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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Aktualitetsprövning av översiktsplan för
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplan för Upplands-Bro kommun.

Sammanfattning
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun bedöms vara aktuell.
Den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010 antogs av Kommunfullmäktige i december 2011. Det finns också sedan i juni 2017 en antagen
fördjupning av översiktsplanen, FÖP 2016, som gäller landsbygden.
Dessa två dokument bildar tillsammans översiktsplanen för Upplands-Bro.
Det är ÖP 2010 som har prövats. Landsbygdsplanen antogs i nuvarande
mandatperiod och är aktuell.
Samhällsbyggnadskontoret har i genomgången av ÖP 2010 konstaterat att de
sju grundteman och de viljeinriktningar som planen innehåller är aktuella. Inga
förutsättningar har heller förändrats i så hög grad att planeringsinriktningar
eller markanvändningskarta behöver omarbetas. Flertalet av planeringsinriktningarna ingår även i Landsbygdsplanen och antogs därmed igen 2017.
Däremot ser vi att kapitlen om våra tätorter kan utvecklas och föreslår att detta
hanteras i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen
och Bro. I samband med aktualitetsprövningen föreslår därför Samhällsbyggnadskontoret i ett separat beslutsärende att Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro.
Länsstyrelsen delar bedömningen att översiktsplanen fortsättningsvis kan
utgöra stöd för planläggning och tillståndsgivning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.



Aktualitetsprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun, den
12 januari 2018.



Länsstyrelsen i Stockholms sammanfattande redogörelse inför
Upplands-Bro kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet,
den 9 november 2017.

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



Datum
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Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.

Ärendet
Vad är en aktualitetsprövning?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och
stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som styrdokument
för markanvändning och bebyggelseutveckling. En gång under varje
mandatperiod ska Kommunfullmäktige pröva om översiktsplanen är aktuell.
Kommunen tar då ställning till i vilken utsträckning planens avsikter
fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar och viljeinriktningar.
Innehållet i planen ändras inte genom fullmäktiges beslut. Eftersom
översiktsplanen ska visa Upplands-Bros långsiktiga inriktning gäller normalt
de stora dragen under flera mandatperioder.
En aktualitetsprövning och beslutsunderlaget till den kan utformas på olika
sätt. De formella kraven är att beslutet ska tas av Kommunfullmäktige och att
länsstyrelsen före beslutet ska redovisa vilka statliga och mellankommunala
intressen som är av betydelse för planens aktualitet.
Vilka planer är det som prövas?

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och
antogs av Kommunfullmäktige i december 2011. Från och med i juni 2017
finns också en antagen fördjupning av översiktsplanen som gäller landsbygden.
Dessa två dokument bildar tillsammans översiktsplanen för Upplands-Bro.
Det är ÖP 2010 som nu prövas. Landsbygdsplanen antogs 2017 och är aktuell.
Är ÖP 2010 aktuell?

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ÖP 2010 är aktuell och kan även
fortsätta gälla för kommande mandatperiod. Ny prövning föreslås efter 2022.
Samhällsbyggnadskontoret har i genomgången av ÖP 2010 konstaterat att de
sju grundteman och de viljeinriktningar som planen innehåller är aktuella. Inga
förutsättningar har heller förändrats i så hög grad att planeringsinriktningar
eller markanvändningskarta behöver omarbetas. Flertalet av planeringsinriktningarna från ÖP 2010 ingår också i Landsbygdsplanen och antogs i och
med det igen i juni 2017. Däremot ser vi att kapitlen om våra tätorter kan
utvecklas och föreslår att detta hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner för Kungsängen och Bro.
I samband med aktualitetsprövningen föreslår därför Samhällsbyggnadskontoret i ett separat beslutsärende att Kommunstyrelsen ger samhälls-
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byggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. (Ett
pågående uppdrag finns om motsvarande för Kungsängen.)

Länsstyrelsen lämnade i november 2017 sin formella ”Sammanfattande
redogörelse inför Upplands-Bro kommuns prövning av översiktsplanens
aktualitet”. De kom fram till samma sak som Samhällsbyggnadskontoret –
översiktsplanen kan även fortsättningsvis utgöra stöd för planläggning och
tillståndsgivning.
Hur har samhällskontoret gjort bedömningen?

Som underlag i bedömningen har vi gått igenom alla detaljplaner, planprogram
och andra tillståndsprövningar som antagits eller inletts sedan ÖP 2010 antogs,
för att se om de på något avgörande sätt avviker från översiktsplanen och om
avvikelserna i så fall är ett uttryck för en förändrad viljeinriktning. Vi har stämt
av översiktsplanen mot relevanta styrdokument, främst kommunens riktlinjer
för bostadsförsörjning, och gjort en översyn av planeringsförutsättningarna. Vi
har också hållit workshops med olika delar av Samhällsbyggnadskontoret, och
även samtalat med andra kontor, för att diskutera utvecklingen i kommunen
och om översiktsplanens viljeinriktningar fortfarande håller. Under arbetets
gång har avstämning också gjorts med representanter för den politiska
ledningsgruppen. Allt detta sammantaget ligger till grund för vår bedömning.
Hur vet man vad som gäller när det finns två dokument?

Eftersom Upplands-Bro kommuns översiktsplan utgörs av två olika dokument
(ÖP 2010 och FÖP 2016) kan det ibland vara svårt att få en överblick över vad
som gäller. Därför läggs en uppdaterad och aktuell markanvändningskarta i
separata GIS-lager och publiceras i kommunens interna kartverktyg. Där visas
till exempel den nya tätortsavgränsning som gäller sedan FÖP 2016 antogs.
Där ser man också alla gällande lager från ÖP 2010 och FÖP 2016
tillsammans. Avsikten är även att snarast möjligt göra en populärversion av de
två gällande textdokumenten med aktuella kartunderlag.
Frågor som behöver uppmärksammas i det framtida översiktsplanearbetet

I samband med aktualitetsprövningen har samtal förts med ett stort antal
tjänstepersoner med olika specialistkompetenser om vad som kan behöva
uppmärksammas ytterligare i den kommande översiktsplaneringen.
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Tillsammans har vi identifierat ett antal teman som vi anser behöver särskilt
fokus i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna: Social
hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat klimat.
Utöver dessa tre teman finns det alltid en stor mängd nationella och regionala
mål, strategier, planer och program som påverkar den översiktliga planeringen.
Några av dem genomgår just nu en förändring och kommer vara relevanta att
uppmärksamma i närtid. Det gäller till exempel den pågående statliga
utredningen om en utvecklad översiktsplanering, ärendet om utvidgat
strandskydd och Länsstyrelsens översyn av kulturmiljövårdens riksintressen.
I arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna kommer också
horisontåret för planeringen att skjutas framåt i tiden, troligen till 2040.

Barnperspektiv
Barnperspektivet är en av de aspekter som kommer att vara i fokus på ett
tydligare sätt i kommande översiktsplanering än det varit i ÖP 2010. Avsikten
är att se om vi kan utveckla de planeringsinriktningar som gäller till exempel
skola och förskola till bättre verktyg för bland annat kommande detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Förutsägbarhet och kvalitet är nyckelord.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
2. Aktualitetsprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun, den
10 januari 2018.
3. Länsstyrelsen i Stockholms sammanfattande redogörelse inför
Upplands-Bro kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet, den 9
november 2017.
Beslut sänds till
 Länsstyrelsen i Stockholm

4 (4)

Aktualitetsprövning
av översiktsplan för Upplands-Bro kommun.
2018-01-12

www.upplands-bro.se

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms mest natursköna kommuner med 13 mil
Mälarstränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd.
Aktualitetsprövning av översiktsplan för Upplands-Bro kommun.
Text: Susanna Evert, Ulrika Gyllenberg och Karin Svalfors, Upplands-Bro kommun.
Ett stort antal tjänstepersoner har bidragit med underlag och synpunkter.
Omslagsbild: Collagebilder från Upplands-Bro kommun
Fotografer: Bergslagsbild, Ulrika Gyllenberg. Norma Morales Persson och Anna Sjunnesson.
www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Sammanfattning

Sammanfattning

Vad är en aktualitetsprövning?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om
användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras.
Översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som styrdokument för
markanvändning och bebyggelseutveckling. En gång under varje mandatperiod ska
Kommunfullmäktige pröva om översiktsplanen är aktuell. Kommunen tar då ställning till
i vilken utsträckning planens avsikter fortfarande är aktuella med hänsyn till nya
förutsättningar och viljeinriktningar. Innehållet i planen ändras inte genom fullmäktiges
beslut. Eftersom översiktsplanen ska visa Upplands-Bros långsiktiga inriktning gäller
normalt de stora dragen under flera mandatperioder.
En aktualitetsprövning och beslutsunderlaget till den kan utformas på olika sätt. De
formella kraven är att beslutet ska tas av Kommunfullmäktige och att länsstyrelsen före
beslutet ska redovisa vilka statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse
för planens aktualitet.
Vilka planer är det som prövas?

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och antogs av
Kommunfullmäktige i december 2011. Från och med i juni 2017 finns också en antagen
fördjupning av översiktsplanen som gäller landsbygden. Dessa två dokument bildar
tillsammans översiktsplanen för Upplands-Bro.
Det är ÖP 2010 som nu prövas. Landsbygdsplanen antogs i juni 2017 och är aktuell.
Är ÖP 2010 aktuell?

Samhällsbyggnadskontoret har i genomgången av ÖP 2010 konstaterat att de sju
grundteman och de viljeinriktningar som planen innehåller är aktuella. Inga
förutsättningar har heller förändrats i så hög grad att planeringsinriktningar eller
markanvändningskarta behöver omarbetas. Flertalet av planeringsinriktningarna från ÖP
2010 ingår också i Landsbygdsplanen och antogs i och med det igen i juni 2017.
Däremot ser vi att kapitlen om våra tätorter kan utvecklas och föreslår att detta hanteras i
kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro.
I samband med aktualitetsprövningen föreslår därför Samhällsbyggnadskontoret att
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. (Ett pågående uppdrag finns om motsvarande för Kungsängen.)
Länsstyrelsen lämnade i november 2017 sin formella ”Sammanfattande redogörelse inför
Upplands-Bro kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet”. De kom fram till
samma sak som Samhällsbyggnadskontoret – översiktsplanen kan även fortsättningsvis
utgöra stöd för planläggning och tillståndsgivning.
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Hur har Samhällsbyggnadskontoret gjort bedömningen?

Hur har Samhällsbyggnadskontoret gjort
bedömningen?

För att göra en bedömning av om översiktsplanen fortfarande är aktuell har vi tittat på:


om de teman som tas upp i ÖP 2010 fortfarande är relevanta.



om översiktsplanens planeringsinriktningar fortfarande uttrycker kommunens vilja.



om några förutsättningar har förändrats, och om förändringen i så fall är så stor
att det påverkar översiktsplanens aktualitet.

Som underlag i bedömningen har vi gått igenom alla detaljplaner, planprogram och
andra tillståndsprövningar som antagits eller inletts sedan ÖP 2010 antogs, för att se om
de på något avgörande sätt avviker från översiktsplanen och om avvikelserna i så fall är
ett uttryck för en förändrad viljeinriktning. Vi har stämt av översiktsplanen mot relevanta
styrdokument, främst kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, och gjort en översyn
av planeringsförutsättningarna. Vi har också hållit workshops med olika delar av
Samhällsbyggnadskontoret, och även samtalat med andra kontor, för att diskutera
utvecklingen i kommunen och om översiktsplanens viljeinriktningar fortfarande håller.
Under arbetets gång har avstämning också gjorts med representanter för den politiska
ledningsgruppen. Allt detta sammantaget ligger till grund för vår bedömning.
Översiktsplanering är i stort en kontinuerlig process. Översiktsplanen måste också vara
aktuell för att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra
myndigheters beslut. Planens viljeinriktningar ska därför uttrycka sittande majoritets mål
och strategier för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen bör samtidigt vara
brett förankrad över blockgränserna för att uppnå långsiktighet och konsekvens i
planeringen. Samhällsbyggnadskontorets redogörelse för översiktsplanens aktualitet ska
vara en hjälp för politiker i alla partier att göra sin egen bedömning.
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Är ÖP 2010 aktuell?

Är ÖP 2010 aktuell?

Utöver huvudinriktningen är ÖP 2010 indelad i sju tematiska områden: boende,
arbetsplatser, kommunikationer, teknisk försörjning, vattenplanering, kultur, natur och
rekreation samt hälsa och säkerhet. Valet av tematiska områden är fortfarande relevant
utifrån kommunens behov.
I varje temakapitel finns ett antal planeringsinriktningar som talar om hur kommunen ska
utvecklas på lång sikt inom respektive tema. De flesta av dessa planeringsinriktningar är
antagna igen i juni 2017 i och med att de ingår i Landsbygdsplanen. I aktualitetsprövningen bedömer vi varje tema och dess planeringsinriktningar för sig.

3.1

Huvudinriktning

Den övergripande inriktningen är att Upplands-Bro ska vara en tillväxtkommun som ska
ge plats åt nya områden för bostäder och verksamheter. Utbyggnaden ska ske på ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Den hållbara tillväxten ska stimuleras
genom att utbyggnaden i första hand ska ske i eller i anslutning till tätorterna Bro och
Kungsängen för att dra nytta av befintlig teknisk infrastruktur, kollektivtrafik och
närservice.
Huvudinriktningarna bedöms vara aktuella. Upplands-Bro strävar fortfarande efter att
vara en hållbar tillväxtkommun, och ambitionen att i första hand bygga i eller i
anslutning till tätorterna Bro och Kungsängen står fast.
ÖP 2010 har 2030 som ”horisontår”, det vill säga året som markerar slutet på
planperioden. Sedan ÖP 2010 antogs har vi börjat blicka ännu längre fram i tiden, mot
2040 och framåt. Att horisontåret hela tiden skjuts framåt är dock en naturlig del av en
kontinuerlig översiktsplanering, och inte något som gör översiktsplanen inaktuell.

3.2

Boende

Planeringsinriktningar

Huvudinriktningarna för kommunens bostäder är att vi ska prioritera bostadsprojekt med
tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda lägen. Områdena inom rimliga gångavstånd
till pendeltågsstationen i Bro och Kungsängen är särskilt intressanta för förtätning. Detta
går väl i linje med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning som antogs hösten 2017.
Förändrade förutsättningar

ÖP 2010 slår fast att ambitionen är att planera för en tänkbar befolkningsutveckling till
35 000 invånare år 2030. Det skulle motsvara ett tillskott på cirka 5000 bostäder. Enligt
den senaste befolkningsprognosen kommer befolkningsmålet om 35 000 invånare
troligtvis uppnås tidigare än 2030. Den framtida planberedskapen för bostäder har enligt
den senaste bostadsprognosen också ökat från ÖP 2010:s 6000–7600 bostäder till cirka
8600 bostäder.
ÖP 2010 relaterar till den gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2010. Det handlar bland annat om hur kommunen kan bidra med sin del av det
bostadstillskott som behövs i regionen. Både Landstinget och kommunen har sedan
RUFS 2010 och ÖP 2010 antogs skrivit upp målen och behovet av antal nya bostäder. Vi
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Är ÖP 2010 aktuell?

bedömer att de nya högre volymerna kan rymmas inom de utvecklingsområden som
pekas ut i ÖP 2010, i varje fall fram till år 2030.
Landstinget håller på att ta fram en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050. Den
beräknas bli antagen i Landstingsfullmäktige i juni 2018. Då får vi sannolikt delvis nya
förutsättningar att förhålla oss till. Dessa kan hanteras i kommande arbete med
fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro.
Tätortsavgränsningen har ändrats och avsnittet om bosättning på landsbygden har ersatts
av den fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) som antogs av
Kommunfullmäktige i juni 2017.
Är avsnittet aktuellt?

Sammantaget bedöms temat och planeringsinriktningarna vara aktuella. De utpekade
bebyggelseområdena överensstämmer i stort sett med pågående detaljplanering. De
förändrade förutsättningarna när det gäller befolkningsutveckling och bostadsplanering
är inte i sig tillräckliga för att översiktsplanen ska anses inaktuell. Volymerna har ökat,
men inriktningen är densamma och kommer att hanteras vidare i de fördjupade
översiktsplanerna för tätorterna.

3.3

Arbetsplatser

Planeringsinriktningar

Huvudinriktningarna för arbetsplatser i Upplands-Bro kommun är att förtäta inom
befintliga industriområden och skapa kompletterande ytor längs E18. Miljö och
energiföretag ska lokaliseras till Högbytorp och icke störande småföretag mellan
järnvägen och Enköpingsvägen. Detta stämmer överens med kommunens fortsatta
viljeinriktning och med pågående detaljplanering.
Översiktsplanen säger också att nya verksamhetsområden kan skapas i första hand i
anslutning till trafikplatserna Bro och Brunna vid E18. Viljeinriktningen kvarstår när det
gäller lokalisering av verksamhetsområden, men de detaljplaner som pågår i Brunna
innehåller numera förutom verksamhetsmark över 1000 bostäder. Frågan om vilken
viljeinriktning som ska gälla fortsättningsvis kommer att hanteras i arbetet med
fördjupade översiktsplaner för tätorterna.
Förändrade förutsättningar

Sedan ÖP 2010 antogs har ett antal större arbetsplatser och aktörer tillkommit, till
exempel galoppanläggningen Bro park och nya verksamheter i Brunna verksamhetsområde. Detta påverkar inte översiktsplanens aktualitet.
Är avsnittet aktuellt?

Bedömningen är att temat och planeringsinriktningarna är aktuella, med undantag av
inriktningen i Brunna verksamhetsområde. ÖP 2010 bedöms kunna fortsätta gälla även i
detta avseende tills de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen är
beslutade.
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Kommunikationer

Planeringsinriktningar

Huvudinriktningarna för kommunikationer är att verka för utbyggd kollektivtrafik,
utbyggt gång- och cykelvägnät och att Trafikverket genomför en ny trafikplats vid
Kockbacka och kompletterar Kungsängens med på- och avfart mot Enköping. I
dagsläget är Kockbacka trafikplats snart färdigbyggd. Det är fortsatt viktigt att utveckla
kollektivtrafiken och gång- och cykelmöjligheterna. Vi står också fast vid
översiktsplanens bedömning att en fullständig trafikplats i Kungsängen är viktig för
kommunens utveckling.
Åtgärdsförslaget om en gång- och cykelnätsplan är genomfört. I takt med att projekt från
gång- och cykelplanen blir aktuella att genomföra, lyfts de in i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet.
Förändrade förutsättningar

Sedan ÖP 2010 antogs har nya statliga planer för den statliga transportinfrastrukturen
(Länsplan och Nationell plan) fastställts och ytterligare nya är på gång. Till exempel
beslutade man i Sverigeförhandlingen 2013 att tunnelbanan ska förlängas till Barkarby.
Utbyggnaden av Mälarbanan längs stråket Tomteboda-Kallhäll pågår. Allt detta kommer
att påverka Upplands-Bro på längre sikt, men gör inte översiktsplanen inaktuell.
Trafikverket har sedan ÖP 2010 antogs gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket
Arlanda-Bålsta (väg 263, 912 och 269). Studien slår fast att stråket har en regional
funktion och att säkerhetshöjande åtgärder skulle behövas, bland annat för oskyddade
trafikanter. Eventuellt skulle även delar av väg 912 behöva dras om. Därför pekar
Trafikverket ut området som utredningsområde. Denna nya förutsättning är
uppmärksammad i kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden. Kommunen
har där pekat ut området Lunda som utredningsområde, bland annat mot bakgrund av
osäkerheterna kring vägen.
Kockbacka trafikplats är snart färdigbyggd och kommer att ge nya möjligheter för
utvecklingen i kommunen. Konsekvenserna av den nya trafikplatsen blir en viktig del av
kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen.
Trafikverket har under senare år arbetat mycket med framkomligheten i det prioriterade
vägnätet i länet. Trängseln trycks utåt i regionen. För vår del handlar det i första hand om
E18. Hur våra utbyggnadsområden kan påverka och påverkas av den ökade trafiken på
länets prioriterade vägnät är något vi får förhålla oss till i kommande planarbeten.
Det är inte längre aktuellt med ett industrispår till Högbytorp.
Är avsnittet aktuellt?

Förutsättningarna har förändrats i viss utsträckning. Men vår bedömning är att temat och
planeringsinriktningarna trots detta är aktuella.
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3.5

Är ÖP 2010 aktuell?

Teknisk försörjning

Planeringsinriktningar

Planeringsinriktningarna för kommunens tekniska försörjning är i stort sett aktuella.
Flera av åtgärdsförslagen i översiktsplanen är nu genomförda. Sigtunaledningen är under
utbyggnad. Utredningen om hur kommunen kan gå tillväga för att öka tillgången till
bredband är genomförd. Det finns numera en kommunal vattenplan, och en VA-plan och
avfallsplan håller på att tas fram. Åtgärdsförslaget om ett tematiskt tillägg för
vindkraftens möjligheter i kommunen återstår att hantera.
Förändrade förutsättningar

Detaljplanearbetet för Ådö är nedlagt och det är i nuläget inte aktuellt med några nya
detaljplaner i området. Detta har hanterats i Landsbygdsplanen. Det är inte heller aktuellt
med en sammankoppling av VA-systemet med Håbo kommun.
Är avsnittet aktuellt?

Temat och planeringsinriktningarna för teknisk försörjning är fortfarande aktuella.

3.6

Vattenplanering

Planeringsinriktningar

Kommunens hela yta rinner av mot Mälaren eller i någon av de fyra sjöar i kommunen
som utgör buffert mot Mälaren. Skyddsföreskrifter för östra Mälarens vattenskyddsområde tillämpas. Det innebär bland annat att kommunen bör restaurera eller behandla
förorenade vattenområden och skydda grundvatten och vatten i sjöar och vattendrag från
föroreningar.
ÖP 2010 pekar tydligt ut att vattenplanering är ett prioriterat område. Denna
viljeinriktning kvarstår. En kommunal vattenplan är framtagen som beskriver hur status
för kommunens vattenförekomster ska förbättras. Nyttjandet av och påverkan på sjöar
och vattendrag är mer eller mindre alltid mellankommunala frågor.
Samhällsbyggnadskontoret samverkar därför aktivt över kommun- och länsgränser för en
bättre vattenkvalitet och arbetar också för att kunna anställa en vattenstrateg.
Förändrade förutsättningar

Sedan ÖP 2010 antogs har Havs- och vattenmyndigheten fastställt ett nytt
åtgärdsprogram för våra vattenförekomsters miljökvalitetsnormer. I juli 2015 avkunnade
EU-domstolen ett förhandsbesked, den så kallade Weserdomen, där domstolen tog
ställning till vad som avses med försämring av status i vattendirektivssammanhang.
Domstolens bedömning är att medlemsstaterna är skyldiga att inte meddela tillstånd till
verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av status. Det räcker med en
försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett. Högre krav
kommer att ställas vid exempelvis detaljplanering på att utbyggnadsprojekt inte leder till
försämring av någon kvalitetsfaktor.
Länsstyrelsen Stockholm fattade på hösten 2014 beslut om utvidgat strandskydd i
Upplands-Bro. Kommunen delade inte Länsstyrelsens bedömning när det gäller
omfattningen och skalan på det utvidgade strandskyddet och överklagade därför beslutet.
Den 13 december 2017 upphävde regeringen Länsstyrelsens beslut om utvidgad
strandskydd i Upplands-Bro på grund av formaliafel i handläggningen hos Länsstyrelsen.
Regeringen har inte prövat ärendet i sak utan återförvisade det för fortsatt handläggning.
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Upplands-Bro kommun tolkar rättsläget som att vi nu har att förhålla oss till det generella strandskyddet, om inte byggnadsplan, detaljplan eller liknande säger annorlunda.
Däremot kan vi vänta ett nytt interimistiskt beslut från Länsstyrelsen, vilket i praktiken
då innebär att utökat strandskydd om 300 meter fortsätter gälla tills nytt beslut kommer.
Länsstyrelsen har i skrivande stund inte återkopplat hur de kommer att gå vidare.
I Landsbygdsplanen pekas nitton landsbygdsområden i strandnära läge ut som lämpliga
för landsbygdsutveckling. Kommunen bedömer att det fortfarande går att tillgodose
strandskyddets syften i områdena även om en viss utveckling tillåts. Dispens från
strandskyddet bör där kunna ges om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till tillväxten av landsbygden. Det utgör ett så kallat särskilt skäl enligt
miljöbalken. Länsstyrelsens bedömning är dock att detta behov inte finns i närheten av
tätorterna Bro och Kungsängen. Det kan komma att innebära att dispensärenden som
kommunen beviljar med hänsyn till LIS ändå avslås av Länsstyrelsen. Detta är ännu inte
prövat i praktiken.
Är avsnittet aktuellt?

Vi bedömer att temat och planeringsinriktningarna för vattenplanering fortfarande är
aktuella. Osäkerheter som råder kring regeringens prövning av strandskyddsärendet och
konsekvenser av Weserdomen ska hanteras inom den kontinuerliga översikts- och
detaljplaneringen och i andra tillståndsprövningar.

3.7

Kultur, natur, rekreation och friluftsliv

Planeringsinriktningar

ÖP 2010 slår fast att vi ska bevara och utveckla kommunens natur- och
kulturmiljövärden, och tillgodose människors behov av rekreativa och gröna miljöer.
Översiktsplanen trycker särskilt på vikten av att förstärka de svaga gröna sambanden i
Görvälnkilen, och utveckla kilens funktion som regionalt grönstråk. Det sistnämnda är
särskilt aktuellt och viktigt att bevaka framöver i och med planerna på förtätning av
tätorterna och att utbyggnadsplanerna för områdena söder om Bro (Tegelhagen och
Trädgårdsstaden) är långt framskridna.
ÖP 2010 föreslår att kommunen ska ta fram en särskild utredning om Görvälnkilens
funktioner i Upplands-Bro. Detta har inte gjorts, men åtgärden är fortfarande högst
aktuell. Just nu genomför kommunen en naturvärdesinventering och en kartläggning av
ekosystemtjänster i kommunens land- och vattenmiljöer. Dessa blir viktiga underlag för
kommande planering och utbyggnad.
ÖP 2010 slår fast att karaktären och viktiga element i kulturlandskapet bör bevaras, och
ger som åtgärdsförslag att kommunen ska uppdatera sitt kulturmiljöprogram.
Åtgärdsförslaget har inte genomförts, men behovet av ett nytt kulturmiljöprogram är
fortfarande stort. Detta bör genomföras snarast för att säkra värdefulla kulturmiljöer och
byggnader i kommunens exploateringsområden. Det finns också fortfarande behov av att
ta fram ett naturvårdsprogram och en övergripande plan för rekreation och friluftsliv.
Flera planeringsinriktningar i ÖP 2010 trycker på vikten av att utveckla kommunens
parkmiljöer. Översiktsplanen säger till exempel att kommunen ska höja det rekreativa
och estetiska värdet på parkmiljöerna i tätorterna, och utveckla en stadsdelspark i Bro
respektive Kungsängen. Detta är fortfarande viktiga inriktningar för att stärka
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kommunens attraktivitet, och ett arbete pågår med att ta fram ett utvecklingsprogram för
Gröna Dalen. Förhoppningen är att det i Gröna Dalen så småningom ska kunna utvecklas
en stadsdelspark för Kungsängen.
Förändrade förutsättningar

Sedan ÖP 2010 antogs har kommunen bildat naturreservat i området runt Lillsjön och
Örnässjön, och Länsstyrelsen har bildat naturreservat vid Rösaringsåsen. Detta går i linje
med översiktsplanens utpekanden. Andra typer av skyddsområden har också tillkommit,
vilket framgår av de uppdaterade planeringsförutsättningarna.
Sedan ÖP 2010 antogs har det tillkommit flera stora kultur-, fritids- och sportanläggningar, till exempel galoppbanan Bro Park och en ny idrottsplats i Kungsängen.
Detta i sig gör dock inte översiktsplanen inaktuell.
På Ådö har riksintresset för friluftsliv enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken utökats norrut.
Detta är hanterat i Landsbygdsplanen.
Är avsnittet aktuellt?

En del förutsättningar har förändrats när det gäller natur och friluftsliv, men temat och
planeringsinriktningarna är fortfarande aktuella.

3.8

Hälsa och säkerhet

Planeringsinriktningar

ÖP 2010 säger att hälsa och säkerhet bör hanteras som en integrerad del av planeringsprocessen. Detta slås också fast i Landsbygdsplanen. Planeringsinriktningarna handlar
bland annat om att miljökvalitetsnormerna för luft ska bibehållas, riktvärden för buller
ska följas och vid detaljplanering av riskutsatta områden ska kommunen ta fram
fördjupade utredningar om risk för översvämning, skred, ras och erosion.
Översiktsplanens åtgärdsförslag att ta fram en strategi för hanteringen av risk för skred,
ras, erosion och översvämning vid befintlig bebyggelse och strategisk infrastruktur är
fortfarande aktuell. Detta bör vara en del av kommunens fortsatta arbete med
klimatanpassning.
Åtgärdsförslaget att ta fram en åtgärdsplan för skyddsåtgärder mot buller har genomförts
i form av ett åtgärdsprogram som togs fram våren 2017.
Förändrade förutsättningar

Kommunen ser just nu över sina transportleder för farligt gods, där förändringar av
primära och sekundära leder eventuellt kommer att göras inom tätorterna. Om så är fallet
kommer förändringarna tas upp i de kommande fördjupade översiktsplanerna för
tätorterna.
Sedan ÖP 2010 antogs har en kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp byggts och
en detaljplan antagits för området. Detta är i linje med översiktsplanens skrivningar om
miljöfarlig verksamhet.
Är avsnittet aktuellt?

Temat och planeringsinriktningarna för hälsa och säkerhet är, tillsammans med kapitlet
på samma tema i Landsbygdsplanen, fortfarande aktuella.
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4

Ska planen fortsätta gälla?

Ska planen fortsätta gälla?

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ÖP 2010 är aktuell och kan även fortsätta gälla
för kommande mandatperiod. Ny prövning föreslås efter 2022.
I genomgången av planen konstaterar vi att de sju grundteman som planen innehåller är
aktuella. Inga förutsättningar har heller förändrats i så hög grad att planeringsinriktningar
eller markanvändningskarta behöver omarbetas. Flertalet av planeringsinriktningarna
från ÖP 2010 ingår också i Landsbygdsplanen och antogs i och med det igen i juni 2017.
Vi ser dock att kapitlen om våra tätorter kan utvecklas, särskilt med tanke på
kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden och
behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet. Detta kan hanteras i kommande
arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro. I samband med
aktualitetsprövningen föreslår därför Samhällsbyggnadskontoret att Kommunstyrelsen
ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro.
(Ett pågående uppdrag finns om motsvarande för Kungsängen.)
Länsstyrelsen lämnade i november 2017 sin formella ”Sammanfattande redogörelse inför
Upplands Bro kommuns prövning av översiktsplanens aktualitet”. De kom fram till
samma sak som Samhällsbyggnadskontoret: översiktsplanen kan även fortsättningsvis
utgöra stöd för planläggning och tillståndsgivning.

4.1

Vad innebär kontinuerlig översiktsplanering?

Så kallad kontinuerlig, eller rullande, översiktsplanering som nu introduceras av
Boverket och Länsstyrelserna innebär en övergång till en mer flexibel och interaktiv
översiktsplaneprocess. Det finns inga krav på hur detta ska ske, och samråds- och
utställningsprocess har inte förändrats i plan- och bygglagen. Men Samhällsbyggnadskontoret ser ett tillfälle att vidareutveckla uppföljningsmetoderna för översiktsplanearbetet. Målet är att få en tydligare och mer användbar översiktsplan där vi följer upp
genomförandet kontinuerligt. Det kan till exempel innebära att översiktsplanen snarare
uppdateras med regelbundna ”releaser” än att stora omtag görs med långa mellanrum.
Det innebär också i praktiken att horisontåret för den översiktliga planeringen
kontinuerligt flyttas framåt i tiden.
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4.2

Ska planen fortsätta gälla?

Hur vet man vad som gäller när översiktsplaneringen är kontinuerlig?

Eftersom Upplands-Bro kommuns översiktsplan utgörs av två olika dokument (ÖP 2010
och FÖP 2016) kan det vara svårt att få en överblick över vad som gäller. Därför har
Samhällsbyggnadskontoret lagt en uppdaterad och aktuell markanvändningskarta i
separata GIS-lager och publicerat i kommunens interna kartverktyg. Där visas nu till
exempel den nya tätortsavgränsning som gäller sedan FÖP 2016 antogs. Där ser man
också alla gällande lager från ÖP 2010 och FÖP 2016 tillsammans. Avsikten är även att
snarast möjligt göra en populärversion av de två gällande textdokumenten med aktuella
kartunderlag.

4.3

Planeringsförutsättningarna uppdateras löpande

Inom översiktsplanearbetet är det själva plandokumenten med dess strategier,
planeringsinriktningar och riktlinjer som kräver ett politiskt ställningstagande. Det som
kallas planeringsförutsättningar visar däremot var det råder allmänna intressen och andra
förhållanden som är relevanta att väga in i planeringen.
I FÖP 2016 lyftes kartlagren över gällande planeringsförutsättningar därför ut ur själva
plandokumentet och redovisades separat i ett eget dokument som tillhör
Landsbygdsplanen. Framöver kommer löpande uppdateringar och kompletteringar av
kartorna med planeringsförutsättningar göras någon gång per år. Den informationen blir
på så sätt ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering, bygglovs- och annan
tillståndsprövning.

4.4

Frågor som behöver uppmärksammas i det framtida
översiktsplanearbetet

I samband med aktualitetsprövningen har samtal förts med ett stort antal tjänstepersoner
med olika specialistkompetenser om vad som kan behöva uppmärksammas ytterligare i
den kommande översiktsplaneringen. Tillsammans har vi identifierat ett antal teman som
vi anser behöver särskilt fokus i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
tätorterna:
Social hållbarhet

Aspekter på social hållbarhet kommer att få ett större fokus. Frågor som trygghet och
inkludering, tillgänglighet, utvecklingen av ett levande och attraktivt centrum,
mötesplatser och bra förbindelser för såväl bil- som gång- och cykeltrafik samt en
jämställd och jämlik tillgång till grönstråk och grönområden är viktiga att hantera.
Barnperspektiv i planeringen

Barnperspektivet kommer att vara i fokus på ett tydligare sätt än i ÖP 2010. Avsikten är
att utveckla de planeringsinriktningar som gäller till exempel skola och förskola till
bättre verktyg för bland annat kommande detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt.
Förutsägbarhet och kvalitet är nyckelord.
Ett förändrat klimat

Kommunen måste i högre grad än tidigare planera för ett osäkert framtida klimat. Det
handlar både om hur vi som kommun anpassar vårt samhällsbyggande till nya eller
extrema situationer och hur vår planering i sig ger påverkan på klimatet. Exempel på det
är hur vi planerar för torka och för översvämningar både från Mälaren och från skyfall.
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Utöver dessa tre teman finns det alltid en stor mängd nationella och regionala mål,
strategier, planer och program som påverkar den översiktliga planeringen. Några av dem
genomgår just nu en förändring och kommer vara relevanta att uppmärksamma i närtid.
Det gäller till exempel den pågående statliga utredningen om en utvecklad översiktsplanering (Dir. 2017:6) och Länsstyrelsens översyn av kulturmiljövårdens riksintressen.
I arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen kommer också
horisontåret för planeringen att skjutas framåt i tiden, troligen till 2040.

Upprättad 2018-01-12 av
Samhällsbyggnadskontoret
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SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE
Datum

Beteckning

2017-11-09

401-25226-2017

Enheten för samhällsplanering
Karin von Sydow

Upplands bro kommun

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför
Upplands bro kommuns prövning av översiktsplanens
aktualitet
Stockholms län växer stadigt och ett bostadsbyggande som både håller hög volym
och hög takt är avgörande för länets utveckling. Kommunernas översiktsplanering
är en grundbult i detta arbete.
En aktuell översiktsplan med tydliga ställningstaganden underlättar framtida
detaljplanering för bostadsbebyggelse och är därför ett avgörande verktyg för att
nå målsättningar om ett ökat bostadsbyggande.
Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Länsstyrelsen ska på eget initiativ eller
på begäran redovisa statliga och mellankommunala intressen som är av betydelse
för planens aktualitet.
Kommunens gällande översiktsplan
Upplands-Bro kommuns översiktsplan antogs 15 december 2011.Till
översiktsplanen hör Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat den 23 maj 2011.
Planen har inte aktualitetsprövats tidigare. Det finns en antagen fördjupning av
översiktsplanen för landsbygden, antagen 14 juni 20171.
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen gör bedömningen att de statliga och mellankommunala intressena,
som Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för enligt 3 kap. 16 § PBL, inte har sådan
karaktär att de kräver en omarbetning av den kommunomfattande översiktsplanen.
Översiktsplanen bör därmed även fortsättningsvis kunna utgöra stöd för planläggning och tillståndsgivning.
Länsstyrelsen noterar samtidigt att nya frågor och lagrum har aktualiserats
översiktsplanen antogs 2011. Efterföljande planering i form av fördjupningar och
detaljplaner har i vissa fall ändrat förutsättningarna för en del av områdena. Detta
kan ha betydelse för bebyggelseutvecklingen och för beslut om mark- och vattenanvändning.
Synpunkter utifrån Länsstyrelsens granskningsyttrande
Nedan presenteras hur förändrade förutsättningar förhåller sig till Länsstyrelsens
synpunkter i granskningsyttrandet från 2011.

1

Datum rättad 2018-01-09, se beslut 401-25226-2017-3.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10

1 (6)

SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE

2 (6)

Datum

Beteckning

2017-11-09

Fel! Hittar inte
referenskälla.40125226-2017

Utbyggnadsområden i södra bro / Riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken, samt fråga om mellankommunal samordning

Länsstyrelsens synpunkter om behov om större hänsyn till kulturmiljövården är
tillgodosedda i den antagna planen. Synpunkter om större hänsyn till naturvärden
och grönkilens betydelse kvarstår att följa upp i efterföljande planering.
Utbyggnadsområdena Bro stationsområde, Husbytorp- Tegelhagen och Kvista

Länsstyrelsens synpunkter om kulturmiljövärden för Bro stationsområden är
tillgodosedda i antagen plan och är även hanterat i efterföljande detaljplaner.
Länsstyrelsens synpunkter om området Husbytorp/Tegelhagen är delvis
tillgodosedda av kommunen. Kommunen har jobbat vidare med detaljplaner i
området där Länsstyrelsen förutsätter att de riktlinjer som detaljplanen tar upp
angående grönstrukturen efterlevs.
Länsstyrelsens synpunkter för området Kvista kvarstår i antagen plan.
Länsstyrelsen fattade 2014 beslut om utvidgat strandskydd för området. Detta går
att hitta på Länsstyrelsens hemsida. Beslutet är överklagat till regeringen och har
därför inte vunnit laga kraft. Länsstyrelsens beslut gäller tills vidare.
Utbyggnadsområdet söder om Ginnlögs väg

Länsstyrelsen synpunkter från granskningsyttrandet kvarstår.
Kungsängens övnings- och skjutfält med influensområde/ Riksintresse enligt 3 kap.
9 § miljöbalken

Länsstyrelsens synpunkter om hur försvarsmaktens intressen kan tillgodoses
kvarstår delvis inom kommunens tätortsavgräsning. Nya förutsättningar har
tillkommit i och med kommunens arbete med fördjupad översiktsplan. För
områden utanför tätortsavgränsningen, se Länsstyrelsens granskningsyttrande
över fördjupat översiktsplan för landsbygden.
Kulturmiljövård/ Riksintresse 3 kap. 6 § MB, hälsa och säkerhet

Länsstyrelsens synpunkter om att uppdatera värdetexterna har tillgodosetts i
antagen plan.
Järnvägsnät/ Riksintresse 3 kap 8 § Miljöbalken

Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts i antagen plan.
Samlade natur- och kulturvärden för Mälaren med öar och strandområden /
Riksintresse 4 kap 1-2 §§ miljöbalken

Länsstyrelsens synpunkter om förtydliganden att det är områdets samlade naturoch kulturvärden som avses för riksintresset har tillgodosetts i antagen plan. Nya
förutsättningar har dock tillkommit för området i och med kommunens ändrade
tätortsavgräsning i den fördjupade översiktsplanen för landsbygden. Detta gäller
särskilt Norra Stäksön som i den fördjupade översiktsplanen nu ingår i tätorten
Kungsängen. För synpunkter för detta och påverkan på bland annat riksintresset
för Mälaren med öar och strandområden och utvidgat strandskydd, se
Länsstyrelsens granskningsyttrande över fördjupat översiktsplan för landsbygden.

SAMMANFATTANDE REDOGÖRELSE

Datum

Beteckning

2017-11-09

Fel! Hittar inte
referenskälla.40125226-2017

Miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsens synpunkter är tillgodosedda i antagen plan. Kommunen har även
påbörjat ett arbete med en VA-plan. Dock har nya förutsättningar tillkommit
sedan planen har antagits som har betydelse för frågan. Se mer under avsnittet om
nya förhållanden.
Flygplats för allmänflyg

Synpunkter från granskningsyttrandet är inte längre aktuella då arbetet är nedlagt.
Bebyggelsen lämplighet med hänsyn till hälsa och säkerhet m.m. / Hälsa och
säkerhet eller risk för olyckor, översvämning och erosion

Länsstyrelsen synpunkter om att frågor som berör hälsa- och säkerhet måste följas
upp i efterföljande planering kvarstår. Inom området har nya riktlinjer och
rekommendationer tillkommit sedan planen antogs. Se mer under avsnittet om nya
förhållanden.
Nya förhållanden som särskilt behöver uppmärksammas
Nedan redovisas kortfattat statliga och mellankommunala frågor som berör
Upplands- bro kommun och som är nya sedan gällande översiktsplan antogs. De
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och för kommunens översiktsplanering, redovisas mer utförligt i
Länsstyrelsens Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av
betydelse för kommunernas planering. Den senaste versionen av
sammanställningen är daterad 7 februari 2017, och finns tillgänglig på
Länsstyrelsens webbplats.
Riksintressen

•
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Översynen av riksintressena för friluftslivet har slutförts för Stockholms län.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har den 21 april 2016 tagit
beslut om revidering av området Björkfjärden- Prästfjärdens Övärld och den 19
januari i år tagit beslut om revidering av området Södra Mälaren. Underlag för
områdena finns tillgängligt i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

• Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av kulturmiljövårdens riksintressen.
Under de närmaste åren kommer de flesta av länets riksintressen för
kulturmiljövården inventeras och analyseras på nytt. Värdetexter, urval och
avgränsningar kommer att ses över. Målet är att nya kunskapsunderlag ska
finnas framtagna för samtliga områden i länet och att de utpekade riksintressena ska vara aktualiserade med förnyade beslut från Riksantikvarieämbetet där så krävs. Aktualiseringen ska ske i dialog med länets kommuner.
Syftet är att skapa en ökad förutsägbarhet och tydlighet i frågor som rör
planering och byggande i länet.
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• Trafikverket ser regelbundet över sitt beslut om vilka anläggningar verket
bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Trafikverkets senaste
beslut är från februari 2013. Trafikverket avvaktar utgången av riksintresseutredningen inför uppdaterat beslut om utpekande av riksintressen för
kommunikationer.
Miljökvalitetsnormer för vatten

• Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har upprättat förslag till
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021.
Regeringen beslutade om en prövning av förslagen till åtgärdsprogram. Denna
prövning är nu klar och Vattenmyndigheterna har uppdraget att fastställa de
nya åtgärdsprogrammen för 2017-2021.
• EU-domstolen meddelade i en dom den 1 juli 2015, mål C461/13, gällande hur
miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten ska tolkas och tillämpas
i tillståndsärenden, att de funnit att medlemsstaterna är skyldiga att inte
meddela tillstånd till verksamheter som riskerar att orsaka en försämring av
status eller när uppnående av god ekologisk ytvattenstatus äventyras. I domen
tolkar EU-domstolen också begreppet försämring i ramdirektivet såsom en
försämring till en lägre klass för en enskild kvalitetsfaktor, även om inte den
sammanvägda statusen försämras. Vidare anser domstolen att för en kvalitetsfaktor som redan befinner sig i lägsta klass innebär varje försämring av denna
en försämring av status. En slutsats av domen är att det i planärenden kommer
ställas större krav på att visa att planförslaget inte riskerar att leda till en
försämring av status eller att det äventyrar att miljökvalitetsnormer för vatten
kan följas.
Mellankommunala frågor

• Arbetet pågår med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utgångspunkten för arbetet är den nuvarande planen, RUFS 2010.
Planen har under hösten 2017 varit på utställning. Den slutliga planen ska
beslutas i landstingsfullmäktige under 2018.
• En regional cykelplan, som pekar ut stråk för arbetspendling med cykel, redovisades i februari 2014 av Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen. Med
start i oktober 2015 följs cykelplanen upp i ett årligt cykelbokslut.
• Länsplanen för transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 fastställdes
våren 2014. Arbete pågår med den nya länsplanen för transportinfrastruktur för
2018-2029. Planen är ute på remiss under hösten 2017 och ska fastställas under
2018.
Hälsa, säkerhet och riskfrågor

• Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå
med hänsyn till risken för översvämning längs Mälaren och längs övriga
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vattendrag och sjöar. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs
för ny bebyggelse vid Mälaren (2015:2) och Rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholm län (2017:01).
Rekommendationerna är avsedda som stöd i kommunernas planering av ny
bebyggelse som ligger i översvämningshotade områden.
• SMHI har 2015 tagit fram en regional klimatanalys för Stockholms län.
Tillgängligt kartunderlag för länet finns att hitta på SMHI:s hemsida.
• Länsstyrelsen har tagit fram en lågpunktskarta som visar de potentiellt
instängda områdena i terrängen, och som vid skyfall kan riskera att
översvämmas. Denna kan användas i övergripande planering. Karteringen är
rent topografisk och tar inte hänsyn till infiltration eller dagvattensystemets
kapacitet.
• Den 2 januari 2015 skedde ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen för
att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden
utan att riskera påverkan på människors hälsa. I juli 2017 beslutade regeringen
också om en förordning som innehåller nya riktvärden för utomhusbuller.
Förordningen, som trädde i kraft den 1 juli 2017, innehåller riktvärden för
utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader.
• Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för planering utmed transportleder för
farligt gods; Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det
transporteras farligt gods (2016:4). Syftet med riktlinjen är att ge vägledning
och underlätta hanteringen av riskfrågor relaterade till farligt gods i
planprocessen. Riktlinjen tydliggör även hur Länsstyrelsen i Stockholms län
bedömer risker vid granskning av detaljplaner och översiktsplaner.
Övriga frågor

•
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Status kring projektet Stockholm ström och de delar som berör Upplands- bro
kommun framgår av Stockholms ströms webbplats,
www.stockholmsstrom.net.

• I november 2014 tog Länsstyrelsen beslut om utvidgat strandskydd för delar av
Upplands- bro kommun. Beslutet har överklagats till regeringen och har därför
inte vunnit laga kraft. Länsstyrelsens beslut gäller tills vidare.
• Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit
fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och
ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. Boverket
har även tagit fram allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§
PBL (BFS 2015:1 FRI).
• En reviderad kulturmiljölag (1988:950) trädde i kraft den 1 januari 2014. En av
den nya lagens viktigaste förändringar gäller fornlämningar. Från 2014 finns
också nya nationella kulturmiljömål.
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• Ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
trädde ikraft den 1 januari 2014.

Formalia kring ställningstagandet till översiktsplanens aktualitet
Det bör uppmärksammas att Länsstyrelsens ställningstagande om översiktsplanens aktualitet begränsas till de krav som ställs i 3 kap. 5 § PBL. Det vill säga i
vilken utsträckning planens intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya
förutsättningar.
Innehållet i planen kan inte ändras genom beslutet. Fullmäktiges ställningstagande
innebär således ingen revidering av översiktsplanen eller delar av den. Om
kommunfullmäktige finner att översiktsplanen är inaktuell, är det naturligt att
kommunen tar ställning till att inleda en översyn av planen, eller delar av den.
Uttalanden från kommunfullmäktige och Länsstyrelsen i samband med
aktualitetsprövningen är ändå av betydelse. Dessa kan vara värdefulla i samband
med den översiktliga planering som kontinuerligt sker i en kommun. Det kan
därför vara värdefullt att som beslutsunderlag ställa samman dem i en separat
handling som hålls tillgänglig tillsammans med den gällande översiktsplanen.
Efter att aktualitetsprövningen är genomförd ska kommunfullmäktiges beslut
enligt 7 § plan- och byggförordningen (2011:338) skickas till Boverket och
Länsstyrelsen samt till Landstinget såsom regionplaneorgan.
Detta beslut har granskats och fattats digitalt. I slutliga handläggningen av detta
ärende har deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg, beslutande och
översiktsplanerare Karin von Sydow, föredragande.

Bilaga

Sammanställning – Statliga och mellankommunala intressen av betydelse för
kommunernas planering
Sändlista (för kännedom)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL
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Ärende 2

TJÄNSTESKRIVELSE

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare
Samhällsbyggnadskontoret
+46 8-581 694 74
ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-12
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Planuppdrag fördjupad översiktsplan för Bro
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Bro.
2. Uppdraget till samhällsbyggnadschefen om att påbörja en förstudie för
området öster om Kockbacka, KS16/0262, ska ingå som en del i arbetet
med den Fördjupade översiktsplanen för Bro. Syftet med förstudien
kvarstår enligt beslut i KS §152 den 16 november 2016.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun växer snabbt. Kommunens översiktsplan medger en
planberedskap för att Bro nästan fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030.
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för
kommunens tätorter.
Under arbetet med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan har
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter
kan utvecklas och preciseras. Särskilt med tanke på kommunens ambition om
ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden och behovet av att fördjupa
arbetet med social hållbarhet.
Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att Kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Bro. (Ett pågående uppdrag finns om motsvarande för Kungsängen.)

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018



Uppdrag om Förstudie Öster om Kockbacka, beslutat i
Kommunstyrelsen, §152, den 16 november 2016.



Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen av
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 162.



Se även beslutsunderlaget som hör till ärende till Kommunfullmäktige
om godkännande av Aktualitetsprövning av översiktsplan för
Upplands-Bro kommun.
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Ärendet
Upplands-Bro kommun växer snabbt. Kommunens översiktsplan medger en
planberedskap för att Bro nästan fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030.
Under arbetet med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan har
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter
kan utvecklas och preciseras.
Det finns redan ett uppdrag, KS 15/0261, om en fördjupad översiktsplan för
Kungsängen. Nu föreslår vi att Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan också för Bro. Detta är särskilt
viktigt eftersom kommunen har höga ambitioner om ytterligare förtätning i
tätorterna, och om att den sociala hållbarheten och tryggheten ska stärkas.

Varför behövs en fördjupad översiktsplan för Bro?
Aktualitetsprövningen har identifierat viktiga teman för tätorternas utveckling

I samband med aktualitetsprövningen har ett antal teman identifierats som
behöver belysas särskilt i det fortsatta översiktsplanearbetet: Social hållbarhet,
barnperspektiv i planeringen och ett förändrat klimat. Dessa perspektiv är
särskilt viktiga för tätorternas fortsatta utveckling, och kan förstärkas i och med
arbetet med de fördjupade översiktsplanerna.
Kungsängen och Bro behöver utvecklas parallellt

Det pågår en snabb och omfattande utveckling av kommunen. Översiktsplanen
slår fast att både Bro och Kungsängen ska bevara och utveckla sin egen
karaktär, för att värna om det som är utmärkande för respektive tätort. För att
detta ska ske i en snabbt växande kommun behöver vi ha en tydlig strategi för
hur, var och i vilken ordning vi ska växa.
Vi måste också identifiera vad som är viktigt att värna om eller utveckla för att
öka tryggheten i tätorterna och skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart samhälle som uppskattas av invånarna.
Bro och Kungsängen är båda beroende av varandras utveckling. Som kommun
har vi större möjlighet att forma utvecklingen och skapa större värden på båda
platserna om vi förhåller oss till båda orterna samtidigt.
Horisontåret för planeringen bör skjutas framåt i tiden, troligen till 2040.
Kommunen vill ge förutsättningar för Bro att växa hållbart

I ÖP 2010 föreslås utbyggnaden av Bro ske dels genom förtätning inom det
befintliga samhället och dels genom att tätorten utvidgas. Samhället förslås
växa vidare söder om pendeltågsstationen och ned mot Mälaren men med
hänsyn till kulturhistoriska värden, strandskydd och den regionala grönkilen
Görvälnkilen. Kockbacka trafikplats är dock snart färdigbyggd och kommer att
ge nya möjligheter för utvecklingen i kommunen.
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Vad ingår i uppdraget?
Behoven av samsyn inom de många olika detaljplaner och utbyggnadsprojekt
som nu pågår i Bro bör belysas inom ramen för arbetet. Precis som för
Kungsängen ska en fördjupad översiktsplan för Bro analysera teknisk
försörjning i form av vägstruktur, trafikflöden, kapacitet och kopplingar för
kollektivtrafiken. Andra exempel på ämnen att belysa är klimatpåverkan,
dagvatten- och avfallshantering.
Slutresultatet bör även innehålla både analyser och förslag till helhetssyn kring
framtida behov av bland annat bostäder och verksamhetsmark och skola och
omsorg för hela Bro.
Den nya tätortsavgränsningen som beslutades då Landsbygdsplanen, antogs
och som bland annat innebär att området Klövberga ingår i tätortsavgränsningen för Bro, vidareutvecklas lämpligen med en konsekvensbeskrivning.
Möjligheter med Kockbacka trafikplats

Konsekvenser av och möjligheter med Kockbacka trafikplats blir en viktig del
att ta med i det kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för både Bro
och Kungsängen. Trafikplatsen kan eventuellt förskjuta tyngdpunkten i Bro
tätort från väst till öst. Det ger effekter på kollektivtrafik, service och
folkrörelser.
Bra förbindelser för såväl bil- som gång- och cykeltrafik samt närhet för alla
till grönstråk och grönområden är viktiga frågor att hantera. Stationsområdena
bör dimensioneras för en ökande befolkning.
En förstudie om området öster om Kockbacka

Vi föreslår också att uppdraget om förstudie för området öster om Kockbacka
ingår som en del i arbetet med den Fördjupade översiktsplanen för Bro. Det är
viktigt att detta arbete samordnas med övriga strategier för Bro. Syftet med
förstudien kvarstår enligt beslut i KS §152 den 16 november 2016.
Attraktivt centrum

Frågor som trygghet och inkludering, tillgänglighet och utvecklingen av ett
levande och attraktivt centrum är prioriterade. Olika scenarier tas fram för Bro
centrum och dess utveckling. Både i form av fysiska miljöer och samhällsfunktioner och i relation till pågående utbyggnadsprojekt i öster och söder.

Barnperspektiv
Barns behov och planens påverkan på deras uppväxtvillkor ska redovisas i
både planförslag och konsekvensbeskrivning tillhörande arbetet. Syftet med
kommande planförslag är bland mycket annat att påverka utvecklingen i Bro så
att den blir så bra som möjligt för såväl barn som vuxna, män som kvinnor.
Barnperspektivet är en av de aspekter som kommer att vara i fokus på ett
tydligare sätt i kommande översiktsplanering än det hittills har varit i ÖP 2010.
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Avsikten är att se om vi kan utveckla de planeringsinriktningar som gäller till
exempel skola och förskola till bättre verktyg för bland annat kommande
detaljplaneprocesser och utbyggnadstakt. Förutsägbarhet och kvalitet är
nyckelord.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Översiktsplanerare

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018.
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Ärende 3

TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Planchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Planprioritering våren 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplaner under våren 2018 ska
ske efter den planprioritering som finns redovisad som bilaga till denna
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
I en situation då det är högt tryck på kommunen att snabbt ta fram planer är det
viktigt att samhällsbyggnadskontoret och politikerna har en samstämmig bild
av vilka planer som är viktigast att prioritera. Därför skrivs en planprioritering
fram två gånger per år. Denna tjänar som underlag för att fördela resurser inom
Samhällsbyggnadskontoret men är också till hjälp för att kommunicera med
exploatörer. Klassificeringen sker i fyra klasser där prioritet 1 tilldelas de
ärenden som har störst allmänintresse genom att möjliggöra ett attraktivt och
varierat bostadsbyggande eller offentlig och kommersiell service.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 januari 2018



Förslag till planprioritering den 16 januari 2018
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Ärendet
Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal
ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket på att tillgodose
behovet av såväl boende som lokaler för kommersiell och offentlig service kan
ofta upplevas som akut. I en sådan situation är det viktigt att det finns en
samstämmighet mellan Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka
ärenden som är viktigast att prioritera. Därför skriver Planavdelningen upp en
planprioritering två gånger om året där en bild ges av vilka uppdrag som är
viktigast att ge resurser under det kommande halvåret. Då planarbetet styrs av
omständigheter som ofta är svåra att kontrollera kan det ändå bli så att utfallet
blir annorlunda än det som föreslås men dokumentet är viktigt dels för att
kunna planera avdelningens arbete men också för att kunna kommunicera med
de exploatörer som kommunen samarbetar med.
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Prioriteringen av de olika projekten och de datum som är angivna som
förväntade för när nästa beslut kan tas i de olika processerna är avstämda med
planavdelningen och exploateringsavdelningen utifrån vilken möjlighet det
finns att jobba aktivt med dem.
Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande:
Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser främst ska
koncentreras till. Dessa motsvarar angelägna behov av stort allmänintresse, till
exempel genom att möjliggöra ett attraktivt och varierat bostadsbyggande eller
offentlig och kommersiell service. Ambitionen är att fem projekt ska ha
prioritet 1.
Prioritet 2: Även dessa planer är angelägna och ska handläggas aktivt men
med en möjlighet att anpassa handläggning utifrån tillgängliga resurser.
Prioritet 3: Dessa planer har antingen ett begränsat allmänvärde och får stå
tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan också av olika anledningar vila i
väntan på besked utan vilka arbetet inte kan komma vidare.
Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt.
Sist i prioriteringen redovisas en lista över inkomna förfrågningar som kan leda
till kommande planuppdrag.

Barnperspektiv
Ambitionen är att de uppdrag som får högst prioritet ska avspegla de projekt
som har högst allmännytta. Där är möjligheten att skapa goda livsmiljöer för
barn och ungdomar av stor betydelse liksom att skapa goda förutsättningar för
kommunens möjligheter att erbjuda god offentlig service i form av förskolor,
skolor samt kultur- och fritidsaktiviteter.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Henric Carlson
Planchef

Bilagor
1. Förslag till planprioritering den 16 januari 2018
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Ny prioritet
1

Tidigare
prioritet
1

Detaljplan

Skede

Rankhus, Detaljplaneetapp 1

Ett förslag är ute för
samråd under våren
2018.

Nästa planerade
beslut i KS
Granskning Kvartal
3-4 2018

Möjlig byggstart

Kommentar

2020

Ett planprogram för Rankhusområdet godkändes
redan 2009. Inriktningen har ändrats en del, bl.a.
avseende antalet bostäder, men huvuddragen ligger
fast. Denna etapp är den första av sju planerade och
planen omfattar cirka 2700 bostäder.

1

1

Klövberga (Bro-Önsta 2:10 och
del av Klöv och Lilla Ullevi
1:5)

Arbete med ett
granskningsförslag
pågår

Kvartal 2-3 2018

2020

Detaljplanen omfattar mark för verksamheter och
ev. kompletterande handel/service. Synergieffekter
med E.ONs planerade kraftvärmeverk söks.

1

1

Tibbleängen (HSB Bostad AB),
Kungsängens-Tibble 1:470

Ett
utställningsförslag
är skickat för
politiskt beslut

Kvartal 1 2018

2019

Ett planförslag var ute på samråd under sommaren
2016. Förslaget väckte starka reaktioner hos boende
i området. Arbete pågår med ett förslag som har
anpassats efter de synpunkter som lämnades i
samrådsskedet.

1

1

Ålsta-Aspvik-Ensta

Nytt
ställningstagande
till planens
förutsättningar
krävs.

-

-

Området är ett förtätnings- och
omvandlingsområde. Ett förslag till detaljplan var
ute på samråd under våren 2013. Sedan dess har en
plan med liknande förutsättningar avslutats på
Ådöhalvön och en FÖP för landsbygden antagits
där tätortsavgränsningen dragits om så att
planområdet nu ligger utanför tätorten. Därför
måste förutsättningarna för planen omprövas. Detta
kommer att ske i dialog med de boende i området.

1

1

Ullevi gamla tomt. (Tidigare
Skällsta verksamhetsområde)
Del av Klöv och Lilla Ullevi
1:5 och Bro-Skällsta 1:38 m.fl.

Arbete med ett
samrådsförslag
pågår

Kvartal 2 2018

2019

Detaljplanen omfattar mark för verksamheter.
Inriktningen är att möjliggöra för mindre
verksamhetstomter. Marken är kommunägd.

1

1

Viby 19:3 (Coop Brunna)

Arbetet är i
uppstartsskedet

2018

2020

Detaljplanen avser omvandling av handelsområde
för att möjliggöra bostäder.

1

1

Villa Skoga (Kungsängens
Kyrkby 2:131)

Arbetet är i
uppstartsskedet

Kvartal 2 2018

-

Den kommunägda Villa Skoga är i behov av
underhåll. Då lokalen är svår att anpassa för
kommunala ändamål finns ett beslut på att
undersöka möjligheten till försäljning. För att en
sådan ska kunna genomföras måste en planändring
till då fastigheten idag omfattas av en s.k. Abestämmelse (”Allmänt ändamål”)

1
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1

2

Detaljplan för Köpmanvägen,
del av Härnevi 1:71, (UpplandsBrohus)

Arbete med ett
granskningsförslag
pågår

Kvartal 2-3 2018

2019

Planuppdrag gavs med intentionen att ta fram en
detaljplan för cirka 15-20 lägenheter med
Upplands-Brohus som byggherre. Därefter har
grannfastigheten Härnevi 31:1 förvärvats varför
inriktningen behöver revideras.

2

2

Korsängen (Korsängen 1:21,
1:41 m.fl.)

Arbete pågår inför
samråd

2018

2020

Planprogram godkändes och detaljplaneuppdrag
gavs av KS mars 2012. Detaljplanen omfattar ca
700 lgh. Projektet lämpar sig för
markanvisningstävling då marken i huvudsak är
kommunägd.

2

2

Örnäsområdet, Planetapp 1
(Verksamhetsområde)

Arbete med ett
samrådsförslag
pågår

Kvartal 2-3 2018

2019–2020

Ett planprogram finns för Örnäsområdet.
Programområdet omfattar ca 200 lgh samt ytor för
verksamheter. Den första planetappen omfattar det
område som är avsett för verksamheter.
Diskussioner pågår om att utöka planuppdraget till
att omfatta delar av bostadsområdet. Som en del av
arbetet med att instifta Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat ska även en del av gällande plan inom
programområdet upphävas.

2

2

Kungsängens kyrkby 2:95 och
2:9
Ekhammar särskola

Arbete vilande inför
samråd

Första halvan 2019

2020

Nyproduktion av grundsärskola inom skolområdet
för Ekhammarsskolan. Enkelt planförfarande bör
kunna användas.

2

2

Del av Brogård 1:88 och
utökning av Broängarnas
naturreservat (Bro Hof golf).

Arbete med ett
samrådsförslag
pågår

Kvartal 2-3 2018

-

Planen syftar till att skapa tydliga förutsättningar
utifrån de domar som har fallit avseende bl.a. gräns
mellan naturreservatet och golfbanan. Under detta
arbete har det även arbetats in ett antal ändringar av
ursprungsplanen. I samband med plansamrådet bör
ändringar av naturreservatet samrådas.

2

2

Ekhammars gård (Ekhammar
4:211, 4:269)

Godkännande av
program.

Kvartal 1 2018

2020

Ett program var ute för samråd under våren 2017.
Resultatet av detta ska bearbetas för att sedan ligga
till underlag för den kommande detaljplanen.
Detaljplanen omfattar cirka 50 bostäder.
Kommunen äger mark som avses att föras över till
grannfastigheten för att bättre möjliggöra
utveckling av området

2
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2

2

Säbyholm 5:1 m.fl.

Arbete pågår inför
samråd

Kvartal 2-3 2018

2020

En detaljplan tas fram med utgångspunkt i de
riktlinjer som togs fram i planprogrammet.
Detaljplanen omfattar cirka 100 bostäder.
Detaljplanen avser ny församlingslokal för Svenska
kyrkan. Marken är kommunägd och ett markbyte
med kyrkan kan bli aktuellt som ett led i
genomförandet.
Detaljplanen avser en planändring för att utveckla
handelsplatsen runt trafikplats Bro med
kompletterande bostadsbebyggelse. Förslaget
bedöms kunna innehålla uppemot 300 bostäder.

2

2

Församlingslokal för Svenska
kyrkan i Bro (Del av Bro-Råby
3:128 m.fl.)

Arbete med ett
granskningsförslag
pågår

Kvartal 2 2018

2018

2

2

Klövängen

Arbete med ett
samrådsförslag
pågår

Kvartal 2-3 2018

2020

2

2

Södra Finnsta (Finnsta 1:14
m.fl.)

Arbetet är i
uppstartsskedet

2019

2021

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 om
planuppdrag. Området är i behov av renovering och
i samband med en sådan föreslås förtätningar.

2

2

Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164 m.fl.)

Arbete med ett
antagandeförslag
pågår

Kvartal 1 2018

2018

Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för cirka
200 bostäder på den s.k. gjuteritomten. Ett
planförslag var ute på samråd under våren 2017 och
nästa skede är att gå ut med ett reviderat förslag för
granskning.

2

2

Planändring Norrboda-Brunna
handelsområde

Arbete med ett
samrådsförslag
pågår

Kvartal 3 2018

2019

2

2

Förskola Norrängen

Arbetet är i
uppstartsskedet

2018

2020

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i
oktober 2016. Markägaren önskar se en förändring i
planen för handelsområdet med ett ökat antal
bostäder och en komplettering av handelsområdet
med fler och mindre butiker.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i juni
2016. Planen är tänkt att möjliggöra för en
permanent lösning där utbildningskontoret har
byggnader med tillfälligt bygglov i Norrängen.

2

2

Förskola vid Lillsjö badväg

Arbete pågår inför
antagande

Kvartal 1 2018

2018

2

2

Trädgårdsstaden i Bro, etapp 2
och infartsparkering i Bro

Arbetet är i
uppstartsskedet

Oklart

Oklart

Då detaljplanen för äldreboende och förskola vid
Lillsjö badväg antogs bedömdes att delen för
förskolan behövde förtydligas ytterligare. Därför
bröts den ut ur den plan som antogs. De ändringar
som krävs bedöms vara ganska små.
När första planetappen för Trädgårdsstaden i Bro
har antagits finns möjlighet att påbörja etapp 2.
Etapp 2 är tänkta att utgöra en naturlig fortsättning
på etapp 1 och den ska i huvudsak hållas sig till det
gestaltningsprogram som är framtaget för området.
I samband med etapp 2 är det naturligt att studera

3
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en ny lösning för infartsparkering vid Bro station.
Utöver bostäder kommer planen även innehålla
möjligheter för offentlig och kommersiell service.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i
december 2017. Inriktningen är att möjliggöra för
ca 100 nya lägenheter som en del av förtätningen
av gamla Bro. För att bebyggelse ska bli möjlig
måste trafikfrågan lösas-

2

-

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)

Arbetet är i
uppstartsskedet

Oklart

Oklart

2

-

Nygård 2:14 och 2:17

Arbetet är i
uppstartsskedet

Oklart

Oklart

2

-

Trumpetartorp (Finnsta 2:5
m.fl.)

Arbetet är i
uppstartsskedet

Oklart

Oklart

3

-

Sylta 1:5

-

-

3

1

Kocktorp, Förskola öster om
Kockbacka

Arbetet är i
uppstartsskedet
Arbetet är i
uppstartsskedet

-

-

Planen är tänkt att möjliggöra en förskola öster om
Rosenängarna för att svara mot efterfrågan på
förskoleplatser.

3

3

Vattentornsparken (del av
Kungsängens kyrkby 4:269)

Arbetet är i
uppstartsskedet

-

-

3

3

Björknäs gård (Björknäs 1:3
m.fl.)

Arbetet är i
uppstartsskedet

-

-

3

3

Klöv och Lilla Ullevi 1:23
(Woody)

Arbetet med planen
är ej påbörjat

-

-

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i juni
2016. Planen är tänkt att möjliggöra för en
förtätning av antalet bostäder vid vattentornsparken
i centrala Kungsängen.
I samband med att kommunen skrev intentionsavtal
med First camp AB angående ett övertagande av
Björknäs camping påtalades behovet av en
planändring för att kunna möjliggöra en framtida
utveckling av området. Beslut om planuppdrag är
fattat men arbetet med planen har ännu inte
påbörjats.
Planuppdraget avser utökning av kvartersmarken
för att hantera olovlig bebyggelse.

3

3

Norra Stäksön

Sammanställning av
programsamråd

Oklart

Oklart

Intill COOP-s rikslager i Bro finns mark som är
planlagd för industriändamål. Dessa planer har
aldrig genomförts. Det aktuella planuppdraget
syftar till att se över bestämmelserna i den nu
gällande planen för att möjliggöra moderna
logistikbyggnader.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i
december 2017. Inriktningen är att möjliggöra för
ett tankställe och en snabbmatsrestaurang i
anslutning till trafikplats Kockbacka.

Ett program omfattande cirka 3000Pogramuppdrag
gavs av KS januari 2014.
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pågår. Arbete vilar i
väntan på
regeringens beslut i
frågan om utökat
strandskydd.

Programsamrådsbeslut togs maj 2015.
Programområdet omfattar ca 3000 lgh, service.
Arbete med naturinventeringar pågår
Länsstyrelsen har i sitt programyttrande invänt att
kommunen behöver utveckla sitt ställningtagande
att området kan utgöra en del av tätortsutvecklingen
för Kungsängen

3

3

Härnevi 29:1 (LE Lundbergs)

Arbete vilande inför
samråd

-

-

Detaljplaneuppdrag gavs av KS november 2013.
Inriktningen är att området bebyggs med
markbostäder.

3

3

Lennartsnäs 2:2

Arbete vilande inför
samråd

-

-

Förstudie till programhandling togs fram 2005.
Programuppdrag gavs i april 2014. Detaljplanen
omfattar förtätning med ca 20 lgh (småhus) i
anslutning till hästverksamhet.

3

3

Ekhammar 4:214

Arbete vilande inför
granskning

-

-

Detaljplaneuppdrag gavs i mars 2014. Enkelt
planförfarande. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra avstyckning av en tomt

3

3

Brunna industriomr, Viby 19:9
och 19:12 m fl (Arken mm)

Arbete vilande inför
utställning

-

-

Planuppdraget avser ändring av detaljplan.
Detaljplanen anpassas till pågående verksamhet.
Församlingen har f.n. tillfälligt bygglov. Just nu
avvaktar vi Länsstyrelsens respons på en
riskutredning.

3

3

Ekhammar 4:405 och 4:269,
(Pärlan)

Arbetet vilande
inför samråd

-

-

Planuppdrag gavs av SBU sept 2014.
Planuppdraget avser ändring av detaljplan från
bostad till förskoleverksamhet (Montessori).
Försäljning av kommunal mark i anslutning kan bli
aktuellt för att utöka området för förskolan.

3

3

Planändring för gruppboende,
Finnsta 2:25

Arbetet är i
uppstartsskedet

-

-

Planuppdraget gavs på delegationsbeslut under
sommaren 2016. Planen syftar till att ge bättre
möjligheter för gruppboendet på fastigheten Finnsta
2:25.

3

-

Långsand

Arbetet är i
uppstartsskedet

-

-

3

-

Sylta 1:5

Arbetet är i
uppstartsskedet

Planuppdraget syftar till att undersöka möjligheten
till bostadsbebyggelse på fastigheten Kungsängens
Kyrkby 2:6
Planuppdraget syftar till att möjliggöra för en
avstyckning. För att detta ska kunna ske måste

5
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gällande fastighetsplan upphävas.
4

4

Härnevi 8:10 (Lundbergs)

Arbetet vilar

Vilar

-

Detaljplanen avser att möjliggöra etablering av
handel/service
Arbete har varit vilande och avvaktat utbyggnaden
av trafikplats Kockbacka samt utredning om ev.
dagvattendamm söder om Enköpingsvägen.

4

4

Brunna industriområde, Viby
19:6 m fl

Arbetet vilande

Oklart

Oklart

Inget arbete har startat
Avskriv eventuellt planuppdraget

4

4

Ny fastighetsplan för del av
Sylta 2 (Sylta 8:10, 8:18)

Inget arbete har
startat

Oklart

Oklart

Inget arbete har startat
Avskriv eventuellt planuppdraget

Detaljplaneprocessens olika skeden

Inkomna förfrågningar (kan eventuellt
resultera i kommande planuppdrag)

Kommentar

Råby gärde

Intresse finns för att komplettera området med
ytterligare bostäder och/eller offentlig service.

Del av Kasmo verksamhetsområde

Förfrågan om planändring från
verksamhetsområde till bostäder

Tibble torg

I gällande plan finns ej utnyttjade byggrätter.
Ett alternativ till att bebygga enligt denna plan
är att se över om det är möjligt med en
planändring.

Husby-Eriksberg-Raskeboda

Intresse finns från ett antal av fastighetsägarna
i området att ta fram en detaljplan som
möjliggör avstyckningar och förtätningar. I
FÖP för landsbygden har riktlinjer angivits.

6
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Ärende 4

TJÄNSTESKRIVELSE

Henric Carlson
Planchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 31
henric.carlson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-16

KS 17/0183
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Planbesked för Eriksberg/Raskeboda
Förslag till beslut
1
2

Planbesked ges enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag.
Avgift för planbesked på 10 000 kronor tas enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen
gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter
inom området. Enligt plan- och bygglagen ska en kommun på en fråga om
planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda en planläggning och om
man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att anta en plan kan ske.
Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan
tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens
ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan krav på
detaljplaneläggning. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens
fördjupade översiktsplan för landsbygden. En viktig fråga att lösa i en sådan
planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
När förutsättningarna för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan
det också bli aktuellt att påbörja en planläggning och
samhällsbyggnadskontoret ges då ett planuppdrag. Tidpunkten för när en sådan
plan kan antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget
inte uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast
2025.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24



Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31



Landsbygdsplan FÖP 2016



Beslut från Länsstyrelsen: Överklagande av beslut med negativt
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom
fastigheten Husby 1:12 i Upplands-Bro kommun

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-16

KS 17/0183

Ärendet
Under våren 2017 har två begäranden om planbesked kommit in till kommunen
gällande Eriksberg/Raskeboda från fastighetsägare till två olika fastigheter
inom området. I sina begäranden skriver man att området måste planläggas
med tanke på vatten och avlopp och för att kunna tillåta avstyckningar. Utöver
detta har det inkommit en skrivelse från ytterligare en fastighetsägare i området
som också vill se en detaljplan för området. Enligt plan- och bygglagen ska en
kommun på en fråga om planbesked ge svar på om man har för avsikt att inleda
en planläggning och om man har den avsikten, i så fall ange när ett beslut att
anta en plan kan ske.
Samtidigt som begäran om planbesked inkom avvaktade kommunen svar från
Länsstyrelsen avseende ett överklagande av ett negativt besked om
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage inom det
aktuella området. Under hösten blev det klarlagt att även Länsstyrelsen avslog
begäran om överklagande och att detta beslut vann laga kraft.
Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan i dagsläget. Sedan
tidigare har det vuxit genom enskilda avstyckningar men kommunens
ställningstagande är nu att en sådan utveckling inte kan fortsätta utan stöd i
detaljplan. Denna hållning är sedan tidigare uttryckt i kommunens fördjupade
översiktsplan för landsbygden där det står att bebyggelseutveckling kan ske
genom avstyckningar i samband detaljplanläggning. En viktig fråga att lösa i
en sådan planprocess är en anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
VA-avdelningen på kommunen arbetar med att ta fram en VA-plan som bland
annat syftar till att planera ordningen för vilka områden i kommunen som ska
anslutas till det kommunala VA-nätet. Eriksberg-Rakseboda är ett av de
områden som i ett förslag som skickas ut för att få allmänhetens respons
föreslås som ett av de tidigare områdena för anslutning.
När förutsättningarna för en sådan utbyggnad är klargjorda kan det också bli
aktuellt att påbörja en planläggning. Tidpunkten för när en sådan plan kan
antas är dock beroende av många osäkra faktorer och kan i dagsläget inte
uttryckas tydligare än att det inte är sannolikt att så kan ske förrän tidigast
2025.

Barnperspektiv
Beslutet om planbesked tas med hänsyn till barnens bästa.
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Datum

Vår beteckning

2018-01-16

KS 17/0183

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Henric Carlson
Planchef

Bilagor
1 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-24
2 Begäran om planbesked Eriksberg/Raskeboda, 2017-05-31
Beslut sänds till
 Sökande
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Upplands-Bro kommun
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Begäran om planbesked gällande Eriksberg/Raskeboda
Vi begär härmed ett planbesked gällande området Eriksberg/Raskeboda/Murartorp. Vi anser att
området måste detaljplaneläggas med tanke på vatten och avfopp, och för att kunna tiflåta
avstyckningar för enbostadshus.
Kommunen har under hösten 2016 påbörjat arbetet med en kommande VA-plan där tekniska
förutsättningar och tidplaner ska förtydligas. Vi har inte sett att det har kommit ut något om detta
ännu?
ERIKSBERG-RASKEBODA
Detta är redan konstaterat i och med att området Eriksberg-Raskeboda som ligger ungefär 150-200 meter
söder och öster om föreslagen avstyckning i ÖP 2010 är utpekat för prioritering av anslutning till kommunalt
vatten och avlopp. Detta på grund av att det ligger så nära den känsliga Örnässjön. Kommunen har under
hösten 2016 påbörjat arbetet med en kommande VA-plan där tekniska förutsättningar och tidplaner ska
förtydligas. En eventuell anslutning till kommunalt VA sägs kunna ske under förutsättning att man
detaljplaneplanlägger.

I närmare 20 år har Eriksberg varit ett prioriterat område för anslutning till kommunalt VA i
översiktsplaner, och även innan dess hade en detaljplan tagits fram (1994) för att bringa ordning och
reda i området. Vi anser nu att väntetiden för länge sedan har överskridits, och att det nu är dags att
göra slag i saken och detaljplanelägga.
Bro 2017-05-23

Ärende 5

TJÄNSTESKRIVELSE

Madeleine Nilsson
Planarkitekt
Tillväxtkontoret/PLEX

Datum

Vår beteckning

2018-01-08

KS 17/0159
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Madeleine.Nilsson@upplands-bro.se

Planuppdrag för Kasen, Ekhammar 4:200 m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplan för Kasen (fastighet Ekhammar 4:200, m.fl.)

Sammanfattning
Den 8 maj 2017 inkom fastighetsägaren till Ekhammar 4:200 med en förfrågan
om planuppdrag för att ändra användning från den idag i detaljplanen
beskrivna användningen för industriändamål till bostäder. Dialog mellan
kommunens planavdelning och fastighetsägaren har fortlöpt under 2017 med
diskussioner om en ny detaljplans eventuella omfattning och inriktning. I
arbetet har ytterligare två av de fastigheter som ligger i anslutning till
Ekhammar 4:200 kommit att bli del av det planerade planarbetet vilket ses som
positivt då det skapar förutsättningar för en tydligare koppling till
bostadsområdet sydöst om planområdet vid Rålambs väg. I ett framtida
planarbete ges en möjlighet till att skapa en tryggare idrottplats med närheten
till bostäderna och även trafiksituationen kan ses över för att få en genomtänkt
trafiklösning från den södra sidan om bron som passerar över E18 till det
framtida området Rankhus där områdena kan dra fördelar av varandra med
exempelvis underlag för tätare kollektivtrafik med bussen.

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse



Detaljplan för Ekhammar 4:21 m.fl. nr 0611



Detaljplan 34 Ekhammar Kasmo industriområde nr 8802



Förfrågan om planuppdrag, 2017-05-08



Förhandsbedömning Ekhammar 4:200 m.fl.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Bakgrund
Den 8 maj 2017 inkom fastighetsägaren till Ekhammar 4:200 med en förfrågan
om planuppdrag för att ändra användning från den idag i detaljplanen
beskrivna användningen för industriändamål till bostäder.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-08

KS 17/0159

Nuläge
Området består idag av småindustrier och en villafastighet med en byggnad.
Industrifastigheterna har relativt stora gårdar för uppställning och upplag.
Fastigheterna är detaljplanelagda för industriändamål, på fastighet Ekhammar
4:431 tillåter detaljplanen redan idag bostäder och fastigheten är bebyggd med
en villa. Alla de fastigheter som skulle omfattas av ett detaljplanearbete ligger
inom planer vars genomförandetid kommer ha utgått när en ny detaljplan kan
träda i kraft. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till E18, Gröna dalen samt
Kungsängens idrottsplats och har med andra ord många fördelar och goda
kvaliteter att ta vara på men även utmaningar i form av buller och eventuella
markföroreningar.

Bedömning
Utifrån de förutsättningar som råder för fastigheterna idag förordar
planavdelningen att ett arbete med en ny detaljplan ska inledas. Platsen är
strategiskt viktig med närhet till en mängd viktiga funktioner som påfart till
E18, direkt anslutning till Gröna dalen och Kungsängens idrottsplats samt
närheten till Kungsängen med service och goda kommunikationer.
I samband med utvecklingen av Kungsängen och det pågående arbetet med
Gröna dalen ligger det bra i tiden att titta på denna plats som har en viktig del i
båda dessa arbeten. Att upprätta en ny detaljplan för dessa fastigheter skulle
inte innebära någon ytterligare påverkan på naturmark eller andra gröna ytor
utan det är att ersätta industrier i ett utmanande, men bra, läge och på så vis
förhoppningsvis bidra till ett tryggare Kungsängen och en mindre öde del av
den passage i Gröna dalen som sträcker sig längs med planområdet. Eftersom
området redan är i ianspråktaget har vissa planeringsförutsättningar redan
utretts i tidigare planarbete och hanterats så som dikesföretag och
fornlämningar vilket är positivt för ett planarbete.
Att i anslutning till idrottsplatsen få in bostäder ger en tryggare plats för barn
och unga att utöva sina idrotter även kvällstid och de mörkare delarna av året.
Även passagen under bron som utgör E18 kan upplevas som en mörk och
otrygg plats idag, även där skulle en närvaro till bostäder ha en
trygghetsfrämjande inverkan.
Nyckelfrågor att hantera i ett planarbete är att tidigt göra provtagning av
marken på den potentiellt förorenade fastigheten för att utreda eventuella
markföroreningar, trafiksituationen med anknytning upp till Rankhus samt att
ha en samsyn av detta projekt med det arbete för en fördjupad översiktsplan för
Kungsängen.
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Datum

Vår beteckning
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Eftersom området inte är utpekat för bostäder i kommunens översiktsplan
behöver en ny plan hanteras med ett utökat förfarande. Planen bör
kategoriseras som en prioritering 3 i kommunens planprioritering.
Om handläggningen av detaljplanen kan genomföras bör ett samråd för planen
kunna hållas under 2019 och antagande av planen kan ske tidigast samma år.

Barnperspektiv
Att ersätta industrierna mot bostäder skulle sannolikt inte få en negativ
konsekvens för barnen. Om platsen blir en mer levande och trygg plats för barn
att vistas på är det inte ett helt orimligt antagande att fler barn i yngre tonåren
skulle få en ny mötesplats för att umgås och utöva sporter även på kvällstid på
den intilliggande idrottsplatsen.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Madeleine Nilsson
Planarkitekt

Bilagor
1. Förfrågan om planuppdrag, inkom 2017-05-08
2. Förhandsbedömning Ekhammar 4:200 m.fl.
Beslut sänds till
 ASC Airport system co aktiebolag c/o Gripsholm securities AB
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FÖRHANDSBEDÖMNING
Datum

Vår beteckning

2017-12-12

KS 17/0159

Förhandsbedömning
Ekhammar 4:200 och Ekhammar 4:429 i Kungsängen

Inkommet datum
2017-05-08
Fastighetsbeteckning
Ekhammar 4:200, 4:431 samt 4:429
Fastighetsägare
Ekhammar 4:200 - ASC Airport system co aktiebolag c/o Gripsholm securities AB
Ekhammar 4:429-Tony Olsson Fastighets AB
Förfrågan från
ASC Airport system co aktiebolag c/o Gripsholm securities AB
Önskad åtgärd
Fastighetsägarna till Ekhammar 4:200 har inkommit med en förfrågan om att ändra
användningen av fastigheten, som idag används för industriändamål, till bostadsändamål.
Planarbetet kommer även omfatta Ekhammar 4:429 samt Ekhammar 4:431 som enligt
överenskommelse mellan fastighetsägarna kommer ingå i projektet och planarbetet.

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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Bild och illustrationer: General Architecture

Gällande plan för området
Detaljplan för Ekhammar 4:21 m.fl. nr 0611och detaljplan 34 Ekhammar Kasmo
industriområde nr 8802.
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Genomförandetid
För detaljplan 34 upphörde genomförandetiden den 2006-05-23. Detaljplanen som gäller för
Ekhammar 4:429, detaljplan nr 0611, har en genomförandetid som upphör 2018-05-07 och
den kommer hinna upphöra innan en ny plan blir antagen.
Användning och bestämmelser
För Ekhammar 4:200 gäller detaljplan nr 8802. Fastigheten är i detaljplanen planerad för
industriändamål. Fastighetens area får bebyggas till 50% av den totala arealen, vilket ger en
möjlighet till en byggnad om 4355 kvm. Byggnaden får uppföras till en högsta byggnadshöjd
av 4,4 meter och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. På fastighetens östra sida ligger
det ett 10 meter brett u-område som behöver utredas, den ledningsrätt som finns för u-området
avser VA-ledningar men vatten ligger idag i gatan utanför u-området.

För Ekhammar 4:429 gäller detaljplan nr 0611. Fastigheten är i detaljplanen planerad för
småindustriändamål. Fastighetens area får bebyggas till 50% av den totala arealen vilket ger
möjlighet att bebygga 2830 kvm. Byggnaden får uppföras till en högsta byggnadshöjd av 8.0
meter.
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Nuvarande förhållanden
Markanvändning
Området består idag av småindustrier och en villafastighet med en byggnad.
Industrifastigheterna har relativt stora gårdar för uppställning och upplag.
Norr om området ligger E18. Väster om fastigheterna ligger gröna dalen och idrottsplatsen i
Kungsängen som fungerar som rekreation och motionsplats och därmed fyller en viktig
funktion i kommunen. Öster och söder om området ligger det flera industriverksamheter med
småskalig industri. Söder om finns även ett skogsparti. Sydöst om fastigheterna finns det ett
mindre villaområde.

Landskapsbild och stadsbild
Området ligger i direkt anslutning till den viktiga funktionen och platsen som kallas ”Gröna
dalen”, Gröna dalen är ett vidsträckt fält med öppna ytor som ligger som en kil mellan
bebyggelsen i Kungsängen och Tibble samt Brunna. Kilen bryts tvärgående av E18 som
passerar över den gröna kilen på en bro.
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Kulturhistoriska värden
Det finns inga direkta kulturhistoriska värden på dessa fastigheter. Byggnaderna är uppförda
mellan 1962 och 2004 och har inte sammantaget något större kulturhistoriskt värde som är
bevarandevärt.
Fornminnen
Det finns inga fornminnen registrerade på Riksantikvariens fornsökstjänst inom de aktuella
fastigheterna. Sydväst om området finns det tre fornlämningar registrerade, RAÄ Kungsängen
13:1, 13:2 samt 13:3.
Natur
Sydväst om fastigheterna finns det en liten skogsdunge bestående primärt av tallar. Området
kommer inte påverkas av detaljplanen. I övrig är området redan i anspråkstaget och ca 80% av
området består av byggnader eller hårdgjorda ytor.
Vatten
Båtnadsområde för ett dikesföretag ligger norr om de berörda fastigheterna. Om en
trafiklösning för en koppling till Rankhus ska tas med i detta arbete kan den ytan vara berörd
av båtnadsområdet.
Området avvattnas till Tibbleviken i Mälaren.
Området ingår i den sekundära skyddszonen för Östra Mälaren.

Buller
Motorväg E18 ligger ca 75 meter norr om området. Området kommer delvis ligga väldigt nära
motorvägen och det buller som den alstrar. I viss mån kommer den nya bebyggelsen skapa ett
större trafikflöde till området och det kan medföra nytt buller i området.
Riskfrågor
 E18 som är primärled för farligt gods passerar ca 75 meter norr om planområdet.
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Ekhammar 4:429 finns med bland Länsstyrelsens misstänkt förorenade områden
varför en geoteknisk undersökning behöver genomföras för att utreda eventuella
markföroreningar.
Det finns mindre risk för översvämning i området nordvästra del och området som
berörs av risken är mycket begränsat till ytan.

För blått område föreligger översvämningsrisk

Ledningar
Det finns ett u-område enligt detaljplan med upplåten ledningsrätt. Aktualiteten av denna
behöver ses över. Det kan bli aktuellt att upphäva rätten alternativt flytta den. En flytt av
ledningar eller hantering av upphävande av ledningsrätt bekostas av exploatören.
Tillgänglighet
Området är plant och saknar större höjdskillnader vilket ger goda förutsättningar för att kunna
bebygga platsen relativt enkelt ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Kollektivtrafik
Önskvärt är att den kollektiva busstrafiken kör upp på Västra Rydsvägen. Idag ligger närmsta
busshållplats ca 800 meter bort på tvärvägen. Med den bussen tar det ca 5 minuter att åka till
Kungsängens station. Med en koppling norr om detta området under motorvägen skulle
busstrafiken kunna få en möjlig ”runda” med detta område och Rankhus i framtiden.

Förhållningssätt
RUFS
Det aktuella området omnämns som en regional stadsbygd med utvecklingspotential i den nu
aktuella RUFS som finns för Stockholm.
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Översiktsplanen
Området ligger relativt nära Kungsängens station och går därmed i linje med kommunens
översiktsplan som har ett positivt ställningstagande på en förtätning i kommunens stationsnära
lägen i Bro och Kungsängen. Dock är platsen inte specifikt utpekad som en plats i
Kungsängen där ny bebyggelse planeras.
Övriga planer
I direkt anslutning till de framtida bostäderna ligger Gröna dalen och Kungsängens IP som är
viktiga funktioner för kommunens medborgare. Kommunen arbetar för närvarande med ett
utvecklingsprogram för Gröna dalen. Att kunna involvera detta område i
planeringsförutsättningarna för Gröna dalen ser planavdelningen som positivt.
Riksintressen
E18 som passerar ca 75 meter norr om området är ett riksintresse för kommunikationer.
Vägen är även en primärled för farligt gods.

Översiktliga konsekvenser av förslaget
Ekologiska konsekvenser
Förslaget bör inte medföra några negativa ekologiska konsekvenser i jämförelse med nuläget
på platsen där det idag finns industrier. Om den fastighet som misstänks vara markförorenad
bebyggs kommer den behöva saneras och i samband med detta kommer eventuella gifter
hanteras.
Om industrierna ersätts med bostäder kommer det med största sannolikhet bli mindre
hårdgjorda ytor på platsen och dagvatten skulle lättare kunna hanteras inom de egna
fastigheterna.
Sociala konsekvenser
Att ersätta de industrier som idag finns på området kan skapa en tryggare närmiljö till
idrottsplatsen och även till Gröna dalen. Att få in bostäder och eventuellt någon verksamhet i
det nya området skulle göra mycket för att höja trygghetsfaktorn på denna plats. Om platsen
känns tryggare även under dygnets mörka timmar skulle det möjligen kunna leda till att fler
människor nyttjade området även kvällstid och skapade en mer levande plats för människor
att träffas på.
Barnkonsekvenser

Att ersätta industrierna mot bostäder skulle sannolikt inte få en negativ konsekvens för
barnen. Om platsen blir en mer levande och trygg plats för barn att vistas på är det inte ett helt
orimligt antagande att fler barn i yngre tonåren skulle få en ny mötesplats för att umgås och
utöva sporter även på kvällstid.
Ekonomiska konsekvenser
Området är redan idag i anspråkstaget och har infrastruktur i form av VA-försörjning och
vägar finns.

8 (8)

För att koppla samman den norra och södra delen om E18 behöver en vägförbindelse under
E18 i den befintliga tunneln byggas. Detta är en kostnad som eventuellt skulle kunna delas
mellan områdena och på så viss vara till mindre belastning för kommunens ekonomi som
möjligtvis skulle bli tvungna att bekosta och bygga ut en sådan lösning.

Utlåtande
Den plats som ärendet avser är plats med goda förutsättningar att bli ett trevligt område för
bostäder. Att bygga bostäder på platsen följer bättre det tema som finns längs med större
delarna av Gröna dalen där bostäder ligger i direkt anslutningen till de gröna ytorna.
Utmaningar som finns är buller och eventuella markföroreningar. Eventuella
markföroreningar måste utredas snarast för att utesluta risker alternativt inleda sanering av
marken.
Med denna undersökande sammanställning av förutsättningarna och möjligheterna för platsen
anser vi att det är lämpligt att pröva en ny detaljplan för platsen. Det finns flera möjliga
vinster med en ny detaljplan för dessa fastigheter som positiva trygghetsfaktorer, bättre
kundunderlag för kollektivtrafik som ansluter till Rankhus och en kontinuitet i det
bebyggelsemönster som återfinns längs med större delen av Gröna dalen med bostäder intill
det gröna rummet.
Baserat på de nu kända förutsättningarna bör ett detaljplanearbete handläggas med ett utökat
förfarande eftersom det inte följer kommunens Översiktsplan.

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


En grundlig geoteknisk undersökning kommer behövas av marken för att säkerställa
att de tidigare industrier och upplag som varit på platsen inte har lämnat föroreningar i
marken som måste hanteras.



Dagvattnet är en känslig fråga i området och det har varit problem med just
hanteringen av dagvatten norr om idrottsplatsen. En ambitiös dagvattenutredning
behöver göras för att säkerställa att planområdet inte påverkar Gröna dalen eller
idrottsplatsen negativ.



Trafiksituationen behöver utredas i frågorna om koppling upp till Rankhus och
anslutning till E18.



Bullerutredning behöver göras för att se till vilka konsekvenser planerad utformning
får på omgivningen men även för att säkerställa att byggnationen fyller gällande
riktlinjer för bullervärden.

Tidplan och prioritering
Projektet bör få en planprioritering 3. Förhoppningen skulle vara att planen kan gå ut för
samråd första halvåret 2019. Om arbetet fortgår som det ska är en realistisk förväntan att
planen ska kunna antas under 2020.

Ärende 6

TJÄNSTESKRIVELSE

Anna Roander
Planarkitekt
Plan- och exploateringsavdelningen
+46 8-581 690 37
Anna.Roander@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-12

KS 15/0024
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Tibbleängen (del av fastigheten
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801 beslut om utställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Tibbleängen (del av
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.), Kungsängen, nr 0801, sänds ut på utställning
enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen (1987:10).

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av cirka 225 nya
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl. i Gröna dalen.
Förutom ett bostadstillskott är målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande
bebyggelse ska anpassas i Gröna dalens landskap och med omgivande
bebyggelse.
Den dominerande bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4–5 våningar som i
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på
platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 plan. En yta
för förskola föreslås i planområdets nordöstra del i direkt anslutning till
Hjortronvägen och Gröna dalen. En ny gata byggs från Hjortronvägen söderut
ner till en vändslinga.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag



ÖP 2010, Kf den 15 november 2011, §162
Beslut om planuppdrag, KS den 8 oktober 2008, §123



Plankarta, den 12 januari 2018



Planbeskrivning, den 12 januari 2018



Genomförandebeskrivning, den 12 januari 2018



Behovsbedömning, den 4 november 2015



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 januari 2018



Samrådsredogörelse, den 12 januari 2018



Gestaltningsprogram, den 22 januari 2018
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Ärendet
Kommundirektören fick 8 oktober 2008 § 123 i uppdrag att ta fram ett förslag
till ny detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 genom normalt
planförfarande.
När planuppdraget gavs, uppskattade kommunstyrelsen att cirka 100 nya
lägenheter skulle kunna tillkomma inom planområdet. Under arbetet med att ta
fram planförslaget har det stora landskapsrummet söder om Hjortronvägen
bedömts kunna inrymma en större exploatering än vad som först förutsågs.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya
bostäder för del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 samt del av de
kommunala fastigheterna Kungsängen-Tibble 1:3, Kungsängen-Tibble 1:41
och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Förutom ett bostadstillskott är målet med
detaljplanen bl.a. att tillkommande bebyggelse kan anpassas i Gröna dalens
landskap och omgivande bebyggelse.
Den dominerande bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i
placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på
platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2 plan. En yta
för förskola föreslås i planområdets nordöstra del i direkt anslutning till
Hjortronvägen och Gröna dalen. En ny gata byggs från Hjortronvägen söderut
ner till en vändslinga.
Planområdet omges av befintliga gång- och cykelvägar där stråken silar genom
planområdet åt alla väderstreck. Planområdet ligger i Gröna dalen och
medverkar till att öppenheten i landskapsrummet kommer att slutas till strax
norr om klockstapeln. Särskild omsorg om markbehandling, belysning och
skötsel med en parkliknande karaktär kommer att krävas i detta avsnitt för att
knyta ihop Gröna dalen norr och söder om planområdet.
Dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas
helt inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området
förblir desamma efter det att området är utbyggt, dels genom sk raingardens på
kvartersmark dels genom en dagvattendamm förlagd på allmän platsmark i
planområdets sydöstra del.

Barnperspektiv
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till
lekplatser och natur är eftersträvansvärt i flera hänseenden. Den föreslagna nya
förskolan inom planområdet skapar närhet och möjliggör för barn och föräldrar
att gå och cykla för hämtning och lämning. Det underlättar en bilfri vardag,
vilket har en rad fördelar för såväl hälsa som miljö. En ny lekplats planeras
inom planområdet samt en aktivitetsyta för pedagogisk verksamhet för
skolorna i närområdet.
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur
ett barnperspektiv är det positivt att öka tryggheten i Gröna dalen.
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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1 000, daterad 2018-01-12
Denna planbeskrivning, daterad 2018-01-12
Genomförandebeskrivning, daterad 2018-01-12
Samrådsredogörelse, daterad 2018-01-12

Övriga handlingar
Behovsbedömning, MKB 2015-11-04
Arkeologisk utredning, Stiftelsen Kulturmiljövård 2015
PM Geoteknik, Structor, 2016-04-13
Trafikbullerutredning, Ramböll, 2017-12-22
Dagvatten, Granskningshandling, Bjerking, 2016-03-10, rev 2018-01-12
PM Trafik, Ramböll 2017-12-21
Naturvärdesinventering, Ekologigruppen, 2018-01-08
Gestaltningsprogram, Tengbomgruppen AB, 2018-01-22

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle. Området omges av befintliga gång- och
cykelvägar.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder för del av
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble
1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och Ekhammar 4:269, i Gröna dalen. Den dominerande
bebyggelsetypen är flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med
marklutningen och vegetationen på platsen. Närmast Gröna dalen kantas parkrummet av småhus i 2
plan och en förskola föreslås i planområdets nordöstra del.
Förutom ett bostadstillskott och en förskola föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en
vändslinga.
Målet med detaljplanen är också att tillkommande bebyggelse anpassas till Gröna dalens landskap och
omgivande bebyggelse.
Syftet är också att dagvattenhanteringen med rening och fördröjning kommer att kunna skötas helt
inom planområdet så att de vattenmängder som idag lämnar området förblir desamma efter det att
området är utbyggt, dels genom s.k. raingardens på kvartersmark dels genom en dagvattendamm
förlagd på allmän platsmark i planområdets sydöstra del.
När planuppdraget gavs uppskattade kommunstyrelsen att cirka 100 nya lägenheter skulle kunna
tillkomma inom planområdet. Under arbetet med att ta fram planförslaget har det stora
landskapsrummet söder om Hjortronvägen bedömts kunna inrymma en större exploatering än vad som
först förutsågs.
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Planprocessen
Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängens-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande.

Handläggning
Ansökan om upprättande av detaljplan kom in till kommunen 2007. 2008 beslutade kommunstyrelsen
om planuppdrag för del av Kungsängens-Tibble 1:470. Detaljplanearbetet har inletts under 2015 och
handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Handläggning av detaljplanen sker
med normalt planförfarande.
Ett program för området bedöms inte vara nödvändigt då planområdet och dess tänkta innehåll finns
beskrivet och har stöd i gällande Översiktsplan 2010.

Det aktuella planskedet är utställning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Efter utställningen upprättas ett utställningsutlåtande där
inkomna synpunkter redovisas.

Preliminär tidplan
Beslut om samråd (KS)
Samrådstid
Beslut om utställning (KS)
Utställningstid
Antagande (KF)

juni 2016
juli - augusti 2016
januari 2018
Kv 1 2018
Kv 2-3 2018

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

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet, då trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i
Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att
sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).
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Vatten
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde (inrättat av Länsstyrelsen 2008). Syftet
med vattenskyddsområdet är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra
risk för vattenförorening och påverkan på råvattenkvaliteten. Planområdet tillhör skyddsområdets
sekundära zon då, det ligger mer än 50 m från strandlinjen, men dagvattnet naturligt och tekniskt
avrinner mot Östra Mälaren.
Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ inverkan på den ekologiska eller kemiska statusen
för Östra Mälaren. En dagvattenutredning är framtagen vilken konstaterar att området till stor del
består av lera vilket är svårinfiltrerat (Bjerking, rev 2018-01-12). Dagvattnet från planområdet
kommer att fördröjas och renas lokalt genom en dagvattendamm, innan det leds vidare till
Tibbledammen längre söderut. Ytterligare åtgärder för fördröjning och rening inom planområdet som
utredningen lyfter fram är sk raingardens för fördröjning av dagvatten från bostadshusens tak.
Ekologiskt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Tibbleviken i Mälaren, som ligger på ca 1,3 km
avstånd söder om planområdet är recipient för dagvattnet från Tibbleängen och Gröna dalen och är i
kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt vattenområde (ESKO), enligt
miljöbalkens kap 3. Här omfattas både själva stranden med de strandnära bottnarna, och den
strandnära vattenmiljön. Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar
vattenmiljön negativt.
På ca 1,1 km avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på 1,6 km avstånd nordväst om
planområdet ligger Örnässjön. Båda sjöarna är i ÖP 2010 utpekade som ekologiskt särskilt känsliga
områden. Ett naturreservat är beslutat för sjöarna och deras omgivningar. Båda sjöarna ligger väl
avskilda från planområdet.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför risk för
betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra
resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.
Genomförande av planen kan få vissa negativa effekter. Dessa bedöms dock inte vara betydande, då
förebyggande åtgärder som beskrivna i denna handling kommer att vidtas. Särskilt omnämns
dagvatten som en viktig aspekt att utreda som underlag till detaljplanens utformning och reglering.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan förväntas medföra
betydande miljöpåverkan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 7,7 ha stort och ligger mitt i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen (se
planbeskrivningens framsida). Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr av
Hjortronvägen, Tibble torg med skolor och bostäder i väster, en öppen grönyta samt ekskog i öst och i
söder ett öppet parkrum och en skogsbeklädd kulle.
Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 som ägs av Villamarken Exploatering i
Stockholm AB samt del av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:41 och
Ekhammar 4:269, som ägs av Upplands Bro kommun.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från järnvägen samt från väg E18 som båda är riksintressen
för järnväg och väg.

Översiktsplan
Planområdet är beläget inom tätortsavgränsningen för Kungsängen och i kommunens översiktsplan
(ÖP 2010) betecknat som ny bostadsbebyggelse i anslutning till förslag till kommundelspark Gröna
Dalen. I översiktsplanen finns beskrivet att platsen är bedömd som lämplig för bostadsbebyggelse,
förutsatt att den skogsbeklädda kullen i området lämnas obebyggd och att Gröna Dalen med sina
viktiga stråk och värden för närrekreation beaktas. Gröna dalen anges i översiktsplanen som en
kommundelspark. Vidare konstateras att Hjortronvägen, som i dagsläget trafikeras som bussgata, bör
ändras till lokalgata inom planområdet.

Utdrag ur kommunens gällande Översiktsplan, kartbild över Kungsängen. Det grönskrafferade området som går i nordsydlig riktning markeras som kommundelspark (Gröna dalen). Siffran 18 utgör lokalisering för planområdet för Tibbleängen.

Detaljplaner och förordnanden
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet är planlagd som naturmark,
allmän platsmark, vilket är reglerat i Detaljplan 11 för del av Tibbleängen (Tibble torg), antagen 198905-29 (BYN dnr 1987.315-313). Väster om den skogsbeklädda kullen är marken reglerad som
bostäder, handel och kontor. Ett mindre område i planområdets östra del längs befintlig gång- och
cykelväg är planlagd som parkmark, allmän platsmark, vilket är reglerat i Stadsplan 20 för del av
Ekhammar (Östra dalen), antagen 1983-11-28 § 189 (BN dnr 90/80). Den närmaste omgivningen är
också planlagd. Sydost om planområdet där Kungsängens kyrka ligger är marken planlagd för
kyrkoändamål (kyrkomark och begravning) vilket är reglerat i Stadsplan 14 för del av Ekhammar
(Östra dalen), antagen 1978-08-28 § 128 (BN dnr 53/77). I samtliga ovanstående planer finns
Hjortronvägen med reglerad som gatutrafik för buss (Tb).
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Kollage av gällande detaljplaner. Nu aktuellt planområde beläget huvudsakligen inom naturmark. En mindre del i
planområdets östra del, längs befintlig gång- och cykelväg, är planlagd som parkmark (allmän platsmark) i Stadsplan 20 för
del av Ekhammar (Östra dalen).

Förutsättningar och planförslag
Mark och natur
Mark och vegetation
Planområdet ligger i Gröna dalen som är ett större genomgående grönt stråk av natur- och parkmark i
Kungsängen. Marken inom planområdet utgörs av gammal åkermark som har slåttrats, samt ett västöstligt dike. Lågpunkten inom planområdet ligger i dess sydöstra del. Öster om dalgången möter
åkermarken en ekskog som ramar in landskapsrummet.
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Flygbild över planområdet i riktning söderut. I bildens nedre högra hörn syns bebyggelsen vid Blåbärsstigen. Hjortronvägen
löper tvärs över bilden. Tibble Torg skymtar längst till höger. Ekhammar med sina kraftiga lövträd syns till vänster.
Kyrkogården med klockstapeln syns mitt i bilden. Till höger ligger de två skogsbeklädda fornminneskullarna som ramar in
det tidigare åkerlandskapet.

Inom planområdet finns en skogsbeklädd kulle med fornlämningar. Vegetationen består här av lövoch barrträd med inslag av ekar och är kompakt och tät i sin karaktär. Lövträden är större och
barrträden består huvudsakligen av ett tallbestånd. Söder om kullen finns en mindre kulle som delvis
ingår i planområdet. Även denna är bevuxen med löv- och barrträd samt med inslag av ekar. Öster om
planområdet ligger Kungsängens kyrka och kyrkogård som är avgränsad av en stor och yvig
vegetation mest bestående av lövträd. Denna vegetationsgräns gör att kyrkan och kyrkogården knappt
är synlig utifrån.
En naturvärdesinventering har utförts (Ekologigruppen, 2018) och inom inventeringsområdet har sju
naturvärdesobjekt identifierats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), två har påtagligt naturvärde
(klass 3) och fyra stycken har visst naturvärde (klass 4). Se karta nästa sida. Inget av de identifierade
objekten har klassats som högsta naturvärde (klass 1). Den del som föreslås för bebyggelse består av
öppna gräsytor vilka bedöms vara starkt näringspåverkade och domineras av ett fåtal vanliga och
starkt konkurrenskraftiga arter. Dessa ytor bedöms preliminärt ha visst naturvärde (klass 4). Inom
inventeringsområdet är strukturer som indikerar höga naturvärden sparsamma Till exempel är
mängden död ved inom området generellt för låg, om än något mer talrik i de två blandskogsobjekten
(objekt 1 och 2) i områdets västra delar. Enstaka hålträd förekommer, dessa är av olika trädslag: asp,
ek, och poppel, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden i området då olika vedlevande arter
ofta har olika värdträd. Bedömningen är att naturvärdena i inventeringsområdet främst är knutna till
dessa två trädmiljöer och påverkan på dessa i samband med exploatering i området bör minimeras.
Särskilt viktigt är att påverkan på gamla träd och hålträd helt bör undvikas.
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Naturvärdeskarta med dokumenterade naturvärden. Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats. Ett objekt
har klassats som högt naturvärde (klass 2), två som påtagligt naturvärde (klass 3) och fyra som visst naturvärde (klass 4).
Karta ur Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018)
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Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i Gröna dalens västra del med skogbeklädda höjdpartier. Anpassningen till det
befintliga landskapet är viktigt för att bebyggelsetillskottet ska upplevas som ett positivt inslag.
Landskapsrummet är i övrigt fritt från bebyggelse. Kringliggande byggnader kan anas högre upp på
höjdryggarna bland vegetationen längs med dalgången.

Snedbild över Kungsängen i riktning österut. Ungefärligt läge för planområdet markerat med röd linje.

Det är bara mot norr som planområdet gränsar mot bebyggelse, åt övriga väderstreck möter en grön
miljö i form av Gröna dalen, kyrkogårdens kraftiga gröna vägg med träd och häckar och de båda
skogsbeklädda kullarna i väster.
Geotekniska förhållanden
Jorden inom höjdområdet utgörs enligt Sveriges
Geologiska undersökning (SGU:s) geologiska karta
av ytnära berg med ett tunt moräntäcke. Öster och
söder om höjden utgörs jorden av lera som enligt
jordartskartan är postglacial i större delen av området,
men som i de södra delarna benämns som glacial.

Utdrag ur SGU’s geologiska karta. Ungefärlig avgränsning av planområdet med blå linje.
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Fornlämningar
I planområdet finns ett gravfält (RAÄ-nr Kungsängen 9:1) beläget på den skogsbeklädda kullen i
planområdets västra del. Länsstyrelsen har i beslut (daterat 2015-07-10, beteckning 43112-107492015) meddelat att en byggnation inte kan göras närmre fornlämningen, ett skyddsområde av 25 meter
måste avsättas. Ett alternativ är att en väg byggs mellan gravfältet och huskropparna. Vägen kan då
läggas 15 meter från fornlämningen. I planområdet ingår även delar av RAÄ-nr Kungsängen 22:1
(kullen i sydväst) en sk plats med tradition, på platsen ska det ha funnits en dansbana. Kullen berörs
dock inte av planförslaget, då den bekräftas som NATUR. Även RAÄ-nr Kungsängen 233 ingår i
området, denna lämning är dock undersökt och borttagen.

RAÄ 9:1

RAÄ 233

RAÄ 22:1

Fornlämningar i området, utdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök 2017-12-18. Ungefärlig avgränsning av planområdet
med blå linje samt RAÄ-nr Kungsängen.

Rekreation och friluftsliv
Planområdet ligger i anslutning till det rekreativa gröna stråk som Gröna dalen utgör. Flertalet gångoch cykelvägar passerar planområdet och ger möjligheter till cykling, löpning och promenader. Cirka
500 meter söder om planområdet ligger Kungsängens sporthall samt friidrottsanläggningar och
bollplaner. Cirka 800 meter norr om planområdet ligger Kungsängens IP som är en utomhusarena för
friidrott. Invid denna finns flera fotbollsplaner. I närområdet finns några mindre grönområden. 1,5 km
väster om planområdet ligger Lillsjöbadet samt naturreservatet för Lillsjön och Örnässjön.
Föreslagen förändring – landskaps- och stadsbild
Bebyggelseförslaget har tagit fasta på de topografiska förutsättningarna samt skogspartiet i väster.
Högre bebyggelse föreslås i planområdets västra del närmare det skogsbeklädda höjdpartiet för att
längre ut i dalgången vara lägre i skala. Siktstråk in mot skogspartiet föreslås vilket påverkat
bebyggelsetypologin samt byggnadernas placering. Tillkommande bebyggelse relaterar även till
omgivande bebyggelse i skala och höjd, särskilt i mötet med parkrummet, Gröna dalen. Strukturen och
bebyggelsen möjliggör att allmänheten kan röra sig genom området samt att befintliga gång- och
cykelvägar stärks. Den föreslagna bebyggelsen i planförslaget bidrar till att länka samman områdena
på vardera sida om Gröna dalen samt småhusbebyggelsen kring Gröna dalen och
flerbostadshusbebyggelsen i kring Tibble torg.
Parkrummet i Gröna dalen kommer efter exploatering förändras i form och karaktär. I och med
bebyggelsen längs med, den på snedden orienterade gång- och cykelvägen, kommer parkrummet
närmast bebyggelsen få en mer definierad rumslighet och mer av en triangulär form. Samtidigt
förstärker bebyggelsen Gröna dalens långsträckthet och riktning och indikerar på gång- och
cykelstråkets rörelse som viker runt kyrkogårdens hörn. Gröna dalen kommer även få smalare midjor
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längst norr- och söderut i planområdet p.g.a. den nya bebyggelsen. Dessa passager har varit viktiga att
måna om så att de istället för att stoppa upp rörelseflödet upplevs skapa en dynamik i dalens
rumslighet. Den föreslagna dagvattendammen kommer även den bidra till att levandegöra och aktivera
parkytan.

Grönstruktur

Föreslagen grundläggning av byggnader
Grundläggningen anpassas till de geotekniska förhållandena. 1-2 våningshus inom området kommer
eventuellt att kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning i vissa delar, alternativt på
stödpålar nedförda till fast morän eller berg. För högre hus kommer andra grundläggningsmetoder att
krävas, så som exempelvis pålning.
Uppfyllning för vägar och markytor
Lerans sättningsegenskaper har inte utretts i detta skede, men det ska förutsättas att uppfyllnader kan
leda till sättningar i leran, framförallt i de nordöstra delarna av området.
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Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet. Närmaste bebyggelse ligger norr om
Hjortronvägen som består av kedjehus längs Körsbärs- och Smultronvägen samt Blåbärsstigen.
Nordöst och öster om planområdet, uppe på befintligt höjdparti ligger bebyggelse i form av villor om
två våningar. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka. Ett klocktorn i trä med röd kulör är
ett tydligt bebyggelseinslag i närområdet då det är den enda bebyggelse som syns från Gröna dalen
samt planområdet. Sydväst om planområdet finns flerbostadshus från 60-talet och huvudsakligen tre
våningar. Väster om planområdet finns flerbostadshus om fem till sex våningar samt lägre
byggnadsdelar vid Tibble torg.

Foton på befintlig bebyggelse vid Tibble torg samt Klockstapeln vid
Kungsängens kyrka.

Foto på befintlig bebyggelse norr om planområdet. Krikon-, Smultron- och Blåbärsgatorna ligger närmast planområdet.
Örtugsvägen och Klippingvägen ett stycke längre bort.
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Situationsplan ny bebyggelse (Tengbomgruppen AB)

Föreslagen ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör en blandning av byggnadstyper och innehåller ca 225 lägenheter fördelat på
flerbostadshus (ca 200 lgh) och småhus (ca 25 st). Planförslaget inrymmer även en förskola i 2
våningar i anslutning till Gröna dalen och Hjortronvägen.
Bebyggelsen är grupperad kring en ny lokalgata parallellt med Gröna dalen med flerbostadshus i 4-5
våningar på ena sidan mot kullen och radhus/småhus/kedjehus i 2 våningar i mötet med Gröna dalen.
Lokalgatan korsas av angöringsgator/torg som delar upp bebyggelsen i kvarter och skapar utblickar
mot kullen och Gröna dalen. Byggnaderna är orienterade för att förstärka siktlinjer samt rama in
gaturum och parkrum.
Flerbostadshusen grupperas i kvarter
kring gemensamma gårdar som öppnas
upp mot kullen i väster. På gårdarna finns
utrymme för komplementbyggnader
såsom växthus, cykelparkering etc.
Radhusens entréer vänder sig mot
lokalgatan, medan trädgårdarna gränsar
till Gröna dalens stora parkrum med
sekundärentréer direkt ut i parken.

Flygvy från öster (Tengbomgruppen AB)
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Sektion a-a, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB)

Gestaltningsprinciper
Gestaltningen beskrivs närmare i ”Gestaltningsprogram för Tibbleängen 2018-01-22” och utgår från
dessa principer:
Siktlinjer - viktiga siktlinjer bevaras och förstärks genom huskropparnas placering och riktning:
• Längs Gröna dalen
• Genom bebyggelsen upp mot kullen vid Tibble torg i väst
• Upp mot kullen vid Ekhammars gård i öst
• Runt kyrkogårdens hörn vid fickpark
• Mot klocktornet och kyrkan
Blandad bebyggelse och grannskap
• Variation i höjd och placering
• Skalan knyter an till omgivningen genom placering av småhus närmast dalen och högre
bebyggelse närmare kullen, Tibble torg och Hjortronvägen.
• Det inre gaturummet ramas in och befolkas.
• Tydliga och attraktiva publika rum och gårdar
• Integrering av parkeringen med bebyggelse och grönska

Vy från Gröna dalen (illustration Tengbomgruppen AB)

Sektion a-a, fortsättning från föregående sida
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Sektion a-a, fortsättning från föregående sida.

Bekräfta gröna dalen
• Riktningen av Gröna dalen förstärks genom att huskroppar placeras i riktning längs med Gröna
dalen.
• Parkrummet stärks och aktiveras genom husens inramning av parkrummet, sekundära entréer mot
dalen och en dagvattendamm.
• Bebyggelsen anpassas till topografin genom att husens stegvisa höjning följer marklutningen upp
mot kullen
Det kultiverade landskapet
• Möjlighet till växthus och odling på gårdar
• Nya aktivitets- och lekytor
• Kontakten och tillgängligheten till kullen förstärks
Helhetstänk
• Sammanhängande struktur länkar samman åtskilda bostadsområden
• Samnyttjande av ytor
• Lokalt omhändertagande av dagvatten

Hjortronvägen gatusektion

Lokalgata gatusektion

Gångstråk gatusektion (Tengbomgruppen AB)
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Sektion b-b, se sektionslinje på illustrationsplan på sid 15 (Tengbomgruppen AB)

Solstudie

Vår/höstdagjämning kl 9:00

Vår/höstdagjämning kl 12:00

Vår/höstdagjämning kl 15:00
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Sektion b-b, fortsättning från föregående sida.

Midsommar kl 9:00

Midsommar kl 12:00

Midsommar kl 15:00

Midsommar kl 18:00

Tillgänglighet
Planområdet är idag välförsett med gång- och cykeltrafikstråk. Angöring för biltrafik avses lösas via
Hjortronvägen och den nya gatan genom planområdet, se även under rubriken Trafik och
kommunikationer nedan. Tillkommande bebyggelse och rörelsestråk projekteras så att kravet på
tillgänglighet beaktas.
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Offentlig service och kommersiell service
Vid Tibble torg finns skola och livsmedelsbutik. Sydost om planområdet ligger Kungsängens kyrka.
Cirka 500 meter söder om planområdet ligger Ekhammarskolan som inrymmer grundskola årskurs 4 9 med cirka 500 elever, grundsärskola årskurs 1 - 9 samt fritidshem och fritidsgården Trappan.

Trafik och kommunikationer
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet föreslås få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via
Hjortronvägen. Inom planområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till de nya bostäderna samt
förskolan. Boendeparkering sker huvudsakligen på angöringstorg på kvartersmark och i garage under
gårdar, samt delvis som kantstensparkering längs lokalgata och utmed Hjortronvägen. Ett
parkeringstal på 0,5 bilplatser/lägenhet förslås för tillkommande flerbostadshus och 1
bilplats/bostadsenhet för tillkommande småhus. Parkeringstal för cykel föreslås för flerbostadshus till
3,0 cykelplatser/lägenhet, detta innefattar både långtid- och korttidsparkering (besöksparkering).
Cykelparkering vid småhus avses kunna ske på den egna tomten. Cykelparkering bör ske nära
bostadsentrén och vara väderskyddad.
Ovanstående parkeringstal är rimliga med tanke på planområdets läge mitt i Kungsängen och god
tillgång till kollektivtrafik. Därtill är planområdet beläget invid flera gång- och cykelvägar som
sammanflätar större delen av tätorten. Satsningar på separata cykelbanor bör dock övervägas i
framtida planering av Kungsängen då cykling företrädesvis i dagsläget får ske i blandtrafik från
planområdet in mot stationen, särskilt med tanke på övriga pågående bostadsprojekt inom tätorten t.ex.
Örnäs väster om Granhammarsvägen samt Korsängen (Södra Gröna dalen). Generellt kan ovanstående
parkeringstal motiveras då de utgör ett ställningstagande för och främjar en minskning av andelen
biltrafik i Kungsängen och samtidigt främjar en ökning av andelen kollektivtrafik och
cykelanvändning.

Karta över befintlig trafik i området (Upplands Bro kommun)
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Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet genomkorsas idag av flera gång- och cykelvägar som är i kommunal ägo och kopplingar
för dessa finns i samtliga väderstreck. Ambitionen med bebyggelseförslaget är att bygga vidare på och
förstärka de befintliga gång- och cykelstråken även genom planområdet.
Kollektivtrafik
Busstrafiken kommer även efter planens genomförande att kunna trafikera Hjortronvägen. Närmaste
hållplats finns vid Tibble Torg.

Störningar och risker
Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av trafikbuller från Hjortronvägen, vars befintliga busstrafik alstrar visst buller.
Bullersituationen har utretts för bostäderna i den föreslagna bebyggelsen (Ramböll, 2017).
Utredningen visar att samtliga byggnader uppfyller riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad. Detta
oavsett om man utgår från de gamla restriktionerna på max 55 dBA eller de efter 2015 nytillkomna
förordningarna på max 60 dBA. Vibrationerna från busstrafiken bedöms inte medföra någon risk för
den föreslagna bebyggelsen.
Radon, översvämning, farligt gods etc.
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Kommunen har varierande
berggrund vilket kan motivera att radonsäkert byggande alltid ska ske. Översvämningsrisk undviks
genom anläggande av ett avskärande dike längs gångvägen utmed kullen i väster samt en
dagvattendam öster om planområdet. Se vidare under rubrik Teknisk försörjning, Dagvatten nedan.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Befintligt dagvattennät i området har hög belastning. Marken inom planområdet utgörs till stor del av
lera vilket innebär låga infiltrationsegenskaper. Fördröjande egenskaper blir därför viktigt vid
exploatering och hårdgörande av markytor. Söder om avrinningsområdet finns Tibbledammen som är
en reningsdamm för dagvatten. Dagvatten ska tas om hand inom kvarteret så att maximalt ett flöde
motsvarande ett 5-årsregn före exploatering släpps ut på det befintliga dagvattennätet. En
dagvattenutredning har tagits fram (Bjerking, rev 2018-01-12) och dagvattenflödet från området före
utbyggnad beräknas vid ett 5-årsregn att vara 111 l/s. Efter planerad utbyggnad av området beräknas
utflödet vid ett 5-årsregn vara 522 l/s. Klimatfaktor på 1,25 har använts vid flödesberäkningar efter
exploatering.
Till följd av ökat dagvattenflöde efter exploatering krävs fördröjning av dagvattnet innan utsläpp på
befintligt nät. Dimensionering av magasinsvolym baseras på ett 10-årsregn med utflöde på 111 l/s som
ger fördröjningsvolymen 330 m3 för hela bostadsområdet.
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att två olika dagvattenanläggningar anläggs.
Takvatten, med volymen 129 m3, föreslås renas och fördröjas i raingardens (genomsläpplig växtbädd
som används för att infiltrera dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor) med en total yta om 786 m2.
Resterande dagvattenvolym (201 m3) föreslås renas och fördröjas i en 630 m2 dammanläggning
utanför planområdet. I ytan för dammen ingår ett 3 m brett område för dammkrön och slänter för
anpassning till befintlig mark.
Med föreslagna åtgärder minskar föroreningstransporten för samtliga föroreningar förutom för kväve
och kvicksilver. Enligt förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter
exploateringen. Eftersom dessa ämnen inte ökar efter exploatering, och ytterligare rening förväntas ske
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i Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar
recipienten att uppnå ställda miljökvalitetsnormer.
Vid kraftig nederbörd finns det risk för höga flöden från kullen i väster. För att undvika att dessa
flöden ska svämma över gång- och cykelvägen och området som planeras anläggas strax nedanför bör
ett avskärande dike anläggas. Med kulvertar under gång- och cykelvägen kan diket anslutas till
ledningar och därmed transportera bort vattenmassorna. Diket kommer både innebära en rening och
fördröjning av flöden, detta är dock inte medräknat i flödesberäkningarna.
Vatten och avlopp
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät och verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Kapaciteten i infrastrukturen för VA i området, bortsett från dagvattenledningen,
bedöms av kommunens tekniska avdelning som god.
Värme
Möjlighet finns att bebyggelsen inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El, tele, bredband
Bebyggelsen inom planområdet ansluts till el- och bredbandsnäten. Plats för en ny elnätsstation
föreslås inom planområdet, markerat med E - teknisk anläggning på plankartan.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall ska
lösas inom fastigheten och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering
ska lösas på kvartersmark.

Konsekvenser av planens genomförande
Trafik
En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram (Ramböll, 2017). I den konstateras
att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/ Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett kapacitetsperspektiv.
För att angöra planområdet med bil och andra transporter är det nödvändigt att öppna Hjortronvägen
för biltrafik på den delen av vägen som leder fram till den planerade lokalgatan. Idag är hela den del
av Hjortronvägen som korsar Gröna dalen endast tillåten för busstrafik. Planområdet föreslås därmed
få angöring och utfart från väster till/från Granhammarsvägen, via Hjortronvägen.

Sociala konsekvenser
De nya bostädernas direkta anslutning till Gröna dalen bidrar till ökad trygghet längs gång- och
cykelstråken. Att det finns boende med utsikt mot gång- och cykelstråken kan bidra till en viss social
kontroll då uppmärksamheten kring vad som händer i omgivningen ökar. Det bedöms viktigt, då
grönområdet kvällstid ofta saknar mänsklig närvaro och kan upplevas som otryggt vid mörkrets
inbrott. Trygghetsaspekten bedöms vara av stort värde för alla, men kanske särskilt ur
jämställdhetsperspektiv för kvinnor. Statistik visar nämligen att kvinnor i högre utsträckning tenderar
att ändra sitt rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet.

Barnkonsekvenser
Ett tillskott på bostäder anpassade för barn i rekreativt grönstråk med närhet till lekplatser och natur är
eftersträvansvärt i flera hänseenden. Den föreslagna nya förskolan inom planområdet skapar närhet
och möjliggör för barn och föräldrar att gå och cykla för hämtning och lämning. Det underlättar en
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bilfri vardag, vilket har en rad fördelar för såväl hälsa som miljö. En ny lekpark planeras inom
planområdet samt en aktivitetsyta för pedagogisk verksamhet för skolorna i närområdet.
Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det
positivt att öka tryggheten i Gröna dalen.

Miljökonsekvenser
En förutsättning för planens genomförande är att tillkommande dagvatten hanteras och omhändertas
lokalt. Det lokala ledningsnätet är hårt belastat redan i nuläget. Att omhänderta dagvattnet i öppna
lösningar i marknivå uppmuntras och kan, med omsorgsfull utformning, bli en kvalitet för livsmiljön
och upplevelsevärdet av närliggande avsnitt av Gröna dalen.
För rening och fördröjning av dagvatten föreslås att två olika dagvattenanläggningar anläggs.
Takvatten föreslås renas och fördröjas i raingardens och resterande dagvattenvolym föreslås renas och
fördröjas i en dammanläggning i planområdets sydöstra del. Med föreslagna åtgärder minskar
föroreningstransporten för samtliga föroreningar förutom för kväve och kvicksilver. Enligt
förbättringskravet hos recipienten får inte mängden bly och kadmium öka efter exploateringen.
Eftersom dessa ämnen inte ökar efter exploatering och ytterligare rening förväntas ske i
Tibbledammen innan utsläpp till Mälaren, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar
recipienten att uppnå aktuella miljökvalitetsnormer (Bjerking, rev 2018).
Enligt naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2018) är bedömningen att naturvärdena i
inventeringsområdet främst är knutna till trädmiljöerna väster om planområdet (objekt 1 och 2 enligt
karta sid 10). Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde
(naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte
bedöms som någon bristbiotop i kommunen. I planområdets sydöstra hörn (objekt 5 enligt karta sid
10) föreslås yta för dagvattenhantering. Detta kan nyttjas som tillfälle att förbättra såväl de ekologiska
som de estetiska förutsättningarna i objektet genom skapande av större vattenytor och plantering av
inhemska växter kopplade till naturtypen.
De nya bostädernas närhet till befintlig service och kollektivtrafik samt den föreslagna förskolan,
skapar goda förutsättningar för en bilsnål livsstil vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Tillskottet av
boende samt en förskola bidrar till att öka underlaget och förutsättningarna för service och ett varierat
utbud i centrumnära läge. Den föreslagna nya gatan, som ska vara tillgänglig för allmän bil-, gångoch cykeltrafik samt det nya gång- och cykelstråket utmed kullens östra sida, skapar nya kopplingar
och möjligheter att röra sig bilfritt i dessa delar av Kungsängen. Att förtäta centrala delar av tätorten är
fördelaktigt ur miljösynpunkt, genom att befintlig infrastruktur kan användas av fler.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsen är positiv ur ekonomiskt hänseende av samma anledningar som ur
miljösynpunkt. Att förtäta och möjliggöra för fler att bo i närhet till befintlig service och infrastruktur
gör att den kan utnyttjas av fler, vilket ökar värdet av redan gjorda kommunala investeringar.
Uppförande av ny bebyggelse kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer
skatteintäkter.
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Medverkande i projektet
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har bidragit i planarbetet. Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad i
samarbete med Villamarken Exploatering i Stockholm AB och Tengbomgruppen AB.

Upprättad 2018-01-12
Planavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Anna Roander
Planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10)

Organisatoriska frågor
Denna planbeskrivning hanterar genomförandefrågor för hela detaljplaneområdet, del av fastigheten
Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att regleras i
exploateringsavtal.
Utbyggnaden beräknas pågå under minst 5 år. Utbyggnad av allmänna anläggningar och
huvudledningar ska påbörjas i god tid innan utbyggnad av kvartersmark påbörjas.
Fastighetsägarna inom planområdet är Villamarken Exploatering i Stockholm AB (nedan kallat
Exploatören) och Upplands-Bro Kommun (nedan kallat Kommunen).
Exploatören och Kommunen ska samordna för att säkerställa att allmänna huvudgator, vaanläggningar samt övriga nätägares huvudledningar är utbyggda innan arbeten kan påbörjas på
kvartersmark.
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Kommunen för genomförande av
utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar.

Tidplan
Detaljplanen förväntas gå ut på granskning kvartal ett, antas kvartal två och vinna laga kraft kvartal tre
under 2018. Utbyggnad av allmän plats förväntas ske under 2019-2022.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet. Kommunen är huvudman för område för tekniska anläggningar på blivande
kvartersmark inom planområdet.

Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar Kommunen. Exploatören
kan dock i samråd med Kommunen ansvara för viss utbyggnad av allmän platsmark, som är strategiskt
viktig för områdets utveckling och beroende av överenskomna tidsramar.
Exploatören är huvudman för kvartersmark som inte innefattar mark för skola/förskola samt tekniska
anläggningar.
Detaljplanen innefattar område för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Detta område, märkt med X i
detaljplanen omfattas av kvartersmark och faller under Exploatörens huvudmannaskap.

Exploateringsavtal och övriga avtal
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Villamarken Exploatering i Stockholm AB.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med
detaljplanens antagande. Avtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas. Avtalet
reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen och
Exploatören.
Exploateringsavtalet ska reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
planområdet, samt reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under
genomförandetiden såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och
tillträden m.m.
Avtal kommer att tecknas i dialog mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare.
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av ledningar i
samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark.
Avtal kan komma att tecknas, mellan Exploatören och Kommunens VA-avdelning, gällande
kostnadsreglering för dagvattenhantering inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägandeförhållanden
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 ägs av Villamarken Exploatering i Stockholm AB genom
dotterbolaget Ängstibble Mark AB.
Fastigheten Ekhammar 4:269 ägs av Upplands-Bro kommun.
Fastigheten Kungsängens-Tibble 1:41 ägs av Upplands-Bro kommun.

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen.
Mark för offentlig service (skola, förskola) kommer att överföras till Kommunen.
Nya fastigheter för kvarter enligt detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller klyvning.
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna.

Gemensamhetsanläggningar
I de fall kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behövas bildas för
parkering, gårdar, avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar.
Då detaljplanen inte förutsätter att kvarteren delas in i flera fastigheter anges inga områden för
gemensamhetsanläggningar specifikt i plankartan.
Exploatören bekostar bildande av nya fastigheter samt bildande av eventuella erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark enligt detaljplanen.
Exploatören ska verka för fastighetsbildning och fastighetsreglering snarast möjligt.

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av
nedanstående inskrivningar och rättigheter för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet.
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan
behöva genomföras för detaljplanens genomförande.
Inom område u i detaljplanen bör ledningsrätt bildas för allmänna ledningar.
För nya ledningar och tillhörande anordningar kommer avtal att upprättas mellan ledningsägare och
fastighetsägare.
Anläggande av elnätstationer inom allmän platsmark regleras genom avtal mellan
Kommunen och nätägaren. För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan
fastighetsägare och nätägaren.
För återvinningsstationer kommer avtal att upprättas mellan fastighetsägare och ansvarig aktör.

Tekniska frågor
Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver
saneras innan byggande får ske ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning
utföras.

Buller
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark inom planområdet för att utföra erforderliga
bullerskyddsåtgärder.

Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs.
Grundvatten ska hanteras.

Vatten och avlopp
Frågor för vatten och avlopp kommer att hanteras i Exploateringsavtalet.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.

Anslutning till ledningsnät för vatten och spillvatten kommer att ske i planområdets östra del.

Dagvatten
Den dagvattenutredning som har tagits fram för Tibbleängen ska tillämpas. Dagvatten inom
planområdet ska omhändertas lokalt.

Radon
För bostäder som uppförs på en ventilerad källarvåning erhålls en s.k. radonsäker grundkonstruktion,
varför markradonförhållanden i sådant fall inte behöver utredas vidare. Om bostadsutrymmen kommer
att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts och marken klassificeras för bestämning av
erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel

Värme
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess.

El, tele, bredband
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning i samråd med
ledningsägare.

Avfall
Avfallshämtning kommer att ske vid fastighetsgräns för enbostadshus. För flerbostadshusen ordnas
gemensamma ytor inom kvartersmark med plats för teknisk anläggning för avfallshantering.
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Sophantering ska
lösas på kvartersmark.

Gata/Trafik
Området är anslutet till kollektivtrafik (busstrafik) längs Hjortronvägen i norr.
Angöring till planområdet avses ske från Hjortronvägen. Trafikföringen till planområdet kommer att
kunna ske via Hjortronvägen i och med att detaljplanen vinner laga kraft. Gatan från angöringspunkten
för planområdet och österut öppnas ej för allmän fordonstrafik.
Området förses med gång- och cykelstråk som förbinder planområdet med övriga Kungsängen och
den spårbundna kollektivtrafiken vid Kungsängens station.
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras.
Exploatören och Kommunen ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande
gällande exempelvis, arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden.
Ytor för logistik ska samordnas mellan Exploatören och Kommunen.

Arbetsmiljö

Exploatören och Kommunen ska samordna för en god arbetsmiljö. En arbetsmiljöplan ska tas fram i
god tid innan genomförande av detaljplanen påbörjas. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan
(APD-plan) ska tas fram.

Tillgänglighet
Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Exploatörer och Kommunen ska säkerställa
tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela
utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som
ligger inom planområdet.

Säkerhet för tredje man
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god
ordning inom detsamma.

Höjdsättning
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000.

Ekonomiska frågor
Exploatören står för plankostnader vilket regleras i planavtal mellan kommun och Exploatören.
Villamarken Exploatering i Stockholm AB bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen
erforderliga utredningar, samt de åtgärder som är nödvändiga för att
hantera detaljplaneprocessen.
Fördelning av ansvar och kostnader för planens genomförande kommer att regleras i
exploateringsavtal som tecknas mellan Kommunen och Exploatören.
Kostnaden för iordningställande av allmänna anläggningar ska fördelas i kommande
exploateringsavtal mellan Exploatören och Kommunen.
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av
allmänna anläggningar (till exempel torg, park och gata). Genom exploateringsersättning står
Exploatören för dessa kostnader.
Kostnader ska regleras i kommande exploateringsavtal.
För huvudledningar och serviser ska avtal tecknas mellan Exploatören, respektive nätägare och
kommun. Kommunalt vatten och avlopp ersätts enligt gällande VA-taxa.
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark. Exploatören bekostar
återställning av mark och eventuella anläggningar i gränsen mellan kvartersmark och allmän
platsmark. Tillkommande tekniska anläggningar för dagvatten inom kvartersmark kan kräva ett
tecknande av separat VA-avtal.
Kommande exploateringsavtal reglerar villkoren för överlåtande av mark för offentlig service (skolor,
förskolor) mellan Kommunen och Exploatören. Intentionen är att Exploatören överlåter mark för
offentlig service i enlighet med gällande marknadsvärde och lagstiftning.

Myndigheter
Exploatören och Kommunen som fastighetsägare ansöker gemensamt om fastighetsbildning som krävs
för planens genomförande. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäterimyndigheten i
Stockholms län.
Borttagande eller dränering av småvatten (våtmark) kräver dispens från biotopskyddet. Ansökan ställs
till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ansökan om bygglov och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i UpplandsBro kommun.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande
Arbetet med framtagandet av detaljplanen med tillhörande handlingar har skett i samarbete mellan
Plan- och exploateringsavdelningen, Villamarken Exploatering i Stockholm och Tengbomgruppen
AB.
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.

Upprättad 2018-01-12
Plan- och exploateringsavdelningen

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef

Johan Sjöstrand
Projektledare exploatering

Sandra Henze
Projektledare exploatering
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 8 oktober 2008 § 123, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Tibbleängen, del av Kungsängen-Tibble 1:470, genom normalt planförfarande. Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).

Planens syfte och huvuddrag inför samråd
Syftet med detaljplanen inför samråd var att pröva möjligheten till byggande av cirka 350 nya bostäder
för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängen-Tibble 4:447 och Ekhammar 4:269, i Gröna Dalen. Syftet med detaljplanen var också att möjliggöra för att öppna Hjortronvägen för allmän fordonstrafik mellan Tibble torg och Bygdegårdsvägen.
Förutom ett bostadstillskott var målet med detaljplanen bl.a. att tillkommande bebyggelse kan anpassas i Gröna Dalens landskap och att möjliggöra ett stadsmässigt gaturum utmed Hjortronvägen.

Hur samrådet bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 84 att sända ut förslag till detaljplan för Tibbleängen
Kungsängens-Tibble 1:470, nr 0801, på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL
[1987:10]
Detaljplaneförslaget var inledningsvis från den 8 juni till den 19 augusti 2016 utsänt för samråd och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter med flera enligt remisslista och fastighetsförteckning. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum
samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/tibbleängen). Samrådet annonserades i BålstaUpplands-Bro-Bladet den 9 juli 2016 och i Mitt i Upplands-Bro den 5 juli 2016.
Samrådstiden för detaljplaneförslaget förlängdes senare till den 23 september 2016. Detta efter att en
ny bedömning av tiden för samråd gjordes med tanke på semestertider etc. Av samman anledning hölls
även ett extra samrådsmöte den 14 september 2016.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har totalt 309 yttranden, liksom 85 skriftliga krav på förlängd samrådstid inkommit till kommunen. Ett flertal skrivelser utgjordes av redovisade samtycken
med andras yttranden, detta i form av inskickade kopior av samma skrivelse, men med enskilda signaturer.
Av inkomna yttrande inkom sju stycken efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden har redovisats på
samma sätt som de yttranden som inkommit under remisstiden.
Totalt har 54 unika skrivelser kommit in till kommunen. Dessa är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms Län ....................................................... inkom den 27 september 2016

2.

Trafikverket, Region Stockholm ...................................................... inkom den 16 september 2016

3.

Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län ............................................. inkom den 10 augusti 2016

4.

Polismyndigheten, Stockholms Län ............................................................ inkom den 12 juli 2016

Kommunala nämnder
5.

Utbildningsnämnden .............................................................................. inkom den 23 augusti 2016

6.

Kultur- och Fritidsnämnden.............................................................. inkom den 23 september 2016
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7.

Socialnämnden.................................................................................. inkom den 23 september 2016

8.

Bygg- och Miljönämnden ................................................................. inkom den 29 september 2016

9.

Tekniska nämnden .................................................................................. inkom den 9 oktober 2016

Övriga remissinstanser
10. Vattenfall Eldistribution AB ............................................................. inkom den 22 september 2016
11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen .............................. inkom den 21 oktober 2016
12. Brandkåren Attunda ............................................................................... inkom den 16 augusti 2016
13. Norrvatten .................................................................................................... inkom den 18 juli 2016
14. Svenska Kraftnät AB ................................................................................... inkom den 15 juli 2016
15. E.ON Värme Sverige AB ................................................................. inkom den 23 september 2016
16. E.ON Elnät Sverige AB ........................................................................... inkom den 2 augusti 2016
17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ................................ inkom den 19 augusti 2016
18. TeliaSonera Skanova Access AB ....................................................... inkom den 8 september 2016
19. Käppalaförbundet .................................................................................. inkom den 19 augusti 2016
20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro ............................................ inkom den 22 september 2016

Berörda fastighetsägare
21. Johan Nilsson
Berit Georgantopoulos (m.fl.)...................................................................... inkom den 29 juli 2016
22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret ................................................... inkom den 5 september 2016
23. Jan Höök
Cristofer Hedenström
Håkan Tegnér ................................................................................... inkom den 13 september 2016
24. Åsa Tunå ........................................................................................... inkom den 12 september 2016
25. Göran Lithner ................................................................................... inkom den 18 september 2016
26. Per-Olov Sjölund och Ann Sjölund .................................................. inkom den 18 september 2016
27. Claes-Göran och Inger Lundqvist..................................................... inkom den 19 september 2016
28. Agneta Sjödin och Anders Hägg ...................................................... inkom den 20 september 2016
29. Mats La Motte och Paula Väisänen .................................................. inkom den 21 september 2016
30. Susanne Lång och Anders Roos ....................................................... inkom den 22 september 2016
31. Johan och Pia Nilsson
Berit och Dinos Georganpoulos
Anders och Ann-Katrin Sjöström ..................................................... inkom den 22 september 2016

Privatpersoner, föreningar och Övriga
32. Johan och Hilkka Axenholm ....................................................................... inkom den 12 juli 2016
33. Mats Ohlsson ............................................................................................... inkom den 12 juli 2016
34. Carina Nyström och Rikard Mossberg ........................................................ inkom den 28 juli 2016
35. Stockholms Handelskammare ............................................................... inkom den 16 augusti 2016
36. Protest .................................................................................................... inkom den 22 augusti 2016
37. Eric Dahlin och Fanny Bäckman Buchar .............................................. inkom den 31 augusti 2016
38. Helga Söderholm ................................................................................ inkom den 6 september 2016
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39. Thomas Lundström ............................................................................. inkom den 8 september 2016
40. Gunther Wanjura .............................................................................. inkom den 12 september 2016
41. Ann-Cathrine Andréasson ................................................................ inkom den 12 september 2016
42. Helena Höglander och Miguel Rodriguez Medina ........................... inkom den 12 september 2016
43. Niclas och Ingrid Adersten ............................................................... inkom den 16 september 2016
44. Ingela och Hanna Lindström ............................................................ inkom den 16 september 2016
45. Rolf Örnäs......................................................................................... inkom den 17 september 2016
46. Lena Gustafsson Uppling samt Anders Uppling .............................. inkom den 18 september 2016
47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd ............................................................ inkom den 20 september 2016
48. Stockholms Näs hembygdsförening ................................................. inkom den 22 september 2016
49. Doris Gåvefeldt................................................................................. inkom den 22 september 2016
50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun ............................................... inkom den 23 september 2016
51. Torbjörn Ehrnst................................................................................. inkom den 23 september 2016
52. Sven-Erik Ahlvik .............................................................................. inkom den 23 september 2016
53. Ingela Lindström.................................................................................. inkom den 1 november 2016
54. Hanna Lindström ................................................................................. inkom den 1 november 2016

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till sakägarnas/remissinstansernas ursprungliga
yttranden som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas
Planavdelningens och Exploateringsavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
1.

Länsstyrelsen i Stockholms Län

inkom den 27 september 2016

1.1

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och
anser, med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och den genomförda dagvattenutredningen, att kommunen bör komplettera planbeskrivningen med att genomförandet av föreslagen
exploatering måste ske med hänsyn till detta vattenskyddsområde.

1.2

Länsstyrelsen anser att den genomförda dagvattenutredningen behöver kompletteras med en
uppskattning av mängden förorenade ämnen i dagvattnet. Hur mycket av dessa som förväntas
renas lokalt och hur mycket som hamnar i recipienten. För att åstadkomma detta behöver dagvattenutredningen kompletteras med en beskrivning av recipienterna för dagvattnet.

1.3

Länsstyrelsen anser, på grund av de geologiska förutsättningarna, att dagvattenutredningen bör
redovisa var dagvattnet leds i det befintliga dagvattennätet. Om dagvattnet når ett reningsverk
med låga näringshalter blir kapaciteten för reningsverket sämre. Länsstyrelsen erinrar geologiska förutsättningar som kan komma att ge mycket mer dagvatten från området jämfört med
innan exploatering.

1.4

Länsstyrelsen anser att eventuella geotekniska aspekter och restriktioner bör skrivas in som
planbestämmelser. Kommunen bör även ta i beaktande att de geotekniska restriktionerna i området kan komma att förändras i ett framtida varmare och blötare klimat.
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1.5

Länsstyrelsen noterar att det i planbeskrivningen framgår fel beteckning på den angivna fornlämningen i planområdet. Rätt beteckning är RAÄ-nr Kungsängen 9:1.

1.6

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas
medföra betydande miljöpåverkan, så att en MKB behöver upprättas.

Kommentar
1.1

Kommunen har lagt till kompletterande innehåll till planbeskrivningen om hur planförslagets
genomförande anpassas med hänsyn till förutsättningar för Östra Mälarens vattenskyddsområde.

1.2

Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats efter det bearbetade
planförslaget. Dagvattenutredningen innehåller nu en beskrivning av recipienterna samt en
uppskattning av mängden föroreningar i dagvattnet och hur stor andel av dessa som hamnar i
recipienten Östra Mälaren.

1.3

Dagvattenutredningen till planförslaget har uppdaterats och kompletterats med en beskrivning
av den befintliga och planerade infrastrukturen för dagvatten, hur dagvattnet i området leds vidare och vilken påverkan det har på angränsande reningsverk i anslutning till planområdet.

1.4

Planbeskrivningen har kompletterats med att grundläggning av byggnaderna skall anpassas till
den geotekniska förhållandena och metoder föreslås för såväl småhusbebyggelsen som för de
högre flerbostadshusen. Se om ”Föreslagen grundläggning av byggnader”i planbeskrivningen.

1.5

Kommunen har i planbeskrivningen korrigerat beteckningen på den avsedda fornlämningen i
planområdet.

1.6

Kommunen noterar Länsstyrelsens ställningstagande.

2.

Trafikverket, Region Stockholm

inkom den 16 september 2016

2.1

Trafikverket menar att planhandlingarna inte beskriver vilka effekter bostadsbebyggelsen i
Gröna Dalen och öppnandet av Hjortronvägen för allmän trafik får för flora och fauna i området. Det framgår inte heller hur det gröna sambandet ska förstärkas.

2.2

Trafikverket anser att det i det fortsatta planarbetet bör ingå utveckling för trygga och attraktiva
parkeringsplatser för cyklar för att främja ett hållbart resande och transportsystem.

2.3

Trafikverket påpekar att då planen föreslår byggnadsverk över 20 meter så ska Luftfartsverket
tillfrågas som sakägare för teknisk infrastruktur, så kallad CNS – utrustning.

Kommentar
2.1

Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av allmän trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en bussgata.
Detaljplanen har kompletterats med en naturvärdesinventering av planområdet och planbeskrivningen har, med utgångspunkt från den, kompletterats med en beskrivning av konsekvenserna för flora och fauna som resultat av den planerade bebyggelsen. Se under rubriken ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen.

2.2

Plankartan har utformats så att komplementbyggnader/regnskydd för cykelparkering inryms i
nära anslutning till husen och parkeringstal för cykel föreslås till 3.0 per lägenhet.

2.3

Detaljplanen har, sedan samrådet, justerats. Den högsta tillåtna nockhöjden är i nuvarande förslag 21 meter. Med hänsyn till höjden kommer Luftfartsverket att rådfrågas om detta innan antagande av planen.
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3.

Lantmäterimyndigheten, Stockholms Län

inkom den 10 augusti 2016

3.1

Lantmäteriet påpekar att det bör tydliggöras vilka förrättningsåtgärder som behövs för planens
genomförande. Däribland avstyckning av mark för skola och bostäder samt vilka fastigheter
som ska avstå mark till allmän plats.

3.2

Det är i nuläget oklart hur E-områden respektive gx-områden är avsedda att genomföras.

3.3

Lantmäteriet konstaterar att fastigheten Kungsängens-Tibble 4:447, som anges ingå i planområdet, inte existerar. Denna fastighet anges i planhandlingar samt i grundkartan.

3.4

De ekonomiska frågorna måste utvecklas och kompletteras med upplysningar om kostnader för
lantmäteriförrättningar och ersättningar till följd av ersättningsbeslut i lantmäteriförrättning.

3.5

Lantmäteriet menar att kombinationen av g och x inte är rättsligt genomförbara och därför inte
ska användas. Ytor som behöver vara tillgängliga för allmän gång- och cykeltrafik bör planläggas som allmän plats.

3.6

Lantmäteriet konstaterar den nuvarande grundkartan är upprättad i oktober 2015 och anser att
fastighetsredovisningen bör hänföras till en grundkarta som inte är äldre än tre månader. Detta i
och med redovisningen av befintliga förhållanden på grundkartan har stor betydelse för tolkning
och genomförande av den plan eller beslut som kartan utgör underlag för.

3.7

Grundkartan måste kompletteras med rättighetsbeteckningar samt med koordinater utifrån gällande koordinatsystem, vilket saknas i nuläget.
Grundkartan är svårläst på grund av starkt nedtonade färger.

3.8

Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen är oklar. Linjemaneret som angetts
för fastighetsgräns i grundkartbeteckningarna är inte detsamma som i grundkartan.

3.9

Lantmäteriet anser det vara problematiskt att fastighetsgränser utformade som cirkelbågar förekommer på plankartan.

3.10 Lantmäteriet betonar att de inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.
Kommentar
3.1

Kommunen kommer i exploateringsavtalet tydliggjöra vilka förrättningsåtgärder som är att betrakta som nödvändiga för planens genomförande.

3.2

Plankartan har förtydligats och placerat de viktigaste gatorna och gång- och cykelvägar inom
allmän platsmark. Det enda x-område som föreslås är i samband med parkeringstorget, som
inte anses vara något huvudstråk. Användningsbestämmelsen B3 har lagts till för parkering på
lokalgatan för att säkra parkeringsplatserna åt den planerade bostadsbebyggelsen. E-området
avser att användas för en elnätsstation. Informationen är tillagd planbeskrivningen under rubriken ”Teknisk försörjning”.

3.3

Plankartan är korrigerad och den felaktiga fastighetsbeteckningen har tagits bort.

3.4

Upplysningar om kostnader för lantmäteriförrättningar och ersättningar har kompletterats i exploateringsavtal och genomförandebeskrivning.

3.5

Kommunen har ändrat detaljplanen så att den huvudsakliga gång- och cykeltrafiken är planlagt
som allmän plats. Kombinationen gx är borttagen från plankartan.

3.6

Grundkartan har uppdaterats, liksom även fastighetsförteckningen.

3.7

Grundkartan har kompletterats med rättighetsbeteckningar och med koordinater utifrån gällande koordinatsystem. Grundkartans färgtoner är inte längre lika nedtonade.
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3.8

Fastighetsbeteckningen för området norr om Hjortronvägen har korrigerats. Den korrekta fastighetsbeteckningen är Kungsängens-Tibble 1:3. Grundkartans linjemanér för fastighetsgränser
stämmer nu överens med vad som anges i grundkartbeteckningarna.

3.9

Justeringar av fastighetsgränser har gjorts för att eliminera dessa där det är möjligt.

3.10 Samhällsbyggnadskontoret noterar Lantmäteriets yttrande.

4.

Polismyndigheten, Stockholms Län

inkom den 12 juli 2016

4.1

Ur ett brottsförebyggande perspektiv finns anledning att försöka koncentrera olika trafikslag liksom samla kommunikationsstråk med bebyggelse så att de tillsammans ökar närvaron av människor i utemiljö och skapar en grund för social trygghet.

4.2

Med tanke på den informella kontrollen så är det bra om husen nås via ”framsidan” med entréerna mot gångstråk och trottoarer.

4.3

God överblickbarhet över bostadsområdet är av högt värde då risken att bli upptäckt vid genomförandet av en stor mängd brott ökar. Detta har stor betydelse vid gestaltning av olika typer av
gatusträckningar, gångvägar och stadsrum. Även planering av belysningen, plantering och dragning av huvudstråk i området bör ske i samverkan för att bidra till bättre överblickbarheten i
området för att skapa tryggare och säkrare miljöer.

4.4

Lägenheter och fastigheter som ligger på marknivå bör ha inbrottskyddade enheter i klass 3 avseende fönster, altandörrar och entrédörrar. Lägenheter med placering i icke marknivå bör ha
säkerhetsdörrar i entré motsvarande klass 3.

4.5

Bostädernas bilparkering och garage bör placeras i anslutning till bostadshusen, samt delas upp
sektionsvis. Entréerna till dem bör leda ut direkt till angörande gata och varje sektion bör endast
ha en entré.

4.6

Gästparkeringar samt uppställningsplatser för cyklar och mopeder bör placeras där överblickbarheten från lägenheterna är god för att minimera risken för stölder.

Kommentar
4.1

I planförslaget har hänsyn tagits till trygghetsaspekter och husen är placerade i nära anslutning
till kommunikationsstråk. Den föreslagna lokalgatan rymmer olika trafikslag, medan gång- och
cykelstråken i Gröna dalen inom planområdet ligger i direkt anslutning till bostadshusen.

4.2

Tillkommande bebyggelse planeras med god tillgänglighet via en ny lokalgata. Entréer till bostadshusen ansluter antingen direkt eller i väldigt nära anslutning till lokalgatan. Bostäderna
närmast Gröna dalen planeras ges sekundärentréer mot gång-och cykelstråket i parken.

4.3

Bostadshusens storlek och placering har planerats med utgångspunkt i att bevara viktiga siktlinjer och skapa bra överblickbarhet inom området. Projektering av belysning och planteringar
avses ske för att bidra till ökad överblickbarhet och trygghet.

4.4

Kommunen noterar polismyndighetens synpunkt. Byggnaderna avses projekteras med trygghetsaspekten i åtanke.

4.5

Planförslaget har bearbetats och stor hänsyn har tagits till trygghetsaspekterna. De fristående
parkeringsdäcken har tagits bort och istället har parkeringen integrerats med bebyggelsen.
Parkeringen kommer lösas genom parkeringstorg, fickparkering samt möjlighet till garage under ett av flerbostadshusen.

4.6

Det bearbetade planförslaget möjliggör gästparkering och cykelparkering med god överblickbarhet, då de planeras integrerade med bebyggelsen.

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Tibbleängen
nr. 0801

Samrådsredogörelse

8 (33)

Kommunala nämnder
5.

Utbildningsnämnden

inkom den 23 augusti 2016

5.1

Utbildningskontoret ser positivt på att detaljplanen innehåller en förskola i två plan. Det går i
linje med det övergripande behovet av förskoleplatser i Kungsängen som ökar i takt med att
många nya bostäder är på gång.

5.2

Utbildningskontoret ser gärna att lokalytorna för förskolan blir anpassningsbara, samt att extra
markutrymme planeras för en eventuell framtida utbyggnad om antalet barn överstiger förväntad prognos.

5.3

Utbildningskontoret gör bedömningen att planförslaget i området tillgodoser barnens bästa ur ett
barnperspektiv.

Kommentar
5.1

Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter.

5.2

Placeringen av förskolan har flyttats med syfte att utvidga förskolegården. Det bedömde vi var
nödvändigt då utvidgning av gården mot skogspartiet i föregående förslag inte var möjlig, på
grund av det kulturminnesmärkta fornlämningsområdet. Den nya placeringen har valts med
hänsyn till att underlätta hämtning och lämning utan att dra in trafik i bostadsområdet samt att
ge förskolan direkt tillgänglighet till ytterligare lekytor i Gröna dalen. Utöver förskolegården
kommer barnen även ha tillgång till en ny lekplats som planeras mitt emellan den nya förskolan
och förskolan Klockarängen längre söderut.

5.3

Planavdelning noterar utbildningsnämndens synpunkter.

6.

Kultur- och Fritidsnämnden

inkom den 23 september 2016

6.1

Kultur- och Fritidsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget har en väldigt hög exploateringsgrad, vilket begränsar möjligheten till upplevelser i, och i anslutning till planområdet. Den
föreslagna bebyggelsen menar man utgör ett stort intrång i en uppskattad och välbesökt miljö.

6.2

Planområdets utformning och bebyggelsetäthet bör anpassas till Gröna Dalens tidstypiska karaktärsdrag som ängsmark med högt kulturhistoriskt värde. Siktlinjer bör i större utsträckning
anpassas i nord/sydlig riktning för att framhäva Gröna Dalens speciella karaktär.

6.3

Kultur- och fritidsnämnden är mycket tveksam till beslutet att inte utföra kulturmiljöutredning
inför planförslaget. Detta med tanke på den mänskliga verksamhet som pågått i området sedan
lång tid tillbaka.

Kommentar
6.1

I gällande översiktsplan bedöms läget som lämpligt för exploatering under förutsättning att den
skogsbeklädda kullen lämnas obebyggd och Gröna Dalen, med sina naturvärden bevaras. Det
nya planförslaget har i högre grad utgått ifrån och anpassats till rekreationsvärdena i Gröna
dalen. Planförslaget har bearbetats och exploateringen har minskat. Det föregående förslaget
tillät en högre bebyggelse än vad det nya planförslaget gör. För att knyta an bättre till befintlig
bebyggelse i närhet till Gröna dalen, planeras radhus närmast dalen. Utöver detta planeras en
dagvattendamm i Gröna dalen och ett arbete har inletts på kommunen för att säkra och förstärka rekreationsytorna i Gröna dalen. Det nya planförslaget för Tibbleängen bedöms förändra rumsligheten i Gröna dalen, men samtidigt på andra sätt förstärka dalens rekreativa värden samt tillgängliggöra och levandegöra dess ytor.

6.2

Det nya planförslaget har anpassats bättre till det befintliga landskapet och den befintliga bebyggelsemiljön beträffande exploatering, orientering och siktlinjer. Avsikten är att det nya bostadsområdet skall upplevas som ett positivt inslag i landskapet. I det nya förslaget ligger husen
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orienterade på längden närmast dalen. På så sätt förstärks och bekräftas Gröna dalens långsträckta rumslighet. Förslaget tar hänsyn till viktiga siktlinjer längs med dalen, längs axeln upp
mot Ekhammars gård i öster, samt in mot den skogsbeklädda kullen i väster.
6.3

7.
7.1

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Kultur- och Fritidsnämndens synpunkter.

Socialnämnden

inkom den 23 september 2016

Socialkontoret anser att planområdet är intressant för etablering av socialkontorets verksamhet
med tanke på förutsättningarna för service och kollektivtrafik samt till grönområden och föreslår därför att det i detaljplanen skrivs in möjligheten att bygga bostäder enligt LSS (Lagen om
Stöd och Service) samt för SÄBO (Särskilt Boende för Äldre) i framtiden.

Kommentar
7.1

8.

Samhällsbyggnadskontorets Planavdelning noterar Socialnämndens synpunkter.

Bygg- och Miljönämnden

inkom den 29 september 2016

8.1

Byggrätter för parkeringshus gällande våningsantal och placering måste förtydligas. Det bör
även förtydligas hur de bör gestaltas och hur många parkeringar som ska innefattas av parkeringshus.

8.2

Gestaltningsprinciper bör utformas tydligare för att underlätta tolkning av dessa vid granskning
i samband med bygglovsansökan. Samtliga punkter om gestaltning av sockelnivåer, färgsättning
och takutformning samt murar som uppstår av garage bör förtydligas. En tydligande beskrivning
bör även göras av hur tekniska utrymmen förhåller sig till nockhöjder och skillnader i förutsättning beträffande gestaltning mellan tekniska utrymmen och annan bebyggelse.

8.3

Allt för liten hänsyn har tagit till det befintliga landskapet och bebyggelsen. Kommunen har ett
uppdrag att utreda möjligheten att småskaligt och kulturmässigt utveckla Ekhammars Gård.
Miljöavdelningen anser att den föreslagna bebyggelsen, utifrån bebyggelsetäthet, höjd, fasadmaterial och färg kan medföra stor påverkan på området kring Ekhammars Gård.

8.4

Miljöavdelningen anser att dagvattenutredningen behöver kompletteras med beräkning av föroreningsbelastning från planområdet samt förslag på reningsåtgärder alternativt visa på att
Tibbledammen räcker. Planförslaget bör även kompletteras med skyddsbestämmelser i plankartan gällande dagvatten och ska skrivas in som planbestämmelser.

8.5

Miljöavdelningen anser att planförslaget bör eftersträva så kallad ekologisk dagvattenhantering
för en rikare närmiljö, bibehållna grundvattennivåer och minskad mängd föroreningar till sjöar
och vattendrag. Detta även i syfte bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsskedet och låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet.

8.6

I planhandlingen nämns buller och vibrationsutredning avseende busstrafik trots att avsikten är
att öppna vägen för all trafik. Miljöavdelningen betonar att bullerutredningen bör omfatta all
trafik i relation till både ny och befintlig bebyggelse, likaså vibrationsutredningen då risk förvibrationer i fastigheter ökar på grund av att jordarten framför allt består av olika leror.

Kommentar
8.1

Parkeringshusen som föreslogs i föregående förslag har i nuvarande planförslag tagits bort av
såväl trygghetsaspekter som andra sociala och estetiska aspekter. Nuvarande förslag som bygger på en parkeringslösning väl integrerad med bostadsbebyggelsen beskrivs även i ett gestaltningsprogram.

8.2

Ett gestaltningsprogram har tagits fram i beskrivande syfte samt för att underlätta tolkning i
samband med bygglovsprocesser. Där redovisas de gestaltningsprinciper som bedömts viktigast
för bostadshusen, de tekniska utrymmena, förgårdsmarken, gårdarna och för allmäna platser.
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8.3

Planförslaget har anpassats till omgivande bebyggelse och den föreslagna småhusbebyggelsen
knyter bl.a. an till villabebyggelsen i och kring Ekhammars Gård. Den tilltänkta bebyggelsen i
Tibbleängen planeras dock ges en egen identitet, men bedöms inte hota Ekhammars Gårds kulturhistoriska värden. Se även kommentar 6.1 och 6.2

8.4

Se kommentar 1.1 och 1.2
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om yta för hantering av dagvatten på allmän
platsmark.

8.5

Dagvattnet kommer omhändertas lokalt genom bl. a en dagvattendamm innan dagvattnet kopplas på det lokala dagvattennätet. Förutom dagvattendammen föreslås andra öppna lösningar i
marknivå. Vid omsorgsfull utformning av dagvattenlösningarna kommer dessa bli en kvalitet för
livsmiljön och upplevelsevärdet i område. Vid rätt planteringar intill dagvattendammen kommer
dammen kunna bidra till nya ekotjänster och de ekologiska värdena för platsen bli högre än innan exploatering.
Se även tidigare kommentar 8.4, samt 1.1 och 1.2.

8.6

Det nya planförslaget föreslår inte längre ett öppnande av Hjortronvägen för genomfart av allmän trafik. Det nya planförslaget föreslår även fortsättningsvis Hjortronvägen som en bussgata.
Allmän trafik tillåts endast fram till infarten till det planerade nya bostadsområdet. I planbeskrivningen återges resultatet av den genomförda trafikbullerutredningen baserad på det nya
planförslaget. Se under rubriken ”Störningar och risker” i planbeskrivningen.

9.

Tekniska nämnden

inkom den 9 oktober 2016

9.1

Tekniska nämnden anser att en trafikutredning behövs för att se hur detaljplanen kommer att påverka trafikflöden och vilka åtgärder som kan behövas längs Hjortronvägen med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighetssynpunkt.

9.2

Tekniska nämnden anser även att parkeringsnormen i detaljplanen på 0,5 parkeringsplatser per
lägenhet är för låg. Detta bör ses över i samråd med kommunens tekniska avdelning.

9.3

Tekniska nämnden ser positivt på antalet föreslagna cykelparkeringsplatser, tre platser per lägenhet. Projektet bör samtidigt ha förutsättningar för att el-bilar och eventuellt el-cyklar ska
kunna parkeras och laddas inom planområdet.

9.4

Förslag på ny busshållplats längs med Hjortronvägen bör samrådas med kommunens tekniska
avdelning, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och bussentreprenören.

9.5

Planprocessen bör innehålla förslag på hur avfallshanteringen inom planområdet ska regleras.
Detta för att säkerställa en fungerande avfallshantering som uppfyller krav på arbetsmiljö och
framkomlighet för hämtningsfordon och hämtningspersonal.

9.6

Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

9.7

Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver tillkommande ytor som kommer att förvaltas och underhållas av kommunen i framtiden som en effekt
av planen. I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar,
exempelvis LED-belysning.

Kommentar
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9.1

En trafikutredning baserad på det nya planförslaget har tagits fram. I den konstateras att framtida trafikalstring för den föreslagna lokalgatan, Hjortronvägen och korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen efter exploateringen klaras med stor marginal ur ett kapacitetsperspektiv.
Se mer i planbeskrivningen om under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

9.2

Parkeringsnormen på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet utgår ifrån Tekniska avdelningens rekommendationer. Rekommendationerna är anpassade efter planområdets nära avstånd till
Kungsängen C, dess närhet till olika busslinjer och gång- och cykelvägar, samt typ av bebyggelse.

9.3

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter.

9.4

Det nya planförslaget innehåller ingen ny busshållplats då bedömningen gjorts att hållplatsen
vid Tibble torg ligger tillräckligt nära den planerade bebyggelsen. En busshållplats är möjlig
att genomföra inom området för gata. Om en sådan genomförs samråds detta med tekniska avdelningen och trafikförvaltningen.

9.5

Detaljplanen har utformats med hänsyn till att få till en fungerande avfallshantering. T.ex. har
yta för kantstensparkeringen längs den planerade lokalgatan lagts på kvartersmark och fått en
egenskapsbestämmelse som tillåter anordning av underjordisk behållare med inkast för avfall.

9.6

Förslaget för den planerade dagvattenhanteringen har tagits fram i samråd med kommunens
tekniska avdelning.

9.7

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Tekniska nämndens synpunkter.

Övriga remissinstanser
10. Vattenfall Eldistribution AB

inkom den 22 september 2016

10.1 Vattenfall har inga elanläggningar inom eller i närheten av planområdet och har därför inget att
erinra.
Kommentar
10.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Vattenfall Eldistribution AB:s konstaterande.

11. Stockholms Läns Landsting – Trafikförvaltningen

inkom den 21 oktober 2016

11.1 Trafikförvaltningen betonar vikten av att ha hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen.
Dessa bör vara utformade som avsmalningar utmed gatan men bör inte ligga för nära varandra
då det skulle leda till att framkomligheten utmed gatan begränsas.
11.2 Trafikförvaltningen föreslår att busshållplatsen utmed Hjortronvägen bör placeras på ett nytt
ställe. Man är gärna med och diskuterar lämplig placering och utformning.
11.3 Vad gäller bullerstörningar så erinrar Trafikförvaltningen att lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande och uppkommer bland annat vid korsningar och busshållplatser. Byggnader ska planeras och utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för
lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Det innebär att sovrum bör undvikas mot busstrafikerade
gator på grund av risk för störningar från busstrafiken.
Kommentar
11.1 Då planförslaget inte längre tillåter genomfartstrafik för allmänna fordon anses hastighetsdämpande åtgärder utmed Hjortronvägen inte behövas.
11.2 Se kommentar 9.4
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11.3 En trafikbullerutredning har tagits fram för det nya planförslaget. Utredningen visar att samtliga byggnader uppföljer riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad.

12. Brandkåren Attunda

inkom den 16 augusti 2016

12.1 Inga riskkällor som bedömts kunna medföra oacceptabla risknivåer har kunnat identifieras av
Brandkåren Attunda.
12.2 Man betonar att i samband med utrymning och släckinsats med hjälp av räddningstjänstens utrustning måste åtkomligheten vara tillfredsställande. Åtkomlighet för räddningstjänsten fordon
ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och
punkten för räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter.
12.3 Brandkåren Attunda anser att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska säkerställas i detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i byggskedet. I det fall utförande av system för brandvattenförsörjning åligger exploatören
ska korrekt utförande säkerställas i exploateringsavtal.
Kommentar
12.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter.
12.2 Samhällsbyggnadskontoret planavdelning har i det nya planförslaget beaktat Brandkåren Attundas synpunkter vid reglering av prickmark och byggrätter inom kvartersområde.
12.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Brandkåren Attundas synpunkter. Detaljplanen har utformats med hänsyn till branskyddsaspekter, vilket sedan säkerställs i bygglovsskedet.

13. Norrvatten

inkom den 18 juli 2016

13.1 Norrvatten meddelar om huvudvattenledningen i planområdet och de förutsättningar det ger för
exploateringen. När projektering påbörjas inom eller intill ledningsrätten knuten till denna,
krävs medgivande från Norrvatten.
Kommentar
13.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Norrvattens synpunkter.

14. Svenska Kraftnät AB

inkom den 15 juli 2016

14.1 Svenska Kraftnät har tagit del av föreslagen detaljplan och har ingenting att erinra.
Kommentar
14.1 -

15. E.ON Värme Sverige AB

inkom den 23 september 2016

15.1 E.ON Värme uppmärksammar att befintligt fjärrvärmenät finns tillgängligt i utkanten av planområdet samt att man gärna ser möjligheter att ansluta planområdet därtill.
Kommentar
15.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar E.ON Värmes synpunkter. Den förslagna
bebyggelsen inkräktar inte på nätet.

16. E.ON Elnät Sverige AB

inkom den 2 augusti 2016

16.1 E.ON Elnät anser att ett nytt elnät måste etableras med utgångspunkt från en ny transformatorstation placerad relativt centralt inom planområdet.
Kommentar
16.1 En yta med användningsbestämmelsen ”Tekniska anläggningar” har i plankartan placerats
centralt i planområdet och är avsedd att ge plats åt en ny transformatorstation. Minsta storlek
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på ytan ska enligt E.ON Elnäts Sverige AB:s vara 10 x10 meter, vilket tagits hänsyn till i
plankartan.

17. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)

inkom den 19 augusti 2016

17.1 FTI anser att det vore bra om yta skulle avsättas för källsortering/återvinning.
Kommentar
17.1 Kommunen förordar fastighetsnära källsortering och återvinning. Exploatören avser inrätta
detta inom varje bostadsrättsförening, vilket i det här fallet troligen kommer innebära minst 2
stationer inom planområdet. Detta kommer även att regleras i exploateringsavtalet.

18. TeliaSonera Skanova Access AB

inkom den 8 september 2016

18.1 Skanova önskar att befintliga teleanläggningar, i största möjliga mån kan bevaras i nuvarande
läge. Om telekablarna behöver flyttas undan anser Skanova att den part som initierar det hela
även står för kostnaderna.
Kommentar
18.1 Telekablarna kommer med stor sannolikhet att behöva flyttas. Flytten sker i samråd med ledningsägare och bekostas av exploatören, vilket kommer att regleras i exploateringsavtalet.

19. Käppalaförbundet

inkom den 19 augusti 2016

19.1 Käppalaförbundet anser, med tanke på risken för läckage från dagvattennätet, att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet bör begränsas. Det anses vara av väsentlig betydelse för rening
vid verket att mängden dagvatten och annat tillskottsvatten minimeras.
19.2 Planbeskrivningen saknar beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i samband med schaktning och sprängning ska omhändertas. Man påpekar bestämt att inget länshållningsvatten får avledas till Käppalaverket utan Käppalaförbundets medgivande.
Kommentar
19.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Käppalaförbundets synpunkter. Frågan
kommer hanteras under fortsatt planprocess och under projektering.
19.2 Att länshållningsvatten ska omhändertas vid schaktning och sprängning i samband med plangenomförande regleras i detaljplanens genomförandebeskrivning och exploateringsavtal.

20. Naturskyddsföreningen, Upplands-Bro

inkom den 22 september 2016

20.1 Naturskyddsföreningen anser att de höga husen i planförslaget bryter mot den omgivande villabebyggelsen samt den intilliggande kyrkan och klockstapeln.
20.2 Öppnandet av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik anser man skapar ett oönskat trafikflöde
till Bygdegårdsvägen med omgivande bebyggelse
20.3 Med hänvisning till kommunens översiktsplan (ÖP 2010) framhåller man att värdefulla gröna
områden i Kungsängens centrala delar och anser att Tibbleängen behöver finnas kvar och värnas
för sin öppenhet för invånarnas skull.
Kommentar
20.1 Kommunen har reviderat den föreslagna bebyggelsen utifrån inkomna synpunkter. Längs med
Gröna dalen föreslås småhusbebyggelse som knyter an till befintlig villabebyggelse och lämnar
utrymme intill klockstapeln och kyrkan. Flerbostadshusen som föreslås i det nya förslaget är
mellan 4-5 våningar och knyter an till bebyggelsen runt Tibble torg och skapar mer av ett gaturum längs Hjortronvägen. Intentionen är att på så sätt länka samman de olika bostadsområdena och tillskapa fler bostäder i centrala Kungsängen. Se även kommentar 6.1 och 6.2
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20.2 Se kommentar 2.1 och 8.6
20.3 Se kommentar 6.1 och 6.2

Berörda fastighetsägare
21. Johan Nilsson
Berit Georgantopoulos

inkom den 29 juli 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:14 respektive Kungsängens-Tibble 1:24
Totalt 89 sympatisörer har skickat in kopior av nedanstående yttrande till kommunstyrelsen för
att visa sitt samtycke med sakägarna.
21.1 De yttrande motsätter sig planförslaget med hänvisning till att hela Tibble med anslutning till
Gröna Dalen präglas av villor och flerfamiljshus på högst tre våningar. Planförslaget anser de
skulle rasera nuvarande stadsbildning och samhällsstruktur i området. Befintliga fastigheter norr
om Hjortronvägen förlorar angränsande grönstråk.
Detta även med tanke på att det i planområdet finns flera natur- och rekreationsvärden samt ett
flertal kända fornlämningar som genom planförslaget går förlorade.
21.2 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik ställer de yttrande sig frågande till på grund
av det beräknade trafikflödet på 1800 fordon per dygn. Tillträdet till det nyexploaterade området
anser de endast borde tillåtas från ett håll för att minimera miljöpåverkan.
21.3 De yttrande anser att de genomförda solstudierna i området är vilseledande och att planförslaget
tagit dålig hänsyn till siktlinjer och utblickar i planförslaget för befintlig bebyggelse. Bland annat genom att bebygga grönstråket norr om Hjortronvägen med höga flerbostadshus, vilket de
anser medför betydande miljöpåverkan för boende norr därom.
21.4 De yttrande anser att planförslagets exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning tar
dålig hänsyn den omgivande bebyggelsen. Detta kommer bland annat bidra till att skymma sikten över Kyrkan med intilliggande klocktorn som båda utgör viktiga landmärken för intillboende.
Bostadskvarteren med högsta tillåtna takhöjd anser de borde placeras längst i söder och sedan
kortare längre norr ut, i stället för som i det nuvarande planförslaget, med den högsta bebyggelsen längst i norr, och kortare längre söderut.
21.5 De yttrande påpekar, med hänvisning till detaljplanens geologiska undersökning att Gröna Dalen har komplicerade geologiska förutsättningar, som gammal tidigare sjöbotten. Grundläggning
av byggnader samt anslutning av VA-anläggningar kommer bli en orimligt stor fråga.
21.6 De yttrande ställer sig frågande till att ingen Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. De anser inte att planförslaget tar hänsyn till närboende sett till hälsa, social välfärd och miljö.
21.7 De yttrande menar att planförslaget har en kraftfullt ”säljande karaktär”, med en nästan total avsaknad av negativa effekter av detaljplanens genomförande.
21.8 De yttrande hänvisar till lite historik om Tibbleängen som en sammanhängande enhet som planerades under 1960-talet och några av den egenskapen i den fysiska miljön som fanns då.
Kommentar
21.1 Planförslaget har bearbetats och anpassats till befintlig bebyggelse i området genom småhus
närmast Gröna dalen och 4-5-våningshus längre upp mot skogskullen och vid Hjortronvägens
södra sida. Småhusen knyter an till villa- och radhusbebyggelsen längs med Gröna dalen och 4-
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5-våningshusen relaterar till flerbostadshusen runt Tibble torg. Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från det bearbetade förslaget. Bebyggelsen håller, det av Länsstyrelsen godkända, avståndet 25 meter från fornlämningsområdet.
Se även kommentar 6.1 och 6.2.
21.2 Se kommentar 2.1, 8.1 och 8.6.
21.3 Nya solstudier har gjorts utifrån det bearbetade planförslaget. Ingen befintlig bebyggelse kommer påverkas av skugga från den tillkommande bebyggelsen. Siktlinjer och utblickar har varit
en av de viktigaste utgångspunkterna i det nya förslaget. Exempel på det är lägre bebyggelse än
i föregående förslag och justering av den föreslagna bebyggelsens östra kant så att den ligger i
liv med de befintliga villornas östra kant norr om Hjortronvägen.
21.4

Se tidigare kommentarer 6.2, 21.1 och 21.3.

21.5 Kommunen redovisar i planbeskrivningen de geotekniska förutsättningarna och hur planförslaget bör hantera dessa. Föreslagen hantering baseras på både genomförd dagvattenutredning
och en utredning om geotekniska förutsättningar. Se under rubrikerna ”Föreslagen grundläggning av byggnader” och ”Teknisk försörning” i planbeskrivningen.
21.6 I framtagandet av planhandlingar ingår en bedömning av planförslagets miljöpåverkan på
planområdet genom en så kallad behovsbedömning. Den tas fram i samråd med kommunens
miljöavdelning och ska svara på om en MKB behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av att ingen MKB behöver upprättas. Se Länsstyrelsens yttrande 1.6
21.7 Kommunen presenterar ett planförslag med regleringar som begränsar exploateringen och
byggrätten i planområdet till en nivå som man menar bidrar positivt till samhällsutveckling i
området. Den genomförda behovsbedömningen konstaterar att genomförandet av detaljplanen
kan få vissa negativa miljökonsekvenser, men som dock ej bedöms leda till någon betydande
miljöpåverkan på mark, vatten och andra resurser.
Planförslaget utgår ifrån rekommendationer och bedömningar i kommunens översiktsplan som
bedömer att planområdet är lämpligt som bostadsområde.
21.8 Utformningen av det aktuella planförslaget utgår ifrån nya uppdaterade bedömningar om hur
planområdet lämpligtvis bör utformas.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar sakägarens synpunkter

22. HSB Bostadsrättsförening Vinbäret

inkom den 5 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:397
22.1 Bostadsrättsföreningen motsätter sig planförslaget i och med att Gröna Dalen är ett begränsat,
fritt område mellan två kommundelar i vacker natur med viktiga kulturhistoriska inslag. Ytterligare bebyggelse anser man skulle innebära en skyddsvärd del av Kungsängen skulle spolieras.
22.2 Gröna Dalen menar föreningen har stor betydelse som närliggande och lättillgängligt rekreationsområde för många invånare i omgivningen. Det betraktas som ett område som bidrar till att
höja livskvaliten för många och måste därför värnas.
Kommentar
22.1 Ett syfte med exploateringen av planområdet med koppling till Gröna Dalen är att förtäta
Kungsängens-Tibble så att det inte delas upp i två bostadsområden. Detta bland annat för att
skapa ökad trygghet och säkerhet för folk att röra sig i och mellan bostadskvarteren i Kungs-
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ängens-Tibble. Exploateringen i planområdet utgår i stor utsträckning från att bevara de värden inom natur och rekreation som finns inom planområdet. Se även tidigare kommentarer 6.1,
21.1, 21.3 och 21.7.
22.2 Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta grönytorna samt underhålla och
utveckla dem. Parallellt med planeringen av detaljplanen för Tibbleängen har kommunens samhällsbyggnadskontor påbörjat ett arbete som handlar om att utveckla, förstärka och säker-ställa
Gröna dalen som fortsatt grönt rekreationsstråk för både människor, flora och fauna. Samhällsbyggnadskontoret arbetsgrupp som planerar utvecklingen av Gröna dalen har som intention att
Gröna dalen skall utvecklas till ett grönt stråk med ännu högre rekreativa värden och större utbud av ekotjänster än idag.

23. Jan Höök
Cristofer Hedenström
Håkan Tegnér

inkom den 13 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:469 – Ekhammar 4:470 – Ekhammar 4:479
23.1 De yttrande anser att planförslaget gör intrång i ett värdefullt kulturlandskap och rekreationsområde. Kungsängens kyrka och Klockstapel menar de är kulturvärden som påverkas negativt då
den föreslagna bebyggelsen påverkar det totala intrycket av Gröna Dalen i negativ bemärkelse.
23.2 De anser att planområdet är att betrakta som en dalgång. Av den anledningen, menar de, att
planförslaget skulle innebära att en mängd luftföroreningar skulle riskera att ansamlas inom
planområdet. Detta med utgångspunkt från planförsutsättningar i kombination med planförslagets utformning, trafikförordningar med mera.
23.3 Öppning av Hjortronvägen menar de leder till ökat trafikbuller och vibrationer för omgivande
bebyggelse till en oacceptabel nivå. Man påpekar att den genomförda bullerutredningen inte redovisar hur den redan idag befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen påverkas.
De menar även att när Hjortronvägen öppnas upp för allmän trafik så leder till ökade olycksrisker. Detta såväl för motortrafiken utmed Hjortronvägen som för gående och cyklister utmed den
korsande gång- och cykelvägen.
23.4 Planerad flerbostadshusbebyggelse menar de bryter mot gestaltningsprinciper om att planförslaget ska ha samma bebyggelsestruktur och harmoniserande mönster som omgivande bebyggelse
och exploateringsgraden bör begränsas med en högsta byggnadshöjd på två våningar. Detta för
att behålla Gröna Dalens nuvarande karaktär.
Detta, menar de, kommer även leda till att boende i den befintliga villabebyggelsen kommer
drabbas av insyn från boende i den planerade bebyggelsen.
23.5 De menar att detaljplanens parkeringsnorm på 0,5 parkeringsplatser på bostad är orealistiskt låg
med tanke på hur många hushåll i samhället det är som har tillgång till mer än en bil.
23.6 De höga flerbostadshusen utmed Hjortronvägen menar de skapar stora skuggor för den befintliga villabebyggelsen norr därom, i synnerhet under vinterhalvåret. De menar att planförslaget
inte tagit hänsyn till gestaltningsprincipen om siktlinjer och utblickar.
23.7 De yttrande menar att det inte gjorts någon utredning om förutsättningarna för skola/förskola i
de nya husen.
23.8 De menar att exploateringen inom planområdet riskerar att minska intresset för att flytta till
Kungsängen.
23.9 En miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas som inkluderar omgivande, befintlig bebyggelse i
och i anslutning till planområdet.
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Kommentar
23.1 Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2
23.2 Den planerade bebyggelsen i planområdet med den ökade trafiken den alstrar bedöms inte bidra i nämnvärd omfattning till att öka risken för luftföroreningar i dalen. Enligt SMHI:s experter och forskare inom luftmiljöforskning är inversion (begränsning av den vertikala luftrörelsen) i atmosfären ett relativt vanligt förekommande fenomen. Fenomenet bidrar inte till fara för
människors hälsa så länge det inte finns några stora utsläppskällor i närheten. Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i planområdet, då
trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I dagsläget finns inga kända områden i UpplandsBro kommun där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana
områden präglas av höga trafikvolymer i relativt slutna gaturum (alternativt tunnlar).
23.3 Se kommentar 8.6
23.4 Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 22.2
23.5

Se kommentar 9.2

23.6 Se kommentar 21.1 och 21.3
23.7 En förskola har bedömts som lämplig inom planområdet. Dess läge i direkt anslutning till rekreationsområdet Gröna dalen, i förhållande till befintlig och planerad infrastruktur samt att
det går i linje med ett övergripande behov av förskoleplatser i takt med ett ökat utbud av bostäder är några av anledningarna. Se även kommentar 5.2.
23.8 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter
23.9 Se kommentar 21.6

24. Åsa Tunå

inkom den 12 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:12
24.1 Den yttrande är helt emot byggnation på norra sidan om Hjortronvägen. Detta med tanke på att
befintlig villabebyggelse ligger precis norr om föreslagna flerbostadshus. Detta förstör den idyll
söderut då ingen sol lär nå förbi den planerade bebyggelsen under vintertid.
24.2 Hen menar att den planerade garagebebyggelsen bidrar negativt till den omgivande miljön. Man
anser istället att man borde satsa på en allégångväg ner för att binda samman de omgivande
gång-vägarna med naturen. Kommunen bör värna om grönstrukturen norr om Hjortronvägen.
24.3 Hen menar att allt för höga hus bidrar negativt till den befintliga omgivningen runtomkring. Ett
planförslag beståendes av villabebyggelse, alternativt parhus, höghus om tre till fyra våningar
skulle passa bättre ihop med den befintliga omgivningen.
24.4 Att öppna upp Hjortronvägen för allmän trafik anser hen är negativt med tanke på att det förväntade trafikmängden och att det korsas av en gångväg som många barn använder sig av liksom den ökade risken för trafikolyckor.
Kommentar
24.1 Se kommentarer 21.1 och 21.3
24.2 Se kommentar 8.1
24.3 Se kommentarer 6.1, 6.2, 21.1, 21.3, 21.7 och 22.1.
24.4 Se kommentar 8.6.
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25. Göran Lithner

inkom den 18 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:472
25.1 Den yttrande menar att en miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras för planområdet med
tanke på Tibbleängens koppling till Gröna Dalen. Det även med tanke på planområdets komplicerade geologiska förutsättningar.
25.2 Den yttrande menar att ett antal fågelarter som klassas som rödlistade har fotodokumenterats
inom planområdet vilket föranleder att man bör vara försiktig med exploatering på olika typer
av grönytor med tanke på den funktion det fyller för skolundervisning och folkbildning.
25.3 Med hänvisning till kommunens Grönplan från 2008 så pekar den yttrande på att varje utvecklad exploatering ska ske utifrån grönstrukturen som helhet. Hen anser det därför som angeläget
att jämsides med Tibbleängen beakta vad som händer i övriga delar av Gröna Dalen med utgångspunkt från de ställningstaganden som görs i den kommunala Grönplanen.
25.4 Hen hävdar att Tibbleängen måste förbli obebyggt för att bevara dess värden och utvecklingspotential som naturområde. Med öppna landskap, växter, djur samt kultur och rekreation i tätortsnära områden.
Kommentar
25.1 Se kommentar 21.6
25.2 Den naturvärdesinventering som har tagits fram visar att det finns höga naturvärden (naturvärdesklass 2 enligt gällande SIS-standard) inom planområdet, men väl avskilt från den planerade
bebyggelsen. Den del av planområdet som planerar bebyggas bedöms ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4), vilket inte anses vara så pass högt att en tillkommande bebyggelse avråds. De
rödlistade fågelarter som kan förekomma på fältet bedöms inte heller hotas, då fältet som biotop inte bedöms som någon bristbiotop i kommunen. Inte heller i den genomförda behovsbedömningen konstateras att någon av de kända arterna riskerar att få sin regionala population
påverkad på ett mätbart sätt. Om grönytorna intill den planerade dagvattendammen odlas med
rätt arter bedöms grönytan i dalen t.o.m. kunna få en högre naturvärdesklass än idag. Bedömningen har gjorts i samråd med kommunens miljöavdelning och kommunekolog. Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser för regionalt värdefulla spridningssamband.
25.3 Se kommentar 22.2.
25.4 Se kommentar 22.1 och 22.2

26. Per-Olov Sjölund och Ann Sjölund

inkom den 18 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:86
26.1 De yttrande anser att kommunen, för att verka för en positiv ekonomisk samhällsutveckling, bör
införa en samhällsekonomisk modell för konsekvensbedömning av detaljplaner. Detta för att
skapa en konsekvensbeskrivning som fångar in alla relevanta dimensioner att ta hänsyn till i
konsekvensbeskrivningen
26.2 De anser att den genomförda solstudien samt de illustrationer som redovisas i planbeskrivningen ger en felaktig bild av hur solljuset bryts förbi den föreslagna bebyggelsen. De yttrande
menar även att de illustrationer som finns i planhandlingarna ger en falsk bild av byggnadshöjden, med betydligt lägre byggnader än vad den föreslagna byggnadshöjden som regleras i planförslaget ger möjlighet till.
De yttrande hänvisar till alternativa egenproducerade perspektivbilder som de menar ger en korrekt bild av de reglerade byggnadshöjderna samt hur solljuset passerar förbi bebyggelsen.
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26.3 De anser även att planförslaget inte redovisar en neutral bild av fördelar och nackdelar med
planförslaget, vilket man är kritisk till. Sakägaren menar att kommunen bör bidra med att identifiera negativa konsekvenser med planförslaget för att planförslaget ska utgöra en opartisk utredning om fördelar och nackdelar med planförslaget.
Kommentar
26.1

Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Konsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen har utvecklats. Se planbeskrivningen under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande”.

26.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 21.3
26.3 Se kommentar 21.7.

27. Claes-Göran och Inger Lundqvist

inkom den 19 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:88
27.1 De yttrande motsätter sig exploatering norr om Hjortronvägen och motsätter sig planförslaget då
de anser att det inverkar negativt på intilliggande bebyggelse och övrig natur. Bebyggelse söder
om Hjortronvägen bör inte vara högre än i det ursprungliga planförslaget (3-4 våningar).
27.2 Parkeringar bör finnas i form av markparkeringar istället för parkeringshus. Då detta utgör ett
fult inslag i planförslaget.
Kommentar
27.1 Se kommentar 24.1 och 24.3
27.2 Se kommentar 24.2

28. Agneta Sjödin och Anders Hägg

inkom den 20 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:471
28.1 Med utgångspunkt från riktlinjerna för Gröna Dalen i gällande översiktsplan (ÖP 2010) så utgör
de föreslagna planerna utmed Hjortronvägen med ett garage i betong nära grönstråket ett hinder
för det genomlöpande grönstråket som Gröna Dalen idag utgör. Den tänkta byggelsen nedanför
Ekhammars Gård riskerar även att begränsa tillgången till grönstråket för den idag befintliga bebyggelsen
28.2 Bebyggelsen i anslutning till Hjortronvägen bör begränsas i östlig riktning för att inte löpa in i
det grönstråk som Gröna Dalen idag utgör samt med hänsyn till den befintliga bebyggelsen utmed Örtugsvägen. Detta för att passa in med den befintliga bebyggelsen.
Trafikförsörjingen till planområdet bör ske från Granhammarsvägen via Tibble Torg och avslutas med en återvändsgränd. Hjortronvägen bör ej öppnas upp för genomfartstrafik. Utmed den
korsande gång- och cykelvägen passerar bland annat flertalet skolelever på väg till och från Ekhammarskolan, Upplands-Bro-gymnasiet.
28.3 I övrigt bör planområdet exploateras med flerbostadshus på högst tre våningar närmast skogsdungen samt med lägre bebyggelse ner mot kyrkans klockstapel.
Kommentar
28.1 Se kommentar 6.1, 8.1 och 22.2
28.2 Se kommentar 8.6 och 21.3
28.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Högsta tillåtna
byggnadshöjd i det bearbetade planförslaget bygger på en avvägning mellan många aspekter.
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Förutom de aspekter som nämnts i tidigare kommentarer som svarar på vad platsen är lämplig
för utifrån sociala, ekologiska och estetiska perspektiv handlar en av aspekterna också om kommunens bostadsförsörjningsansvar och Översiktsplanens och regionplanens restriktioner att exploatera inom befintlig tätort och i stationsnära lägen. Se även kommentar 6.2

29. Mats La Motte och Paula Väisänen

inkom den 21 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:461
29.1 De yttrande anser att Gröna Dalen är Kungsängens enda parkområde och är tydliga med att området används frekvent för promenader och motion och anser det vara viktigt att bevara Gröna
Dalen för att invånarna i Kungsängen ska trivas och må bra. Genomförandet av planförslaget
anser de tar ifrån invånare den närhet till naturen de har tillgång till idag.
De yttrande anser att planområdet bryter mot de direktiv för Gröna Dalen som finns i kommunens Grönplan om att Gröna Dalen ska utvecklas och förlängas.
29.2 Hjortronvägen bör inte öppnas upp för allmän genomfartsdrafik med tanke på den ökade trafikmängd som kan bidra till sämre luftkvalitet samt de ökade bullerstörningar. De ökade bullerstörningarna kan leda till sömnsvårigheter högt blodtryck etc. hos boende i närheten.
Även de planerade förutsättningarna för verksamhetslokaler samt en förskola inom planområdet
menar de kommer att leda till sämre luftkvalitet och ökade bullernivåer för de boende i och i anslutning till området.
29.3 De menar att under vinterhalvåret hamnar planområdet ofta av så kallad inversion som medför
sämre luftkvalitet när luftföroreningar av olika slag stannar kvar i området. Den ökade trafikmängden bidrar även till ökad olycksrisk för gående och cyklister.
29.4 Den föreslagna parkeringsnormen kommer att bidra till parkeringskaos med tanke på hur många
bilar som varje hushåll, i synnerhet barnfamiljer har.
Kommentar
29.1 Se kommentar 6.1 och 22.2.
29.2 Se komentar 8.6, 11.3 och 23.7
29.3 Se kommentar 8.6 och 23.2
29.4 Se kommentar 9.2

30. Susanne Lång och Anders Roos

inkom den 22 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:447
30.1

De yttrande ser det som orimligt att exploatera i Gröna Dalen då de ser det som ett vackert landskap för promenader i kulturhistorisk naturmiljö. Av den anledningen anser de att Gröna Dalen
bör utgöra ett landmärke med hänsyn till kultur, miljö och hälsa.

30.2 De påpekar att det saknas en del utredning i planförslaget. Framför allt en miljökonsekvensbeskrivning som i större utsträckning kan belysa de negativa konsekvenserna med planförslaget.
30.3 Inom planområdet råder komplicerade geologiska förutsättningar med tanke på att Gröna Dalen
består av en tidigare havsvik som förhöjts i samband med landhöjningen.
30.4 De ökade trafikmängderna leder till en ökad risk för så kallad inversion då luftföroreningar stannar kvar inom området vilket påverkar folks hälsa negativt. Med en ökning av biltrafiken ökar
även problemet med högre halter av farliga ämnen. Av den anledningen motsätter de yttrande
sig planförslaget och i synnerhet att öppna upp Hjortronvägen för allmän genomfartstrafik.
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30.5 Vid en eventuell exploatering i planområdet så bör den begränsas till cirka 30 villor på högst två
våningar med en arkitektur som smälter in med omgivande villabebyggelse, kyrkklockan och
naturen. De yttrande motsätter sig planerna på exploatering i form av flerbostadshus.
Kommentar
30.1 Se kommentar 22.2
30.2 Sedan samrådet har en ny trafikutredning, en ny bullerutredning, en ny dagvattenutredning
samt en natruvärdesinventering tagits fram. Angående MKB, se kommentar 21.6
30.3 Se kommentar 21.5
30.4 Se kommentar 8.6 och 23.2
30.5 Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3

31. Johan och Pia Nilsson
Berit och Dinos Georganpoulos
Anders och Ann-Katrin Sjöström

inkom den 22 september 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:24 – Kungsängens-Tibble 1: 14 – Ekhammar 4:221
Totalt 15 sympatisörer har redovisat samtycke med detta yttrande.
31.1 Detaljplanen står i strid med PBL, 2 kap. 3, 5, 6, 6a, 9 §§ samt 12 kap. 2 § PBL p.g.a. hög exploateringsgrad. Lagen syftar till att främja en effektiv markanvändning samt anpassning till rådande förutsättning.
31.2 I den genomförda behovsbedömningen anser de yttrande inte att det framförs någon utförlig
motivering till varför en Miljökonsekvensbeskrivning inte anses vara nödvändig. Kommunen
behovsbedömning anser de därför vara att betrakta som bristfällig.
31.3 Detaljplanen kommer medföra kort- och långsiktig betydande miljöpåverkan. De yttrande för
fram Inversion som argument mot det föreslagna planförslaget. Inversion innebär att avgaser
och andra luftföroreningar blir kvar i området till följd av att varmluft inte stiger i höjdled. Något som förstärks av för den nya detaljplanen till följd av högre utsläppsmängder.
31.4 Planförslaget leder till stora mängder dagvatten för den befintliga recipienten för dagvattenhantering som minskar Gröna Dalens förmåga att ta hand om dagvatten.
31.5 Gröna Dalen är att betrakta som ett viktigt rekreationsområde och att denna typ av grönområden
i tätbebyggelsen är något man bör värna om. Detaljplanen går inte i linje med de långsiktiga
målsättningarna i kommunens översiktsplan från 2010. Södra delen av Gröna Dalen bör fortsatt
behålla grönområden för att inte ödelägga landskapsbilden samt Gröna Dalens funktion som natur-, kultur- och rekreationsområde.
De yttrande anser även att kyrkan och klockstapeln bör få dominera området för att bevara landskapsbilden.
31.6 Den föreslagna bebyggelsen inom planområdet smälter inte in med den omgivande bebyggelsen
och är även dåligt anpassad till naturförutsättningarna med tanke på byggnadshöjder eller orientering. Orienteringen av de föreslagna höghusen anser de kommer leda till en omfattande skuggbildning för såväl närliggande bostadskvarter som för delar av de nya bostadskvarteren.
31.7 Att öppna upp Hjortronvägen för genomfartstrafik anser de kommer leda till att trafikflödet
kommer att öka till orimliga mängder. De yttrande anser att den beräknade trafikgenomström-
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ningen är kraftigt underskattad och istället kommer att bli väsentligt mycket högre. Detta kommer leda till att buller, vibrationer och avgaser kommer öka till orimliga nivåer. Då Hjortronvägen idag består av en rak nedförsbacke kommer detta även bidra till att olycksrisken ökar.
31.8 Inom planområdet finns ett gravfält från järnålders som de yttrande påpekar bör beaktas och tas
stor hänsyn till vid framtagandet av en ny detaljplan. Den föreslagna detaljplanen anser de tar
dålig hänsyn till de spår av arkeologiskt kulturarv som finns inom planområdet och strider mot
de riktlinjer och rekommendationer som finns för området.
31.9 Den höga bebyggelsen anser de yttrande även leder till en ökad olycksrisk för gående och cyklister utmed gång- och cykelvägar samt vid passage över Hjortronvägen.
Bebyggelsestrukturen menar de bidrar även till försämrat insynsskydd på såväl den befintliga
som föreslagna bebyggelsen.
31.10 Dimensioneringen av parkeringsplatser, men 0,5 parkeringsplatser per lägenhet anser de även är
alldeles för lågt.
31.11 Parkeringsplatser samlade i tre stora parkeringshus anser de yttrande kommer påverka såväl befintlig bebyggelse negativt, liksom även bli ett negativt inslag i planförslaget, dels ur ett estetiskt perspektiv samt då de bidrar ökad osäkerhet och ökad risk för brottslighet.
Kommentar
31.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har gjort en revidering av planförslaget som var ute
på samråd i fråga om struktur, exploateringsgrad m.m. Samhällskontorets planavdelning anser
inte att det bearbetade planförslaget står i strid med någon av paragraferna i 2 kap. eller 12
kap. i PBL och hänvisar till tidigare kommentarer om planförslagets anpassning till omgivningen m.m. Se kommentar 6.1, 6.2, 8.5, 21.1, 21.3, 21.7, 22.1 och 28.3
31.2 Se kommentar 21.6
31.3 Se kommentar 23.2
31.4 Se kommentar 1.1, 1.2, 8.4 och 8.5
31.5 Se kommentar 6.1, 21.7, 22.1 och 22.2
31.6 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1 och 21.3
31.7 Se kommentar 8.6 och 11.3
31.8 Se kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken ”förutsättningar,
planförslag och konsekvenser” i det bearbetade planförslagets planbeskrivning.
31.9 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning har i samråd med Samhällsbyggnadskontorets tekniska avdelning sett över trafiksituationen för både gående, cyklister och fordonstrafik i det bearbetade planförslaget. Detta för att säkerställa att inga trafikfarliga lösningar föreslås. Se
även kommentar 4.3 om överblickbarhet i området.
31.10 Se kommentar 9.2
31.11 Se kommentar 4.5 och 8.1

Privatpersoner, föreningar och Övriga
32. Johan och Hilkka Axenholm

inkom den 12 juli 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:462
32.1 De yttrande bestrider planförslaget då de anser att trafikflödet längs med Hjortronvägen, med
bussar var femtonde minut samt den livliga trafiken utmed Bygdegårdsvägen är tillräcklig.

Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.
Tibbleängen
nr. 0801

Samrådsredogörelse

23 (33)

Kommentar
32.1 Se kommentar 8.6 och 11.3

33. Mats Ohlsson

inkom den 12 juli 2016

Hallonvägen 56, bv.
33.1 Den yttrande bestrider planförslaget med tanke på djurliv, historiskt kulturarv samt naturvärden
inom området.
Skulle man bebygga planområdet ser hen det som angeläget med en historisk utgrävning inom
området för att bevara det historiska kulturarv som kan finnas kvar inom planområdet.
Kommentar
33.1 Se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om fornlämningar i planområdet under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det bearbetade planförslagets planbeskrivning. För naturvärden och djurliv, se kommentar 25.2.
Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar synpunkten angående historisk utgrävning.

34. Carina Nyström och Rikard Mossberg

inkom den 28 juli 2016

Fastighetsägare: Kungsängens-Tibble 1:94
34.1 De yttrande ifrågasätter hur medborgare ska kunna samråda om utformning av trafikregleringen
när den inte regleras av detaljplanen utan i särskilda kommunala beslut.
34.2 Planförslaget menar de är illa utformad ur ett arkitektoniskt och estetiskt perspektiv och tar dålig hänsyn till befintliga naturvärden. Detta då det tar dålig hänsyn till att så många vill bo i anslutning till ett naturnära område.
Kommentar
34.1 Nya detaljplaneförslag samt andra viktiga förändringsförslag i kommunen bör samrådas med
medborgarna. Mindre kommunala beslut har kommuninvånarna indirekt inflytande över genom
de folkvalda politikerna. Angående trafiken på Hjortronvägen, se kommentar 8.6
34.2 Planförslaget har bearbetats och mer omsorg har lagts på utformningen ur ett arkitektoniskt
och estetiskt perspektiv samt med större hänsyn till naturvärden. Se även kommentar 6.1, 6.2,
8.1, 21.1, 21.3, 21.8, 22.2 och 31.1

35. Stockholms Handelskammare

inkom den 16 augusti 2016

35.1 Stockholms Handelskammare har tagit del av föreslagen detaljplan men avstår från att lämna
några synpunkter.
Kommentar
35.1 -

36. Protest

inkom den 22 augusti 2016

Totalt 168 protestbrev inskickades till Kommunstyrelsen med nedanstående budskap
36.1 De yttrande motsätter sig att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med den genomfartstrafik
(1800 bilar per dygn och tung trafik) som det skulle innebära. Genomfartshinder och bullervallar utmed Hjortronvägen bör bevaras.
36.2 De yttrande motsätter sig planförslaget för Tibbleängen då de vill bevara den gröna oas och rekreationsområde som Gröna Dalen utgör.
Kommentar
36.1 Se kommentar 8.6
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36.2 Se kommentar 6.1 och 22.2

37. Eric Dahlin och Fanny Bäckman Buchar

inkom den 31 augusti 2016

Björnbärsstigen 4
37.1 De yttrande motsätter sig kommunens förslag att tillåta genomfartstrafik på Hjortronvägen med
hänvisning till det beräknade trafikflödet. De yttrande anser även att de befintliga bullervallarna
längs med Hjortronvägen bör vara kvar.
Kommentar
37.1 Se kommentar 8.6

38. Helga Söderholm

inkom den 6 september 2016

Tibble Torg 5
38.1 Den yttrande menar att planförslaget är illa framtaget utifrån dålig analys av behovet av bostäder i kommunen samt ett uttryck för bristande politisk kompetens och oansvarig förvaltning i
kommunen.
38.2 Hen hänvisar till Gröna Dalens värde som natur och rekreationsområdet och anser att samtliga
planförslag i anslutning till Gröna Dalen bör avbrytas.
Kommentar
38.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt.
38.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar yttrandens synpunkt. Se även kommentar 6.1
och 22.2

39. Thomas Lundström

inkom den 8 september 2016

Rönnbärsvägen 45
39.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget då det leder till buller vid skolor samt för att trafikmängden utmed Hjortronvägen leder till en ”flaskhals”.
39.2 Genomförandet av planförslaget menar hen leder till minskad bekvämlighet i tätortssamhället.
Kommentar
39.1 Se kommentar 8.6 och 9.1
39.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkt.

40. Gunther Wanjura

inkom den 12 september 2016

Rankhusvägen 14
40.1 Den yttrande anser att den geotekniska utredningen som tagits fram enbart redovisar geoteknisk
grundläggning 1-2 våningshus och att det inte finns någon geoteknisk grundläggning redovisad
med koppling till flerbostadshusen i det aktuella planförslaget.
40.2 Den omfattande bebyggelsen norr om Hjortronvägen bör tas bort eller bestå enbart av enplanshus. Bland annat då man flyttat på den befintliga gångvägen för att få plats med bebyggelse och
intilliggande parkering.
40.3 Den yttrande ställer sig frågande till markägoförhållandena inom planområdet och begär en redogörelse av exploateringsavtalet. Detta i och med att då Gröna Dalen, sedan det ursprungligen
planerades, så borde kommunen varit ägare av marken.
Kommentar
40.1 Se kommentar 21.5
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40.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3
40.3 I både planbeskrivningen, fastighetsförteckningen och genomförandebeskrivningen redovisas
fastigheter och ägandeförhållanden. Exploateringsavtalet färdigställs i samband med att detaljplanen antas.

41. Ann-Cathrine Andréasson

inkom den 12 september 2016

Rumbastigen 84
41.1 Den yttrande hänvisar till att Gröna Dalen är ett område med natur och öppna grönytor och att
det är därför som många flyttat till området. Den oplanerade natur som ängarna kring Tibble utgör bör sparas då det har värden som planerad parkmark aldrig kan ersätta.
41.2 Den planerade, stadsliknande bebyggelsen passar inte in i planområdet då det inte smälter in
med befintlig bebyggelse. Området kring kyrkan och klockstapeln bör vara obebyggt med tanke
på olika kultur- och fritidsaktiviteter samt kulturhistoriskt arv.
41.3 Den yttrande ställer sig frågande till att en miljökonsekvensbeskrivning inte bedömts nödvändigt då detta definitivt anses påverka miljön
41.4 Den yttrande anser att då Hjortronvägen öppnas för genomfartstrafik så bidrar det till ett ökat
tryck som bland annat leder till svårigheter för kollektivtrafikförbindelser att hålla tidtabeller.
Detta även med tanke på att den ökade bebyggelsetätheten kommer kräva en högre turtäthet för
kollektivtrafiken utmed Hjortronvägen och Granhammarsvägen.
Kommentar
41.1 I gällande översiktsplan är södra Gröna dalen föreslaget som kommundelspark medans norra
Gröna dalen, norr om E18 är fortsatt föreslaget som ett grönstråk med ett prioriterat rekreativt
promenadstråk. Se även kommentar 6.1 och 22.2
41.2 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3
41.3 Se kommentar 21.6
41.4 Se kommentar 8.6

42. Helena Höglander och Miguel Rodriguez Medina

inkom den 12 september 2016

Kristallstigen 6, 1 trp.
42.1 Den höga bebyggelsen runt Hjortronvägen inskränker naturupplevelsen som Gröna Dalen utgör
samt skärmar siktlinjerna för befintlig bebyggelse. Särskilt under vintern då solen står som lägst.
42.2 Planförslaget saknar beskrivning av hur detaljplanen påverkar den omgivande befintliga bebyggelsen samt trafiksituationen i Kungsängen-Tibble.
Öppnandet av Hjortronvägen för personbilar kommer försvåra trafiksituationen i området. Detta
med tanke på den befintliga gång- och cykeltrafiken i området. Det ökade trafikflödet längs med
Hjortronvägen kommer därför leda till ökad risk för trafikolyckor.
42.3 Den genomförda bullerutredningen redovisar endast information om hur den föreslagna bebyggelsen påverkas, men inte hur den befintliga bebyggelsen i anslutning till planområdet påverkas
av ökad trafikmängd i och i anslutning till planområdet.
42.4 Den föreslagna detaljplanen kommer radera det öppna fält från Kungsängens kyrkogård och
skogsområde upp mot Tibble som Gröna Dalen idag utgör. I och med detaljplanens genomförande raderas även den rekreation och de naturupplevelser som Gröna Dalen erbjuder.
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Även det djurliv som idag finns inom planområdet kommer att vara ett minne blott som resultat
av den planerade bebyggelsen och det ökade trafikflödet inom området.
Kommentar
42.1 Se kommentar 21.1, 21.3 och 28.3
42.2 Se kommentar 8.6, 9.1 och 31.9
42.3 Se kommentar 11.3
42.4 Se kommentar 6.1, 22.2 och 25.2

43. Niclas och Ingrid Adersten

inkom den 16 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 1:24
43.1 Ingen hänsyn till kultur- och byggnadshistoriska värden (Ekhammars Gård, Kungsängens
Kyrka, hembygdsföreningen Gamla Kungsängen).
43.2 Planförslaget besår av allt för höga, och för många hus vilket gör att intrycket som helhet för
planområdet försämras. Den ljussättning och de siktlinjer som beskrivs finns inte under mer än
hälften av året och därmed.
43.3 I området bör endast planeras för mindre småhus för att passa ihop med befintlig bebyggelse.
Området närmast inpå Ekhammars Gård och Kungsängens Kyrka bör lämnas helt fritt från bebyggelse. Fokus bör läggas på att den planerade bebyggelsen passar in bättre i miljön för att bidra till att lyfta kommunens attraktivitet.
Kommentar
43.1 Planförslaget föreslår en låg bebyggelse på två våningar närmast kyrkogården, samt att tillkommande bebyggelses utformning i fråga om skala, material och kulörval ska anpassas till
omgivningen. Se om föreslagen ny bebyggelse i planbeskrivningen, samt gestaltningsprogrammet. Se även kommentar 6.1, 6.2.
43.2 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3
43.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar de yttrandes synpunkter. Se även kommentar
6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3

44. Ingela och Hanna Lindström

inkom den 16 september 2016

Kristallstigen 10
44.1 De yttrande motsätter sig den stadsliknande karaktär som kommunen eftersträvar då de vill bevara Gröna Dalen som det natur- och rekreationsområde för människor, djur och natur, som det
är idag. I synnerhet med tanke på den värdefulla åkermarken som Gröna dalen utgörs av.
Kommentar
44.1 Se kommentar 22.2

45. Rolf Örnäs

inkom den 17 september 2016

Tallrisvägen 8
45.1 Projektet redovisar ingen konsekvensbeskrivning, för och emot exploatering inom planområdet.
Planförslaget visar heller inte hur det uppfyller samhällsbyggnadskontorets verksamhetsmål eller kommunens Framtidsvision 2035.
45.2 Planförslaget tar ingen hänsyn till boende i anslutning till planområdet. Kommunens Framtidsvision 2035 anses ha ett mycket begränsat värde.
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45.3 Även om planförslagets bidrar positivt till billigare bostäder samt utveckling och integration, så
är det omöjligt, efter planens genomförande, att uppnå naturvärden av samma kvalitet inom
planområdet, i jämförelse med de som fanns innan planens genomförande.
45.4 Den yttrande menar att det inte är en prioriterad angelägenhet för kommunen att expandera och
förse staten med bostäder. Expansionen får aldrig bli ett självändamål för kommunen.
45.5 Den yttrande ifrågasätter om kommunens gröna lunga skall raseras i utbyte mot flerbostadshus,
bilar, trafik, betong, nedskräpning med mera.
Kommentar
45.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Läs om ”konsekvenser av planens genomförande” i planbeskrivningen. Den är inte uppdelad i för- och emot,
men ger en sammanfattning av de, av planavdelningen bedömda, viktigaste konsekvenserna av
exploateringen.
Planförslaget bedöms stämma väl överens med kommunens Framtidsvision 2035. I visionen
lyfts tre strategiska fokusområden fram; Tillgänglig plats - Mötesplats - Levande plats. Det innebär bland annat att inom kommunen utforma attraktiva mötesplatser som ökar den sociala
sammanhållningen och öppenheten, utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med närheten till
natur och vatten, m.m.
Det nya detaljplaneförslaget för Tibbleängen har bl.a. som vision att skapa förutsättningar för
tillgängliga och levande mötesplatser genom att förstärka Gröna dalen som mötesplats och rekreationsområde och genom tillskapandet av en ny fickpark, en ny lekplats och en ny aktivitetsyta. Förutsättningar för ett miljömässigt hållbart leverne anses som goda i och med de föreslagna bostädernas centrala läge i Kungsängen med närhet till kommunikationer och dess närhet till natur.
45.2 Se ovanstående kommentar samt kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3
45.3 Se kommentar 22.2 och 25.2
45.4 Sammhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter. Se även kommentar 28.3.
45.5 Se kommentar 6.1 och 22.2

46. Lena Gustafsson Uppling samt Anders Uppling

inkom den 18 september 2016

Mullbärsstigen 3
46.1 De yttrande motsätter sig planförslaget då det anses utgöra en grön oas för boende i UpplandsBro. De eftersträvar gröna öppna platser och närhet till gröna ytor i anslutning till bostaden.
46.2 Exploatering bör uppföras i samklang med naturen, lågt där det är lågt och högt där det är högt.
Natur bör sparas och spara naturlig variation i naturen. Se var människor trivs bäst.
Kommentar
46.1 Se kommentar 6.1 och 22.2
46.2 Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1, 21.3

47. Svenska Kyrkan, Västra Ryd

inkom den 20 september 2016

47.1 Kungsängen-Västra Ryds församling har ett långsiktigt behov av att utvidga kyrkogården på
grund av den förväntade inflyttningen i församlingens distrikt. Planförslaget medför därför en
risk att bostäder medför att möjligheten till utvidgning av kyrkogården i direkt anslutning till
nuvarande kyrkogård försvinner.
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47.2 Klockringningen från klockstapeln i samband med gudstjänster etc. kan riskera att upplevas som
störande för närboende.
47.3 Med hänsyn till bevarande av kulturmiljön vid kyrkan, kyrkogården och klockstapeln samt
Hembygdsgården och Ekhammars gård så bör ny bebyggelse vara i högst två våningar och
byggnadsmaterialet av trä.
47.4 Byggnadshöjden bör även begränsas till två våningar för närliggande hus invid kyrkogården.
Detta för att förhindra insyn i samband med begravningar och andra kyrkoaktiviteter samt för
att eventuellt ljud från intilliggande bostäder kan upplevas som störande.
Kommentar
47.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning är medvetna om det långsiktiga behovet av ökad yta
för begravningsplats i och med att kommunens befolkning växer, men det har inte varit en av
planeringsförutsättningarna för platsen som angivits i kommunens översiktsplan.
47.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar Svenska kyrkan, Västra Ryds synpunkter,
men bedömer den eventuella störningsrisken som liten, då omfattningen i tid för klockringningen är mycket begränsad.
47.3 Se kommentar 6.1, 6.2 och 43.1.
47.4 Se kommentar 43.1

48. Stockholms Näs hembygdsförening

inkom den 22 september 2016

48.1 Hembygdsföreningen anser att uppförandet av höghus inom planområdet är olämpligt med
tanke på området topografiska och geologiska förutsättningar och framför därför invändningar
mot planförslaget. Föreningen menar att området, sedan 1000 år tillbaka har en historisk roll
som centrum i socknen.
48.2 Föreningen menar att en viktig pusselbit i områdets historia kommer att styckas och försvåra för
kommande generationer att se hur samhället vuxit fram under det senaste årtusendet.
Kommentar
48.1 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter. Se även
kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3
48.2 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar hembygdsföreningens synpunkter

49. Doris Gåvefeldt

inkom den 22 september 2016

Björnbärsstigen 8
49.1 Den yttrande anser att kommunen bör gå igenom detaljerna i de ursprungliga planhandlingarna
från 2006 och 2008 och anser också att biltrafiken inom planområdet borde vända och åka tillbaka mot Västra Ryd. Hjortronvägen bör inte öppnas för genomfartstrafik.
49.2 Den yttrande undrar om kommunen tagit hänsyn till fridlyst växtlighet samt eventuellt kvarvarande kulturminne/historiskt arv inom planområdet.
Kommentar
49.1 Se kommentar 21.7 och 28.3. Angående Hjortronvägen, se kommentar 8.6.
49.2 Angående naturvärden, se kommentar 25.2. Angående kulturminnen, se hur planförslaget förhåller sig till fornlämningar i kommentar 21.1. Läs även om forn-lämningar i planområdet under rubriken "förutsättningar, planförslag och konsekvenser" i det bearbetade planförslagets
planbeskrivning.
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50. Liberalerna, Upplands-Bro Kommun

inkom den 23 september 2016

50.1 I jämförelse med kommunens översiktsplan innebär detaljplanen en tredubbling av antalet bostäder.
50.2 Anpassning av bebyggelsestruktur på föreslagen bebyggelse för anpassning till omgivande bebyggelse och kulturarv så som kyrkklocka etc. Byggnadsvåningar bör begränsas till fyra våningar.
50.3 Anpassa skala och orientering av föreslagen bebyggelse utifrån bebyggelsestruktur, vädersträck
etc.
50.4 Ytan norr om Hjortronvägen bör inte bebyggas och bullervallen mellan Hjortronvägen och befintlig bebyggelse bör bevaras.
50.5 Vid öppnande av Hjortronvägen för allmän fordonstrafik bör ökad hänsyn tas till barnperspektivet samt säkerhet för gående och cyklister. Den nya bebyggelsen i planförslaget anses inte vara
beroende av att bussgatan öppnas för genomfart av allmän fordonstrafik.
Kommentar
50.1 Se kommentar 28.3
50.2 Se kommentar 6.2, 20.1, 21.1 och 43.1.
50.3 Se kommentar 6.1, 6.2, 20.1, 21.1
50.4 Se kommentar 21.1
50.5 Se kommentar 2.1 och 8.6

51. Torbjörn Ehrnst

inkom den 23 september 2016

Fastighetsägare: Ekhammar 4:472
51.1 Bebyggelsen i planförslaget är allt för storskalig och har opassande utformning som stadsmiljö i
ett luftigt grönområde. Bebyggelse bör inte tillåtas norr om Hjortronvägen med hänsyn till den
befintliga villabebyggelsen norr därom.
51.2 Våningshöjden för den planerade bebyggelsen borde begränsas till fyra våningar och bebyggelsen i planområdets östra del borde vara lägre än bebyggelsen till väster.
Parkeringsnormen i området borde ligga på 1,5 parkeringsplatser per hushåll. Detta för att tillmötesgå fordonsinnehavet för förvärvsarbetande familjer.
51.3 Garage borde placeras i bebyggelsens nedre plan alternativt källarvåning.
51.4 Vid exploatering borde lerbottnen i planområdet grävas ur för att åstadkomma en säkrare grund
för bebyggelsen.
51.5 Hjortronvägen borde förbli genomfart enbart för SL-bussar. Detta för att hålla nere bullernivåer.
In- och utfart till planområdet bör tillåtas via Tibble torg liksom anslutning till Kyrkvägen.
51.6 Planområdet drabbas av inversion, vilket innebär att avgaser samlas i den dal som planområdet
ligger i. Detta blir påtagligt för boende i Gröna Dalen och blir ännu mer skadlig som resultat att
den föreslagna bebyggelsen.
Kommentar
51.1 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.3
51.2 Se kommentar 21.1 och 28.3 angående bebyggelsehöjd och kommentar 9.2 angående parkeringsnorm.
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51.3 Se kommentar 8.1
51.4 Se kommentar 1.4
51.5 Se kommentar 8.6
51.6 Se kommentar 23.2

52. Sven-Erik Ahlvik

inkom den 23 september 2016

Månstensvägen 2
52.1 Detaljplanen är till nackdel för närmiljön samt för boende i hela Kungsängen-Tibble. Gröna Dalen borde istället få en mer parkliknande karaktär genom exempelvis en kulverterad bäck till
gagn för hela bostadsområdet. Kommunen borde arbeta med att utveckla planer på platser som
lämpar sig för bostadsutveckling.
52.2 Den planerade bebyggelsen har getts en olämplig placering som bryter mot den omgivande bebyggelsens karaktär, och historia. Den föreslagna bebyggelsen skulle även störa det gröna stråk
genom Gröna Dalen som finns idag mellan idrottsplatsen och Kungsängens Kyrka.
52.3 Vid eventuell bebyggelse inom delar av planområdet bör det istället ske i form av ett äldreboende snett emot Hagtorp, nedanför skogsdungen. Planområdet är inte lämpligt för flerfamiljshus
av ”stadsliknande” karaktär.
Kommentar
52.1 Se kommentar 6.1 och 22.2
52.2 Se kommentar 6.1, 6.2, 21.1, 21.3 och 28.
52.3 Samhällsbyggnadskontorets planavdelning noterar den yttrandes synpunkter.

53. Ingela Lindström

inkom den 1 november 2016

Kristallstigen 10
53.1 Den yttrande motsätter sig planförslaget och yrkar på att Gröna Dalen bör fylla en viktig roll
som odlingsmark alternativt park- och rekreationsområde vilket det bör få fortsätta göra nu och i
framtiden.
53.2 Den yttrande menar att mer fokus bör läggas på behovet av naturmark, med tanke på djurens
förutsättningar att leva.
Kommentar
53.1 Se kommentar 22.2
53.2 Se kommentar 22.2 och 25.2

54. Hanna Lindström

inkom den 1 november 2016

Kristallstigen 10
54.1 Planförslaget bestrides med tanke på hur det påverkar barnen och djuren nu och i framtiden och
att Gröna Dalen med dess naturvärden är en viktig anledning till att man bosatt sig i Kungsängen.
Kommentar
54.1 Se kommentar 22.2 och 25.2
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Resultat av samrådet
Ändringar i planförslaget
Förutom inkomna synpunkter från de gängse remissinstanser som yttrar sig så som statliga myndigheter, kommunala nämnder och andra remissinstanser fick vi många synpunkter från Upplands-broborna själva. De flesta synpunkterna kom från boende i närheten till det planerade bostadsområdet och
väldigt många var av olika anledningar negativa till det förslag som presenterats. Vi på kommunens
samhällsbyggnadskontors planavdelning har tagit till oss av de inkomna synpunkterna och har sedan
dess arbetat för att ta fram ett förslag som är reviderat med hänsyn tagen till dessa. Arbetet har gjorts
tillsammans med byggherrar och arkitekter i samråd med externa experter och kommunens egna experter. Tongivande i bearbetningen av detaljplaneförslaget har varit att skapa förutsättningar för en
blandad bostadsbebyggelse som både går i kommunens linje att tillskapa så många bostäder som möjligt i stationsnära lägen, men samtidigt ta stor hänsyn till befintlig och omgivande bebyggelse, historia
samt sociala och ekologiska värden. Exempel på sociala och ekologiska värden som vi koncentrerat
oss på i planeringen har varit att förstärka och förbättra rekreationsområdet Gröna dalen för såväl människor som för flora och fauna. Arbetet med utvecklingen av Gröna dalen har delvis gjorts i samband
med planeringen av Tibbleängen, men även i ett parallellt pågående arbete inom samhällsbyggnadskontoret. Intentionen med planeringen av Gröna dalen är att den skall bevaras som grönstråk, men
samtidigt utvecklas till ett stråk med ännu högre rekreativa värden och med ett större utbud av
ekotjänster än idag.
•

•
•

•

•
•

Bebyggelsestrukturen har ändrats från att, i föregående förslag, till största del bygga på tvärgående huskroppar i relation till Gröna dalen till att i nuvarande förslag blanda riktningarna på
huskropparna för att skapa mer definierade ytor mellan husen och låta dem följa viktiga siktlinjer, riktningar och stråk. Närmast Gröna dalen föreslås i det bearbetade förslaget småhusbebyggelse med huskropparna i längsgående riktning relativt Gröna dalen för att förstärka dalens
långsträckta form och bekräfta rumsligheten i Gröna dalen.
Det nya förslaget tillåter bebyggelse på 2-5 våningar jämfört med det tidigare förslagets 3-8
våningar.
I den bearbetade detaljplanen ligger småhusbebyggelsen närmast dalen, 4-våningshusen
bakom dem (sett från Gröna dalen) för att sedan trappa upp höjden med 5-våningshusen närmast den skogsklädda kullen. I det tidigare förslaget planerades det för 4-våningshus närmast
dalen, 6, 7 och 8-våningshus närmast kullen och 5, 6 och 7-våningshus däremellan. Därtill låg
3-våningshus längst söderut.
Antal bostadsenheter har minskat från c:a 350 st till c:a 225 st.
Av dem är cirka 200 lägenheter i flerbostadshus och c:a 25 i småhus, jämfört med samrådsförslagets 335 lägenheter och 16 småhus.
Planförslaget kan som mest inrymma en bebyggelse på fem våningar jämfört med samrådsförslagets åtta våningar.
Parkeringen är i det bearbetade förslaget integrerad i den planerade bebyggelsen genom små
parkeringstorg och kantstensparkering som planeras omges av grönska samt i parkeringsgarage under ett av flerbostadshusen. I det tidigare planförslaget var en stor del av parkeringen
hänvisad till fristående parkeringsdäck i utkanterna av det planerade bostadsområdet.
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Bebyggelsen norr om Hjortronvägen har helt tagits bort från förslaget. I det tidigare förslaget
föreslogs där flerbostadshus på 4-7 våningar, samt två fristående parkeringsdäck på två våningar vardera.
Hjortronvägen föreslogs tidigare öppnas upp för allmän trafik. I nuvarande förslag blir Hjortronvägen fortsatt bussgata och genomfartstrafik för allmänna fordon tillåts ej. Den del av
Hjortronvägen som leder fram till infarten till den nya lokalgatan kommer dock öppnas upp
för allmänna fordon för att möjliggöra in- och utfart till den tillkommande bebyggelsen.
Planområdets utsträckning och omfattning har ändrats. Området norr om Hjortronvägen har
helt tagits bort från planområdet, medans planområdets gränser har utökats år öster och åt söder. Anledningen till att utöka planområdet åt öster och söder har varit för att säkra att en dagvattendamm byggs samt att säkerställa en god gestaltning av intilliggande parkytor.
En fickpark planeras i det nya förslaget i anslutningen till kyrkogårdens nordvästra hörn. Syftet är att öppna upp siktlinjen runt kyrkogårdens hörn och inbjuda till fortsatt rörelse söderut
samt att skapa möjlighet till kommunikation genom det nya bostadsområdet från bebyggelsen
och gång- och cykelvägen kring Ekhammars gård och kyrkan upp mot Tibble torg.
En lekplats har tillkommit i planområdets södra del för att skapa högre livskvalitet för barn i
och i anslutning till området. Lekparken ligger även strategiskt placerad för att kunna nyttjas
av både den befintliga förskolan Klockarängen längre söderut och den tilltänkta förskolan i
planförslaget.
Ytterligare en park- och aktivitetsyta föreslås i planens västra del i närhet till koloniträdgårdarna.
Förskolans placering har flyttats från att ligga i västra delen av planområdet intill skogskullen
till att ligga i planområdets norra del intill Gröna dalen och Hjortronvägen. Omplaceringen har
gjorts för att möjliggöra en större förskolegård och för att underlätta lämning och hämtning
utan att dra in trafik i det planerade bostadsområdet samt för att bristen på förskoleplatser är
högre norr om planområdet.
Förskolebyggnadens BTA var i tidigare förslag c:a 1100 kvm och i nuvarande förslag c:a 1300
kvm och förskolegårdens yta har ökat från c:a 1550 kvm till c:a 3000 kvm i nuvarande förslag.
En dagvattendamm föreslås i Gröna dalen i närhet till den planerade bebyggelsen för att rena
och ta hand om dagvattnet från planområdet.
En siktlinje upp mot Ekhammars gård i öster från skogskullen har förstärkts genom huskropparnas placering och genom möjlighet till fortsatt gång- och cykelkommunikation genom området som en förlängning av befintlig gång- och cykelväg från andra sidan dalen. På så sätt får
den nya bebyggelsen en naturlig koppling till bebyggelsen kring Ekhammars gård, samtidigt
som det är en gest som lyfter fram Ekhammars gårds betydelse i områdets historia.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit.

Underlagsmaterial
Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning.
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Datum

Vår beteckning

2018-01-23

KS 15/0861

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164) beslut om antagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby
2:164), upprättat den 1 november 2016 och reviderat den 22 januari
2018, antas i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
2. Utlåtande efter granskning, tillhörande Svartviks strand (Kungsängens
Kyrkby 2:164), daterat den 22 januari 2018, godkänns.

Sammanfattning
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
(ÖP-2010).
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas
med gångbryggor och vistelsezoner.

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-17

KS 15/0861

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162

•

Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS
3 februari 2016, § 8

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 januari 2018

•

Plankarta, 22 januari 2018

•

Planbeskrivning, 22 januari 2018

•

Granskningsutlåtande, 22 januari 2018

Ärendet
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt Plan och bygglagen (SFS
2010:900)
Planförslaget innebär att fastigheten delas upp i två kvarter med olika
byggherrar.
En underjordisk garagevåning planeras längs Enköpingsvägen och
Prästhagsvägen under den västra delen av de båda kvarteren. Garaget har in/utfart vid Prästhagsvägen.
Det norra kvarteret innehåller fem bostadshus som bildar en sammanhållen
enhet.
Två lamellhus planeras mot Enköpingsvägen/Prästhagsvägen.
Lägenheterna i lamellhusen har entrébalkonger mot vägarna i väster och
balkonger/uteplatser mot utsikten i öster. Byggnaderna har en suterrängvåning
mot ett gårdstorg i öster och under denna en garagevåning som också sträcker
sig ut under gårdstorget.
Tre punkthus planeras i den branta slänten ner mot strandområdet. Punkthusens
översta våningar dras in, och terrasseras så att huset upplevs som sex våningar
högt från strandpromenaden. Totalt är ett av husen tio våningar och två av
husen nio våningar höga inklusive tre suterrängvåningar.
Gårdstorget planeras som gångfartsområde för angöring till entréer och
innehåller också både enskilda och gemensamma uteplatser. Mellan
punkthusen finns gårdar för lek och utevistelse.
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Datum

Vår beteckning

2018-01-17

KS 15/0861

Det södra kvarteret har ett lamellhus mot Prästhagsvägen. Huset står på två
djupare suterrängvåningar som planeras för lokaler och garage. Naturmarken
mellan byggnaden och vattnet lämnas, i huvudsak, obebyggd. Befintliga träd
bevaras och området planeras för naturlek och rekreation för boende och
verksamma i fastigheten.
Mellan de två kvarteren skapas ett entrétorg mot Prästhagsvägen. Entrétorget
har infart till gårdstorget och garaget under detta. Inom torget planeras en
utsiktsplats och ansluter till en allmän park som leder ner till en allmän
strandpromenad.

Barnperspektiv
Ett genomförande av detaljplanen ger barn tillgång till strandområde och
naturmark med möjlighet till lek. Ett i dag svårtillgängligt område blir tryggare
för barn och erbjuder många möjligheter för lek och utevistelse.

Henric Carlson
Planchef

Theodor Andrén
Planarkitekt

Bilagor
Plankarta, 22 januari 2018
Planbeskrivning, 22 januari 2018
Granskningsutlåtande, 22 januari 2018
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• Inmec AB
• Riksbyggen
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Handlingar
Denna planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A1), daterad den 2017-09-20 reviderad 2018-01-22
Fastighetsförteckning daterad den 2017-09-20

Övriga handlingar
•

Trafikbullerberäkning 2017-09-06, Akustikbyrån

•

Riskutredning, 2016-06-22, Briab Brand & Riskingenjörerna

•

Brandskyddstekniskt utlåtande, 2016-10-06, Briab Brand & Riskingenjörerna

•

PM Berg och Geoteknik, 2016-10-19 rev 2017-08-30, Bjerking

•

Naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2016-12-06

•

PM Dagvatten 2017-08-29, Sweco

•

PM Beskrivning, trafikfunktioner, 2017-09-20, SWECO

•

Miljöteknisk markundersökning 2017-06-07 – Rapport 2017-06-13, Trapezia AB.

•

Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet, (hälsa och miljö) 2016-05-17, WRS

•

PM Fördjupning riskbedömning miljö- och hälsorisker 2017-09-08 WRS

•

Granskningsutlåtande Tillgänglighet, 2016-10-05 Staremo Tillgänglighetskonsult AB

•

Vindstudier -aug -sept 2017 Arkitema Architects

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med planen är att, i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan (ÖP2010), förändra en obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats
för cirka 190 bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära läge.
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen i väster. Området är, till största delen, privatägt. Det är obebyggt och
tillgängligt för allmänheten. Terrängen sluttar brant och är delvis utfylld efter en marksanering
av lämningar från den gjuteriverksamhet som fanns inom området fram till år 1960.
Planerade byggnader skapar en stadsmässig entré till centrala Kungsängen från Enköpingsvägen
i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadgårdar kontakt med
vattnet och utblickar mot naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett
allmänt tillgängligt parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet, vilket
utvecklas med gångbryggor och vistelsezoner.
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes våren 2016 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS
2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat
förfarande.

Eftersom planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan bedöms det inte
nödvändigt att arbeta fram en programhandling. Planprocessen börjar därför med
samrådsskedet. Aktuellt planskede är Antagande. Efter granskningstiden har ett
granskningsutlåtande upprättats med en sammanställning av de skriftliga synpunkter som
kommit in och en redovisning av kommunens ändringar med anledning av synpunkterna.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samråd
Granskningsbeslut (KS)
Granskning
Antagande (KF)

november 2016
december 2016 - januari 2017
oktober 2017
oktober-november 2017
februari 2018

Planuppdrag
Kommunstyrelsen fattade den 3 februari 2016 §8 följande beslut:
1. Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ändrad detaljplan
för Kungsängens Kyrkby 2:164 enligt reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget ges prioritet 1

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende
lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för Mälaren med öar och strandområden, enligt 4 kap 1 och
2§ MB och av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § MB. Kommunen bedömer att
detaljplanen kan genomföras utan påtaglig skada på områdets natur och kulturvärden och utan
att påtagligt försvåra yrkesfisket bedrivande.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
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Utomhusluft - Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids i planområdet då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i
omgivningen är måttliga. I dag finns inga kända områden i kommunen där miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids.
Vatten - Svartviken tillhör vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
(2004:660). För vattenförekomsten Mälaren-Görväln har miljökvalitetsnormen satts till god
ekologisk status 2021 (klassad till god status 2017) samt god kemisk status 2021 (klassad till
måttlig kemisk status 2017). Höjning av statusen för samtliga ämnen förväntas år 2027
(undantaget överskridande ämnen kvicksilver och bromerade difenyleter).
För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet (Förordning 2001).
Detaljplanens genomförande bedöms inte ha negativ inverkan på den ekologiska statusen i
Mälaren-Görväln. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och renas innan det leds vidare till
Mälaren.
Ekologiskt känsliga områden - I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga
områden (ESKO). Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. Vattenområdet söder om Kungsängen, mark- och vattenområden utefter stranden
från Korsängen ner mot Lennarstnäs samt mark- och vattenområden utefter udden på södra
Stäksön, bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessa områden ligger, som
närmast, på ett avstånd av cirka en kilometer från planområdet. De bedöms därför inte påverkas
av ett genomförande av detaljplanen.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Svartviks
Strand inte medför risk för betydande miljöpåverkan.
Planens genomförande förutsätter att det strandskydd som återinträder i samband med att
detaljplanen ändras upphävs inom den kvartersmark som skapas. Omfattning av och skäl för
upphävande av strandskydd samt planområdets naturvärden redovisas i planbeskrivningen.
Risk för människors hälsa eller för miljön på grund av rester av föroreningar i utfyllnadsmassor
inom strandområdet har utretts i planprocessen. Resultatet av de undersökningar av mark- och
vattenmiljö som genomförts redovisas i planbeskrivningen och utredningarna biläggs
planhandlingarna.
Sammantaget bedömer kommunen att varken miljö, människors hälsa eller hushållning med
mark, vatten och andra resurser påverkas på ett sådant sätt att en MKB behöver upprättas. Se
vidare under rubriken Konsekvenser av planens genomförande.
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Plandata

Ortofoto med planområdet markerat.

Läge och areal
Planområdet är cirka 1 ha (9218 m2) stort och ligger 450-600 meter nordost om Kungsängens
pendeltågstation. Planområdet gränsar i öster till Svartvikens strand och i väster till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Nivåskillnaden mellan vattnet och vägarna är cirka 15
meter. I norr och söder gränsar planområdet till villafastigheter. Väster om Prästhagsvägen finns
ett trädbevuxet område naturmark och väster om Enköpingsvägen finns ett antal villafastigheter.
Planområdet är obebyggt. Det sträcker sig över ett område som ligger mellan cirka 100-200
meter från Mälarbanans järnvägsbro och cirka 300-450 meter från väg E18:s motorvägsbro.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, även kallad Gjuteritomten.
Denna fastighet ägs till 1/3 av Inmec AB och till 2/3 av Svartviken 3B AB som kontrolleras av
Riksbyggen ekonomisk förening via villkorat aktieägaravtal. Planområdet omfattar också en del
av vattenområdet (Svartviken) i direkt anslutning till planområdet samt vägmark i anslutning till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Dessa områden ägs av Upplands-Bro kommun och är del
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1. I övrigt är omkringliggande fastigheter privatägda
villafastigheter.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
•

Planområdet ingår i Riksintresse Mälaren med öar och strandområden (4 kap. MB).

•

Vattenområdet omfattas av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § MB).

•

Planområdet ligger i anslutning till ett riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresse
Görveln omfattar bland annat ”Farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid vattenleden från
Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern.”

•

Södra Stäksön är av riksintresse för naturvård. Södra Stäksön består bl.a. av ett
barrskogsområde med urskogsartad tallskog och ädellövskogsparti (Stäketskogens
naturreservat). Planområdet skiljs från Södra Stäksön med 100-150 meter av Svartvikens
vatten.

•

Planområdet ligger cirka 100-200 meter norr om Mälarbanans järnvägsbro som är
riksintresse för järnväg och cirka 300-450 meter från väg E18:s motorvägsbro som är
riksintresse för väg.

Planförslaget bedöms inte påverka ovanstående riksintressen men riksintressen för Mälaren,
kulturmiljövård och naturvård utgör en tillgång för planerad boendemiljö och park-/strandmiljö.

Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010
RUFS 2010 anger Kungsängens tätort som regional statsbyggnad med utvecklingspotential med
följande mål för planeringen:
•

Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden.

•

Stadsutvecklingen bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät,
med blandade funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper.

•

Det bör finnas goda kollektiva förbindelser till de regionala stadskärnorna.

•

Det bör också finnas god tillgång till grönstruktur och stränder.

•

Förutsättningar för att utnyttja och utveckla effektiva tekniska försörjningssystem bör
tas tillvara.

Planförslaget bedöms överensstämma med dessa planeringsmål.
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Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde
inom tätortsavgränsningen och i stationsnära läge. I ÖP 2010 framhålls att områdena inom
rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen är särskilt
intressanta för förtätning. Följande utdrag ur översiktsplanen stöder den i planförslaget
planerade exploateringen.
Kap 2 – ÖP 2010 i huvuddrag
Planområdet ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning.
Kommunstyrelsens direktiv för den nya översiktsplanen är:
• att Upplands-Bro ska vara en tillväxtkommun. Översiktsplanen ska föreslå nya områden för
bostäder och verksamheter. Utbyggnaden ska ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
långsiktigt hållbart sätt.
• att kommunens utbyggnad i första hand ska ske i eller i anslutning till tätorterna Bro och
Kungsängen. Detta för att använda och utveckla befintlig teknisk infrastruktur,
kollektivtrafik och närservice.
Kap 3 Boende – Planeringsinriktning
• att bostadsplanering med tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda lägen prioriteras.
• att tillgång till parkmark och närnatur ska tillgodoses.
Kap 11 Kungsängen – Planeringsinriktning
• att fortsätta förtäta Kungsängen i stationsnära lägen och låt bebyggelsen skjuta i höjden.
• att ta vara på ortens natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet till strand
och vatten och utvecklade rekreaktiva gång- och cykelstråk.

Detaljplaner och förordnanden
Byggnadsplan 6702 utarbetades år 1968 för att gälla för planområdet, men området för småhusbebyggelsen mot Svartviken undantogs innan byggnadsplanen antogs. Därför ligger en äldre
byggnadsplan, K2 för område vid Kungsängens järnvägsstation, fastställd 1933 kvar och anger
följande användning; industri- eller handelsändamål samt för dessa anläggningars bevakning
och tillsyn nödvändiga bostadsbyggnader.

Strandskydd
Föreslagen planändring innebär att gällande byggnadsplan ersätts, vilket medför att
strandskydd, enligt miljöbalken (2010:902), återinträder. Utgångspunkten för planeringen är
därför att hela planområdet ligger inom det generella strandskyddet om 100 meter från
strandlinjen.
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Förutsättningar, planförslag och konsekvenser

Vy från söder. Järnvägsbron i förgrunden, planområdet i mitten och motorvägsbron i fonden.

Natur
Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i ett kuperat och, till stora delar, skogsklätt naturlandskap genomskuret av
Mälarens vikar och sund. I strandområdet har småskalig bebyggelse delvis ersatts med större
bostadshus. Storskaliga brokonstruktioner för järnväg och motorväg dominerar platsen. Under
de senaste årtiondena har ny bostadsbebyggelse vuxit upp bakom skogsridån i väster. Husen är
så höga att de höjer sig över trädtopparna.
Planområdet ligger i en brant del av området mellan Enköpingsvägen och Svartviken.
Enköpingsvägen ligger här 14-17 meter över nollplanet vilket innebär att planerad bostadsbebyggelse följer markens sluttning och har en till tre suterrängvåningar. Skogspartier med höga
träd omger till viss del planområdet. De större trädens höjd varierar mellan 15 och 20 meter.

Vy från öster med bebyggelseförslaget
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Mark och vegetation
Planen avgränsas i öster av Mälarens vatten. I väster av gatumark och i norr och söder av
uppvuxna villaträdgårdar. På fastigheten har en gång i tiden bedrivits gjuteriverksamhet.
Fastigheten berördes också av anläggning av den järnvägsbro som numer ingår i den nya
sträckningen av Mälarbanan. Därefter har fastighetsägaren i dialog med kommunen haft planer
på att utveckla fastigheten vidare och genomförde en sanering av markföroreningar efter den
tidigare gjuteriverksamheten. Med anledning av denna marksanering består en stor del av
marken inom fastigheten idag av frilagt berg och återfyllda rena massor. I den sydöstra delen
finns dock naturmark med fina vassruggar och äldre tallskog som till stor del kan behållas och
bidra till naturvärden på platsen.
En naturvärdesinventering har genomförts av Ekologigruppen 2016. Inom planområdet finns ett
litet område gles skog med enstaka äldre tallar som bedömts ha påtagligt naturvärde.
Detaljplanen gör det möjligt att bevara ett flertal av dessa tallar. I området förekommer också
spår av spillkråka som är rödlistad. Dessa spår bedöms inte påverka detaljplanen.
Markplanering och gårdsmiljöer
Omdaningen av området ska, förutom att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse, också
utveckla natur- och strandmiljö för allmänheten.

Strandpark med gångbrygga

Inspiration - utsiktsplats

Bostadsgård - Strandpark med ramp, gradänger och gångbrygga

Trappa i naturmark och

Möbler för naturlek

Trappor, utsiktsplats, gångbryggor m.m. byggs på plintar, stolpar och konsoler, så att de mer
eller mindre svävar ovan befintlig naturmark eller vattenyta. Dessa objekt kan med fördel
utformas med formspråk och uttryck som framhäver intilliggande naturmarkskaraktär. En väl
bearbetad ljussättning är en del i denna design.
Naturmark bevaras också inom kvartersmark i den sydöstra delen av planområdet. Detta säkras
med planbestämmelsen n1 – Markens karaktär av naturmark ska bibehållas och befintlig
vegetation ska i möjligaste mån bevaras och vårdas. Anordningar för naturlek får anordnas.
Punktprickad och korsprickad mark begränsar byggrätten inom området.
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Enköpingsvägen

Sektion genom entrétorg m.m.

Prästhagsvägen

Arkitema Architects

Entrétorg/
Garage
Hus 4

Arkitema Architects

StrandSvartviken
promenad

Gårdstorg
Garage

Enköpingsvägen

Sektion genom gårdstorg och bostadsgård

Park
Hus 3

Hus 5

Bostadsgård
Hus 1

Svartviken
Strandpromenad

Planförslaget innehåller torgytor, allmänna utsikts- och mötesplatser, parkmark med naturlek
och trappförbindelse ner mot vattnet. Området längs vattnet omvandlas till allmän parkmark.
Parkmarkens bredd varierar mellan cirka 11 och 6 meter. På det smalast stället i den nordöstra
delen är bredden på en punkt cirka 4,5 meter. Planförslaget möjliggör också anläggning av
gångbryggor med promenad- och vistelseytor som ger allmänheten tillgång till stranden i hela
planområdets utsträckning. Detta säkras med följande planbestämmelser.
-

-

Entrétorg med utsiktsplats mot Prästhagsvägen planläggs som allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap och användningsbestämmelse TORG -Yta för blandtrafik i
gångfart och publik verksamhet. Under torgytan gäller användningsbestämmelse för
kvartersmark P1-parkering i en våning under mark.
Parkmark med strandpromenad planläggs som allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap och användningsbestämmelse PARK med trappor och gångbryggor.
Vattenområdet ägs av kommunen och har användningsbestämmelse W1 - Öppet vatten.
Bryggor och andra anordningar för allmän gångtrafik och vistelse får delvis skjuta ut
över vattnet men alla grundläggningar ska vara landbaserade.

Bostädernas närmiljö utgörs av ett centralt gårdstorg, bostadsgårdar och bevarad naturmark.
Gårdstorget innehåller praktiska funktioner som angöring och platser för avfallshantering.
På gårdstorget finns också bostadsentréer, gemensamma och enskilda uteplatser, planteringsytor
m.m. Två bostadsgårdar skapas mellan punkthusen i området mellan gårdstorg och strandpromenad. Platsens topografi gör att gårdarna får stora höjdskillnader. Dessa höjdskillnader
utnyttjas för att skapa spännande lekmiljöer, gemensamma och enskilda uteplatser med utsikt
över vattnet samt en gemensamhetslokal under den södra gården. På gårdarna skapas också så
kallade regnträdgårdar som fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps ut i Mälaren.
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Sol- och vindstudier

Solstudier visar att skuggan sveper över villafastigheten norr om planområdet under
vinterhalvårets ljusa timmar. Delar av fastigheten nås dock av solljus under olika tider på dagen.
Fastigheterna väster om Enköpingsvägen skuggas under förmiddagen. Idag är det befintlig
vegetation som skuggar omgivande fastigheter.
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Vindstudier har utförts av Arkitema Achitects i juni-sept. 2017. Särskild vikt har lagts vid att
utreda vindpåverkan på de villafastigheter som ligger norr och nordväst om planområdet.
Förhärskande vindriktning är sydlig på våren och vrider mot sydväst på sommar och höst.På
vintern är förhärskande vindriktning västlig. Vindhastigheter under 2,5 m/s bedöms, enligt en
bekvämlighetsskala för utevistelse, som god för såväl gående som stillasittande. Sammantaget
visar vindstudien att genomsnittlig vindhastighet i anslutning till villafastigheterna ligger långt
under 2,5 m/s.

Diagrammet visar ett planutsnitt av vindsimuleringen på cirka + 13.00 m höjd och
visar en genomsnittlig vindstyrka på under 2.5 m/s som därför värderas som god för
utevistelse/aktiviteter.

Diagrammet visar ett planutsnitt av vindsimuleringen på cirka + 19.00 m höjd och
visar en genomsnittlig vindstyrka på under 2.5 m/s som därför värderas som god för
utevistelse/aktiviteter.
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Geologi/Geotekniska förhållanden
Ett PM-Berg och Geoteknik, daterat 2016-10-19 rev 2017-08-30, har utarbetats av Bjerking AB
Geotekniska förhållanden kan sammanfattas som följer:
Området kännetecknas av en relativt kraftigt sluttande markyta ner mot Svartviken.
Höjdskillnaden uppgår till, som mest, cirka 15 meter. Flera partier, varav ett par större, utgörs
av berg i dagen. Inom övriga ytor består jordlagerföljden, i allmänhet, överst av ett mindre lager
fyllning överlagrat på friktionsjord som vilar på berg. Bergets överyta har i utförda
jordbergsonderingar påträffats på 1 till 5 meters djup under befintlig markyta. Djupet till berg är
generellt störst i den norra och södra delen av fastigheten. Förekommande berg har bedömts
vara av god kvalitet, några sprickzoner eller andra svaghetspartier har inte noterats.
Det finns inget grundvatten att tala om inom fastigheten beroende på den sluttande
bergöverytan. Det vatten som når fastigheten, antingen genom tillrinning eller via nederbörd
sjunker normalt ner i fyllning, mulljord och sand och följer därefter bergets överyta ner mot
Svartviken. Grundläggning inom området kommer till övervägande del att ske på berg. I den
nordöstra delen kan även en borrad grundläggning erfordras med hänsyn till djupet till berg.

Mark- och vattenmiljö
Inom planområdet har det tidigare funnits ett gjuteri, Ryds gjuteri, som startade år 1903.
Samtliga tillverkade produkter bestod av gjutjärn. Gjuteriet och lades ned på 1960-talet.
Inmec AB förvärvade fastigheten omkring 1989. År 2006 utförde Inmec AB en marksanering
efter gjuteriverksamheten varvid all mark som berörts av gjuteriverksamheten bortforslats.
Enligt Inmec:s slutrapport till kommunen har cirka 10 500 kubikmeter gjutsand, 9 ton ris, 10 ton
stubb omhändertagits vid RagnSells avfallsanläggning, Högbytorp. Med denna slutrapport
avslutade kommunen ärendet.
Markområdet
Trapezia AB har utfört en miljöteknisk markundersökning på jordmassor inom planområdet i
juni 2017. Resultatet redovisas i en rapport daterad 2017-06-13. Syftet med den miljötekniska
undersökningen var att analysera och klassificera jordmassorna samt hur dessa kan hanteras.
Fältanalys vid den miljötekniska undersökningen gav inget utslag för lättflyktiga kolväten.
Analys på laboratorium visar på att halten PAH-H (Polycykliska aromatiska kolväten)
överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning inom fyra av nio
provpunkter. PAH:er förekommer relativt frekvent i förortsmiljöer då PAH:er finns i petroleum
och kol. PAH:er bildas också vid grillning av mat. I vissa fall kan halten PAH som finns i den
kolnade grillytan långt överskrida gränsvärdena för luft.
Trapezia bedömer att området kan anses som lämpligt för etablering av bostäder då riktvärdet
för PAH:er överskrids så lite (0,6 mg/kg) att det inte kommer att ha någon påverkan på
människor som bor i området eller på växt- och djurlivet inom närmiljön.
Trapezia AB bedömer också att ingen ytterligare marksanering är nödvändig.
Massorna på fastigheten kan transporteras till en anläggning som hanterar massor med en
föroreningshalt lägre än riktvärdet för KM (Känslig Markanvändning). Massorna kan alternativt
återanvändas vid etablering av yta, dock bör man samråda med tillsynsmyndighet innan detta
utförs.
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Vattenområdet
Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet 2016-05-17, har tagits fram av WRS.
på uppdrag av kommunen. Denna utredning visar, bland annat, att cirka 60 meter av det
strandnära vattenområdet har fyllnadsmassor från gjuteriverksamheten. Dessa massor bedöms
inte innebära någon betydande risk för urlakning och spridning av föroreningar till ytvattnet.
Riskbedömningen har kompletterats och redovisas i PM Fördjupning riskbedömning miljö- och
hälsorisker, WRS 2017-09-08. Den fördjupade utredningen från samrådet har kompletterats med
text avseende förhöjda halter tungmetaller. Riskbedömningen från samrådet byggde på en
utredning som Naturvatten utfört 2015.
En undersökning som Trapezia utfört 2014 visar dock på högre halter än riktvärdet för KM för
vissa ämnen. Det betyder att det inte kan uteslutas att det finns delar av utfyllnadsmassorna som
innehåller förhöjda halter av tungmetaller. Spridningsrisken från det begränsade området med
ökade halter av förorenande ämnen i vatten och sediment måste dock anses som liten.
WRS:s Fördjupade riskbedömning av miljö- och hälsorisker redovisar följande slutsatser:
1. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk för att människor
exponeras för föroreningar från de utfyllnadsmassor som ligger i strandkanten. De
förhöjda halter av tungmetaller, som kan förekomma i massorna, utgör ingen risk för de
människor som rör sig i strandparken. Risk för skada uppstår först om man stoppar
material från massorna i munnen eller får i sig partiklar vid bad. Kommunens och
exploatörens avsikt är att strandområdet utformas på ett sätt som inte lockar till bad och
vistelse längs strandkanten.
2. Innan området tas i bruk för allmänheten behöver utfyllnadsmassorna täckas över,
alternativt rensas från rester av slagg, tegel, armeringsjärn m.m. för att minimera risken
att någon skadar sig på uppstickande föremål.
3. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk för att människor
exponeras för föroreningar från bottensedimentet i Svartviken.
4. Risken för ytterligare utlakning av föroreningar genom utledning av dagvatten i
utfyllnadsmassorna bedöms som obefintlig.
5. Sprängningar på land i samband med att tomten bebyggs kan orsaka vibrationer. Dessa
kan göra att utfyllnadsmassorna rörs om något och material som tidigare legat täckt
exponeras. En viss kortvarig grumling kan ske i samband med sprängning, men
materialet är generellt ganska hårt. Risken för att vibrationerna ska orsaka utläckage av
föroreningar från bottensedimenten i viken bedöms som mycket små.
6. Förändringarna i markanvändningen inom planområdet väntas inte påverka någon av de
kvalitetsfaktorer som omfattas av ekologisk status i vattenförekomsten MälarenGörväln. Det berörda området i Svartviken utgör en mycket liten del av
vattenförekomsten och påverkar inte den totala bedömningen av kemisk status enligt
vattendirektivet.
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Vinter i Svartviken. Planområdet syns till höger i bilden.

Foto: Jan G. Westin.

Rekreation och friluftsliv
Mälardalsleden (cykelled), Upplands-Bro leden (vandringsled) och Vikingaslingan
(skridskoled) passerar i anslutning till planområdet. Även befintliga gång- och cykelvägar
passerar i anslutning till planområdet.
Planområdet ligger också med närhet till Stäksön. Stäksön som helhet innehåller många
möjligheter för fritidsverksamhet och naturliv. Stäketskogens naturreservat ligger ner mot
Stäksöns västra strand, mitt emot planområdet. Området bevaras för sin urskogsliknande miljö
med upp till 500-åriga tallar.
Ett genomförande av detaljplanen förbättrar allmänhetens tillgång till strandområdet. Inom
planområdet finns ett utsiktstorg och ett parkområde i områdets mitt samt en parkremsa längs
planområdets norra gräns som leder ner till en strandpark med gångbryggor och vistelsezoner.

Fornlämningar
Riksantikvarieämbetets fornsök visar tre runor inom planområdet. Runorna markerar Gjuteri.
Övrig kulturhistorisk lämning, Kungsängen 137:1. Lämningen beskrivs som följer:
”Gjuteriplats bestående av tre husgrunder. … Av grunderna återstår nu betongsyllar, tegel och
betongbitar samt mörk jord. Järnskrot och virke. Gjuteriet uppfördes år 1903 och lades ner
omkring 1960.”
Lämningarna i form av kvarblivet skrot och byggfundament togs bort 1994. Resterande
lämningar i mark och mörk jord togs bort år 2006 i samband med marksanering efter
gjuteriverksamheten.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planområdet omges av villafastigheter med
enbostadshus från olika årtionden av 1900-talet. Bakom villafastigheterna, väster om
Enköpingsvägen, finns bostadsområden från år 2004 med 3-8 våningar höga hus. Bostadshusen
döljs delvis av vegetationen men de högre husen syns ovanför trädtopparna.

Befintlig grönska och strandlinje

Entréer och gårdsrum

Siktlinjer mellan ny bebyggelse

Övergripande disposition
Planförslaget möjliggör genomblickar från vägarna och utblickar från planerade bostäder mot
Stäksön, Mälaren och fri himmel. Den branta terrängen och befintlig växtlighet gör att
vattenutsikten idag till stora delar är skymd för befintlig bebyggelse väster om Enköpingsvägen.
I väster följer bebyggelsen vägarna och skapar gaturum. I den södra delen av planområdet
bevaras ett område med orörd naturmark och uppvuxna träd i kontakt med vattnet och
strandparken. I den norra delen öppnar sig bostadsgårdar mellan husen mot strandparken.
Planerade byggnader har en höjd som förhåller sig till det kuperade landskapet och de högväxta
skogspartier som, till viss del, omger bebyggelsen i närområdet.
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Vy från Enköpingsvägen i söder

Vy från Enköpingsvägen i norr (ARKITEMA ARCHITECTS)

Ny bebyggelse, bostäder
Planområdet delas upp i två kvarter med olika
byggherrar. Det södra kvarteret innehåller ett
bostadshus och det norra kvarteret innehåller
fem bostadshus som bildar en sammanhållen
enhet. En underjordisk garagevåning sträcker
sig under båda kvarteren i den västra delen av
planområdet. Området har sin angöring mot
Prästhagsvägen.
Det norra kvarteret har två bostadshus längs
Enköpings/Prästhagsvägen. Det norra huset är
tre och det södra fyra våningar. Husen har
också en takvåning under relativt branta
sadeltak samt suterrängvåning mot gårdstorget
i öster. Under byggnaderna ligger garagevåningen som också sträcker sig ut under
gårdstorget. De genomgående lägenheterna i
husen har entrébalkong mot vägarna i väster
och balkong/uteplats mot utsikten i öster.

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Fasad mot norr

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Tre punkthus planeras i slänten ner mot strandområdet. Husen står i kontrast till befintlig
villabyggelse mot Svartviken. De trappas av
ner mot vattnet så att hushöjden följer den
branta marklutningen. Trappningen gör att
fasaderna mot vattnet blir sex och sju våningar
(hus 1 och 2) samt sju och åtta våningar (hus 3)
av totalt nio och tio våningar.
Gårdstorget planeras som gångfartsområde för
angöring till bostadsentréer och innehåller
också både enskilda och gemensamma
uteplatser, planteringsytor m.m. Två bostadsgårdar skapas mellan punkthusen. På gårdarna
skapas trygga, gemensamma platser för lekoch utevistelse samt enskilda uteplatser i
anslutning till bostäderna i markplanet. Under
en del av den södra gården finns utrymme för
gemensamhetslokal för de boende.
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Vy från Prästhagsvägen i sydväst (ARKITEMA ARCHITECTS) Fasad mot söder

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Gestaltning och material
Det södra kvarteret har ett lamellhus mot
Prästhagsvägen. Huset har sex våningar mot
vägen. Den sjätte våningen är en takvåning
under ett relativt brant sadeltak. Bottenvåningen planeras för lokaler. Mot vattnet är
huset sju våningar, då garagevåningen här
ligger i suterräng. Garage- och bottenvåning är
tre meter djupare än huset i övrigt, vilket gör
att det bildas en två våningar hög sockelvåning
mot vattnet. Lägenheterna har entrébalkonger
mot Prästhagsvägen i väster och balkonger/
uteplatser mot utsikten i öster. Kvartersmarken
mellan bostadshuset och parkområdet längs
stranden får till en del bebyggas med uthus
samt bullerskydd för uteplatser och liknande.
Till stor del lämnas dock marken obebyggd och
befintliga träd bevaras så långt det är möjligt.
Området planeras för naturlek och rekreation
för boende och verksamma inom fastigheten.
Parkområdet mellan det södra kvarteret och
vattnet är cirka nio meter brett och befintlig
strandvegetation kan här bevaras i befintligt
skick.
En allmän plats i form av ett entrétorg skapas
mellan de två kvarteren mot Prästhagsvägen.
Entrétorget har infart till gårdstorget och
garaget under detta. Torget ansluter till en
parkyta med en utsiktsplats, utrymmen för
naturlek och trappor till en strandpromenad.

Lamellhusens fasadbeklädnad är tänkt att vara
tegelspån i varma jordfärger. Mot det står
balkongräcken och bakomliggande fasader i
material med varma färgtoner, exempelvis
tegel, metall med varm färgton eller trä.
Avsikten är att skapa en välkomnande känsla
för bostäderna såväl som för området i sin
helhet. Husen har sadeltak i 35-45 graders
lutning och med beklädnad av plåt.

Fasadbeklädnad av tegelspån i jordfärger

Kvartersmarken i söder gränsar till ett område
med äldre villabebyggelse. Planbestämmelsen
k – ny bebyggelse ska utformas så att tak- och
fasadutformning anpassas till intilliggande
villabebyggelse - uppmanar till särskild
omsorg om detaljutformning med hänsyn till
omgivningen.
Punkthusen i det norra kvarteret byggs i ljusa
material. Avsikten är att föra in ljus mellan
husen. Punkthusen har pulpettak med
beläggning av sedum alternativt plåt.

Lamellhusen ska planeras med centralt
placerade trapphus. Det gör att det blir kortare
avstånd mellan bostadsentréer och trapphus.
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Illustrationsplan

Topia landskapsarkitekter
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FASADER MOT VÄSTER (ARKITEMA ARCHITECTS)

FASADER MOT ÖSTER (ARKITEMA ARCHITECTS)

Den nya bebyggelsen regleras med följande bestämmelser i plankartan:
Byggnadernas användning regleras med B för bostäder och BC för bostäder och/eller butiker,
kafé och kontor.
Högsta byggnadshöjd - Lamellhusen regleras med byggnadshöjd över angivet nollplan.
Takvinkel för lamellhusen regleras till 35-45 grader. Takkupor och andra byggnadsvolymer
över takfallet får inte finnas.
Högsta totalhöjd - Punkthusen regleras med totalhöjd över nollplanet. Endast mindre skorstenar
och andra tekniska anordningar får överskrida denna höjd.
e1

b1

b2
b3
b4
p1

000+00 Största byggnadsarea i m2 - byggnadens markavtryck + utkragande balkonger
som får glasas in. Arean anges på följande sätt 360 + 90 (exempel hus 1-3). Balkonger
får inte kraga ut över parkmark.
Tillåter underbyggnad av gårdstorget med parkering m.m. Bjälklaget ska dimensioneras
för biltrafik och plantering av buskar och mindre träd. Mindre konstruktioner för
regnskydd och stöd för växtlighet får uppföras. Inkast för avfall med underjordsbehållare
får anordnas.
Tillåter underbyggnad på bostadsgård med lokal för bostadskomplement.
Beskriver hur punkthusens två översta våningar ska trappas av.
Över höjden +18 får utkragande balkonger med inglasning finnas.
Beskriver punkthusens placering och inbördes avstånd.

Korsprickad mark tillåter komplementbyggnader. Total byggnadsarea får inte överskrida 35
m2. Enskild byggnad får inte ha större byggnadsarea än 25 m2. Byggnadhöjd får inte
överskrida 3,5 meter.
Prickad mark tillåter inte att marken förses med byggnad.
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Tillgänglighet
En allmänt tillgänglig utsiktsplats planeras i parkområdet i anslutning till entrétorget mot
Prästhagsvägen. Från utsiktsplatsen genom parkområdet i planområdets mitt och från
Enköpingsvägen genom en smal parkremsa i planområdets norra gräns leder trappor ner till
stranden. Längs stranden planeras en strandpark med gångbryggor och vistelseytor.
Alla byggnader nås med full tillgänglighet från gårdstorget. Lamellhusen har också entréer mot
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen. Genom punkthusen kan man med hiss nå bostadsgårdarnas olika nivåer och strandparken.
Marken inom planområdet utformas med god tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Terrängen mellan torget mot Prästhagsvägen samt gatumarken mot Enköpingsvägen och
strandparken är mycket brant och bergig. Av den anledningen bedöms gångförbindelserna ner
mot strandparken vara orimligt att åstadkomma med full tillgänglighet för rörelsehindrade.
Ingenting hindrar dock att personer med rörelsehinder som bor i närområdet gör en
överenskommelse med en av bostadsrättföreningarna om att få nyttja deras trapphus och hiss för
att få tillgång till strandparken.

Offentlig service och kommersiell service
Kungsängens centrum ligger cirka 700-800 meter från planområdet. Här finns ett stort utbud av
offentlig och kommersiell service. Bergaskolan är en F-5 skola som ligger cirka 400 meter från
planområdet. Närmaste förskola Bergshöjdens förskola ligger cirka 800 meter från planområdet.

Friytor

Från utsiktsplats på Stäksön

Strandlinjen mot järnvägsbron

Park
Planområdet innehåller idag inga parkområden. Detaljplanen innehåller en allmän park som
börjar vid entrétorget och leder ner till stranden där den omfattar ett cirka 6-9 meter brett
område längs hela planområdets gräns mot vattnet. Vid bostadsgårdarna och i planområdets
sydöstra hörn vidgar sig parkområdet till 10-11 meter.
Parkområdet regleras med planbestämmelsen PARK – Park med trappor och gångbryggor.
Anläggning av gångbryggor m.m. kräver dispens från strandskydd enligt MB 7 kap. 15 § och 16
§ då strandskydd inte upphävs för parkmarken.
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Vattenområden
En del av vattenområdet ingår i planområdet. En strandpark med gångbryggor som skjuter ut
över vattenytan planeras. Avsikten är att göra det möjligt för allmänheten att röra sig och vistas
inom strandområdet. Anläggning av gångbryggor m.m. kräver dispens från strandskydd enligt
MB 7 kap. 15 § och 16 § då strandskydd inte upphävs inom vattenområdet.
Vattenområdet regleras med följande planbestämmelse:
W1- Öppet vatten. Bryggor och andra anordningar för allmän gångtrafik och vistelse får delvis
skjuta ut över vattnet men alla grundläggningar ska vara landbaserade.

Upphävande av strandskydd

Strandskydd ligger kvar som parkmark och vattenområde inom 24% av planområdet.

Förutsättningen för ett genomförande av planförslaget är att strandskyddet upphävs för en stor
del av planområdet. Det gäller främst den kvartersmark som planläggs för bostadsbebyggelse
och därmed hörande markutnyttjande men också den mark som planläggs som allmän plats för
TORG och GATA. Den mark som planläggs som parkmark med kommunalt huvudmannaskap
bibehåller strandskydd liksom kommunägt vattenområde W1.
Detaljplanen medför att allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och förbättras
genom att marken närmast vattnet planläggs som allmän parkmark med bibehållet strandskydd.
Parkmarken når också upp till det allmänna entrétorget som har kontakt med Prästhagsvägen
och till gatumark längs planområdets norra gräns där kontakt finns med Enköpingsvägen.
Skapande av allmän platsmark i form av torg och park har varit viktiga förutsättningar för
kommunens godkännande att pröva frågan om ändrad detaljplan som medger bostadsbebyggelse på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164.
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Detaljplanen bedöms inte förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. En stor del befintlig
naturmark med uppvuxna träd och värdefull växtlighet bevaras och skyddas i det södra
kvarteret. I anslutning till den planerade strandparken kommer växtlighet att tillföras och ges
förutsättningar att utvecklas och förnyas. Nyanlagda bostadsgårdar tillför också nya grönytor till
området.
För att dispens från strandskyddet ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl enligt
miljöbalken 7 kapitlet 18 c §. Det skäl som här kan åberopas är det femte av de sex skälen;
Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
Upplands-Bro kommun växer starkt. Befolkningen förväntas stiga från 26 000 till cirka 34 000
innevånare (cirka 8000 nya invånare) mellan åren 2016-2026. Kommunens ambition är att
under perioden 2017-2022 komma upp i en produktionstakt på cirka 400 färdigställda
lägenheter per år.
För att bemöta behovet av bostäder på ett hållbart sätt har kommunen tagit fram Riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Upplands-Bro kommun, daterad september 2017. I riktlinjerna finns ett
antal mål som kommunen ser som viktiga för att uppnå ett hållbart byggande som också möter
behoven.
Planområdet uppfyller, bland annat följande riktlinjer:
• Utbyggnaden av nya bostäder ska, främst ske genom förtätning av befintliga tätorter och
tätortsutvidgning (undantaget planerna för tre större bostadsområden; Rankhus i anslutning
till Kungsängen samt Trädgårdstaden och Tegelhagen i anslutning till Bro med omnejd).
Planområdet ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning. Ett genomförande av detaljplanen
ger ett inte oväsentligt bidrag till kommunens behov av tätortsutveckling. Cirka 190 nya
bostäder skapas i ett centralt läge vilket stärker underlaget för utveckling av
servicefunktioner och kulturverksamhet i tätorten.
• Kommunen ska prioritera bostadsprojekt med tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda
lägen, eller i områden som har förutsättningar att bli väl kollektivtrafikförsörjda lägen.
Planområdet ligger inom den radie (cirka 700 meter) från pendeltågsstationen som kan
räknas som kollektivtrafiknära. De planerade bostäderna bidrar till att täcka en del av
regionens stora behov av bostäder med tillgång till god kollektivtrafik.
• I planeringen av nya bostäder ska kommunen sträva efter att de boende ska ha tillgång till
parkmark och närnatur.
Ny parkmark skapas inom planområdet genom att privatägd mark med kontakt med stranden
omvandlas till offentligt ägd parkmark. Planområdet har också tillgång till närnatur och har
förutsättningar att ta vara på och utveckla det natursköna läget vid Mälaren. Kommunen har
för avsikt att utveckla allmänhetens tillgänglighet till strandområde genom att anlägga
trappor, gradänger och gångbryggor. Dessa anläggningar prövas med dispens när den
närmare utformningen är känd och konsekvenserna kan överblickas.
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Illustration av den områden inom centrala Kungsängen som bedömts lämpliga för förtätning.
1.Villa Skoga. 2. Vattentornsparken. 3. Ringvägen. 4. Korsängen.

Kommunen har gjort en genomgång av obebyggda områden inom Kungsängens tätort som
ligger kollektivtrafiknära, det vill säga inom cirka 700 meter från järnvägsstationen.
Ett fåtal platser har bedömts som lämpliga för förtätning. Det är platser som inte kräver att äldre
bebyggelse rivs och som kan bebyggas utan att medföra betydande miljöpåverkan och/eller att
värdefull natur inte kan bevaras.
Området söder om pendeltågsstationen bedömer kommunen som olämpligt för förtätning. Här
är de obebyggda delarna planerade som allmän parkmark. Dessa delar är låglänta med risk för
översvämningar och svåra grundläggningsförhållanden.
Sammantaget har behovet av bostadsförsörjning vägts samman med behovet av goda livsmiljöer
i tätorten som helhet. De platser som bedömts som lämpliga för bebyggelse har alla blivit
föremål för planuppdrag eller är under utbyggnad.
Kommunens slutsats är att det är motiverat att upphäva strandskyddet i de delar av planområdet
som planeras för bostadsbebyggelse. Här finns möjlighet att bygga bostäder i kollektivtrafiknära
läge, utan större påverkan på grönområden. Detta väger tungt för att kommunen ska kunna
uppnå sina mål för bostadsförsörjning.
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Trafik och kommunikationer
Planområdet ligger i god kontakt med både lokalt och regionalt vägnät. Området ligger också
nära kommunens centrum för kollektivtrafik.

Biltrafik och angöring

Garage under mark

Gång- och cykeltrafik

Gatunät, varumottagning, utfarter
Området ligger i anslutning till den lokala gatan Prästhagsvägen som i sin tur ansluter till
huvudgatan Enköpingsvägen.
De nya bostäderna, med planerat garage, kommer att alstra biltrafik. Bedömningen är dock att
trafikalstringen kommer att vara begränsad. Detta beror på områdets närhet till pendeltåg och att
området har en förhållandevis stor andel små lägenheter. Området ska inte heller innehålla
besöksintensiva verksamheter.
Enköpingsvägen, i snittet sydöst om Kungsvägen, har idag ett trafikflöde på cirka 2 600 fordon
per årsmedeldygn (Trafikverket år 2015). Prästhagsvägen har, enligt en trafikmätning under år
2017, vardags-medeldygnstrafik om cirka 510 fordon per dygn.
De cirka 190 nya bostäderna kan komma att alstra cirka 270 bilrörelser under ett vardagsdygn.
(135 fordon ut från och 135 fordon in till området). Till detta flöde kommer också annan trafik,
så som sop-, post- och paketbilar. Sådan trafik bedöms ge upphov till mellan fem och tio fordon
per dag.
Området har sin huvudsakliga in-/utfart mot Prästhagsvägen samt sekundär utfart mot
Enköpingsvägen. Dessa in-/utfarter är sammankopplade med en kvartersgata (gårdstorget) för
angöring till bostadshusen.
Bostadsbyggnader placeras längs Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Detta bidrar till att
utveckla Enköpingsvägen till en mer stadsmässig gata. I anslutning till detaljplanens
genomförande planeras Prästhagsvägen att förbättras för gångtrafik och besöks/infartsparkering.
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Parkering
Parkering för cirka 100 bilar anordnas i ett underjordiskt garage med in-/utfart från entrétorget
vid Prästhagsvägen. Garaget ska inrymma boendeparkering och besöksparkering för
planområdet och antalet platser motsvarar 0,5 p-platser per lägenhet. Dessutom skapas, enligt ett
avtal med kommunen, 10 p-platser vid Prästhagsvägen som samnyttjas som besöksparkering
och infartsparkering till Kungsängens station.
10 p-platser för rörelsehindrade och annan korttidsangöring kan skapas inom kvartersmark.
Parkering för rörelsehindrade planeras, efter behov, i garaget och på gårdstorget. Dessa platser
placeras inom 25 m gångavstånd från entré.
Parkeringsbehovet för de planerade bostäderna kan påverkas ytterligare genom innovativa
parkeringslösningar. Det kan innebära tillgång till, bland annat, bil- och lastcykelpooler.
Platser för bilpoolsbilar kan anordnas både i garaget och på gårdstorget.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Utmed den norra delen av Prästhagsvägen sker cykeltrafik idag som blandtrafik. Cirka 150
meter söderut börjar en gång- och cykelväg som leder fram till Kungsängens station. Därifrån
utgår kommunens hela vägnät för gång- och cykeltrafik. Kommunen har också planer att
komplettera och uppgradera befintlig gång- och cykelväg utmed Enköpingsvägen till en
regional gång- och cykelväg.
Cykelinfart till planområdet sker vid områdets tre in-/utfarter mot Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen. Torget är allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, planerat för
blandtrafik i gångfart. Gårdstorget är kvartersmark, planerat för blandtrafik i gångfart.
På gårdstorget anordnas viss cykelparkering. Cykelparkering anordnas enligt SIS standard (en
cykel per person) och fördelas på respektive bostadshus.
Planerad utbyggnad av bostadskvarteret anpassas efter de planer som finns på breddning av
gatumarken för det regionala gång- och cykelstråket utmed Enköpingsvägen.
Planbestämmelse x säkerställer allmänhetens tillgänglighet för gång- och cykeltrafik inom
kvartersmark för angöring och parkering m.m. mellan det södra lamellhuset och
Prästhagsvägen.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger 450-600 meter från Kungsängens station. Här finns pendeltåg mot
Stockholm C/ Nynäshamn och Bro/Bålsta. I högtrafik går pendeltågen i kvartstrafik. Från
stationen utgår också fyra olika busslinjer mot Håtuna, Brunna och Livgardet samt Råby.
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Störningar och risker
Mälarbanan (järnväg) ligger som närmast 85 meter söder
om aktuellt planområde. Väg E18 (motorväg) går cirka
300 meter nordost om planområdet. Väster om
planområdet går Enköpingsvägen. Planområdet påverkas
av buller från dessa tre kommunikationsleder.
Mälarbanan och väg E18 är transportleder för farligt
gods och kan därför utsätta omgivningen för risker.

Ljudmiljö
Trafikbullerberäkning har utförts av Akustikbyrån och
redovisas i Rapport154202-2rev2, daterad 2017-09-06. Planerad bostadsbebyggelse ska
uppfylla myndighetskrav om lägsta ljudmiljö enligt BBR 22. Därtill ska riktvärden enligt SFS
2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehållas.
Planområdet är bullerutsatt från väg- och spårtrafik. En beräkningsmodell har upprättats för
spårtrafik på Mälarbanan och för vägtrafik på väg E18 och Enköpingsvägen. I denna modell
ingår inte påverkan av eventuell exploatering av norra Stäksön. Huvudorsaker till
bullersituationen är maximala ljudnivåer från spårtrafik över Svartviken samt ekvivalent
vägtrafikbuller från Enköpingsvägen.
För hus 1,2,3,4 och A beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiga 60 dBA vid
någon fasad. Därmed uppfylls riktvärde enligt SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS
2017:359. Det betyder att planlösningar i lägenheter kan orienteras utan inskränkningar med
avseende på trafikbuller.
För hus 5 beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga 60 dBA, varför minst
hälften av boningsrummen ska orienteras mot ljudnivåer under 55 dBA respektive högst 70
dBA maximal ljudnivå. Riktvärde uppfylls för fasad som vetter mot Svartviken, varför hälften
av boningsrummen kan orienteras åt det hållet. Om enkelsidiga lägenheter önskas mot
Enköpingsvägen i hus 5 får storleken på lägenheterna inte överstiga 35 m2. Detta regleras med
planbestämmelsen m – enkelsidiga lägenheter större än 35 m2 får inte anordnas mot
Enköpingsvägen om ljudnivåerna överstiger de i gällande lagstiftning reglerade maxnivåerna
för buller.
De nya bostadshusen kommer utgöra en bullerskärm för befintliga bostadshus längs
Enköpingsvägen och Svartviksbacken. Bostadsfasader på dessa adresser beräknas få en
sänkning av den dygnsekvivalenta ljudnivån på ungefär 1 dB.
Den nordvästra fasaden på befintlig huskropp på Prästhagsvägen 3 och den nordöstra fasaden på
Prästhagsvägen 5 beräknas få något högre dygnsekvivalenta ljudnivåer till följd av reflexer i
tillkommande fasader. För övriga fasader på dessa hus samt övriga angränsande huskroppar på
Prästhagsvägen har planerad bebyggelse ingen inverkan på den dygnsekvivalenta ljudnivån.
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På bullerskyddad uteplats får riktvärde för högsta maximala ljudnivå inte överskridas (med upp
till 10 dB) mer än 5 gånger per timme. I det norra kvarteret överskrids inte gällande riktvärden.
I det södra kvarteret behöver bullerskyddande avskärmningar anordnas vid uteplatser för att
uppfylla dessa riktvärden. Korsprickad mark i plankartan tillåter, förutom uppförande av
komplementbyggnader, även bullerskydd för uteplats och liknande.
Plankartan har en ruta med upplysningar som innehåller följande text: bebyggelsen ska utformas
enligt SFS 2015:216 förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader med ändringar enligt
SFS 2017:359.

Risk
En riskutredning daterad 2016-06-22, har gjorts av Briab Brand & Riskingenjörerna AB.
Syftet med riskutredning har varit att redogöra för riskbilden som är förknippad med aktuellt
planområde och att bedöma om planerad markanvändning inom området är acceptabel ur
risksynpunkt.
Utredningen visar att planområdet ligger på det avstånd från Mälarbanan (transportled för farligt
gods) inom vilket Länsstyrelsen anser att riskerna ska beaktas. Aktuellt avstånd uppfyller dock
med god marginal de av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden. Dessutom är det ur
risksynpunkt fördelaktigt att Mälarbanan är försedd med urspårningsräler i det avsnitt som
ligger närmast planområdet.
Övriga riskkällor som har identifierats har kunnat avskrivas då de inte bedöms bidra till
planområdets risknivå. Sammantaget bedöms planområdets risknivå vara acceptabelt låg och
den planerade bebyggelsen vara möjlig utan vidtagande av skyddsåtgärder.

Räddningstjänstens insatstid och brandskydd
Insatstiden för räddningstjänsten bedöms överstiga 10 minuter och närmaste brandstation
(Upplands-Bro) har inte heltidsbemanning, eller fordon som kan möjliggöra assisterad
utrymning med hjälp av höjdfordon.
Med hänsyn till den förlängda insatstiden för räddningstjänsten, samt avsaknaden av
höjdfordon, kommer utrymningsstrategin bygga på antingen tillgång till trapphus Tr2 (vilket
accepteras utgöra den enda utrymningsvägen från aktuell verksamhetsklass och aktuella
byggnadsutformningar), eller tillgång till minst två av varandra oberoende trapphus, åtkomliga
via loftgång. Källarplan som står i förbindelse med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt för
räddningsinsats, utan att insats ska behöva ske via Tr2-trapphuset.
Utvändigt brandpostnät ska finnas i Enköpingsvägen. Att erforderliga avstånd tillgodoses ska
kontrolleras.

Radon
PM Berg och Geoteknik, 2016-10-19 rev 2017-08-30 Bjerking, redovisar att marken
klassificeras som normalradonmark, vilket medför att planerad byggnation ska utföras
radonskyddad. Erforderliga radonmätningar måste göras inför byggnation.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Ett PM-dagvatten daterat 2017-08-29 har sammanställts av Sweco. Detta PM sammanfattar
planområdets förutsättningar och möjligheter.

Principiell systemlösning för dagvattenhantering

Planområdet avvattnas direkt mot Mälaren/Görväln som är en vattenförekomst enligt
Vattendirektivet. Beslutad miljökvalitetsnorm (2017) är att upprätthålla god ekologisk status
och att uppnå god kemisk status till 2021. Ny exploatering får inte innebära försämrade
möjligheter för recipienten att bevara och uppnå miljökvalitetsnormerna.
Planen omfattas också av skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde där det
beskrivs att utsläpp av dagvatten från nybyggda hårdgjorda ytor, där risk för vattenförorening
föreligger, inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Föroreningsbelastningen från 11 av13 undersökta föroreningsämnen minskar till följd av
exploatering med planerade LOD-anläggningar. Planens påverkan på recipientens möjlighet att
uppfylla MKN bedöms som mycket liten eller ingen. Dagvattenkvaliteten säkras genom lokalt
omhändertagande i terrasserade växtbäddar och makadamfyllda infiltrationsstråk. På så sätt
fastläggs föroreningar innan dagvattnet når recipienten.
Planområdet lutar mot recipient och bebyggelsen är höjdsatt så att dagvatten ytledes kan ta sig
ut mellan husen också vid skyfallsflöden. Utbyggnaden av planområdet kommer resultera i ett
ökat flöde men på grund av närheten till recipientens utjämningsförmåga, krävs ingen extra
utjämningsvolym inom planområdet.
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Möjligheten till uppsamling och sanering vid miljöincidenter som kemikalieolyckor säkerställs
genom att dagvattnet inte leds direkt via ledning ut till recipient. Allt dagvatten kommer att
passera via sanerbara jordlager i växtbäddar och makadamlager. En sådan lösning ger en trög
och kontrollerad avledning.
Under byggtiden upprättas ett kontrollprogram för att säkerställa att recipienten inte utsätts för
förorening som bränsle- och oljespill från byggfordon. Därtill efterföljs Käppalaförbundets
riktlinjer för länshållningsvatten.

Princip för dagvattenränna

Dagvattnet går via rännor in till växtbäddarna. Dränering sker via ett makadamskikt som leder
överskottsvatten vidare till rännan intill växtbädd en nivå ner, där en stegvis rening av
dagvattnet möjliggörs. Avvattning från de terrasserade växtbäddarna sker i huvudsak via rännor
till tvärgående makadamlager från vilka vattnet går ut via spridar-ledning eller kan flöda diffust
ut till recipienten genom den bevarade naturmarken. Därmed erhålls ytterligare filtrering genom
naturmarkens jordlager och dessutom motverkas ökad turbiditet vid strandlinjen.
Prästhagsvägen som inte renas idag kommer efter exploatering avvattnas via ledning mot ett
makadamlager vid avrinningsområde A1 (se bild Principiell systemlösning för dagvatten på sid
30) från vilket vattnet sedan kan infiltrera i naturliga jordlager eller översilas befintlig
vegetation.
Åtgärder för dagvattenrening säkerställs genom följande planbestämmelse som gäller för hela
planområdet: Dagvatten - Fördröjningsanläggning för rening av dagvatten ska anläggas med
en volym av cirka 60 m3. Takvatten ska infiltreras inom respektive fastighet.
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Slutsatser
• Planens genomförande bedöms ha mycket liten eller ingen påverkan på recipientens
möjlighet att uppnå MKN. Med planerade reningsåtgärder minskar belastningen från de
flesta föroreningsämnen mot recipienten. Belastningen av nickel och bromerade definyleter
ökar något men halterna underskrider fortsatt riktvärdesgruppens riktvärden 1M.
• Dagvattenflödet från området ökar med cirka 35% vid ett 10-årsregn till följd av
exploateringen.
• Dagvatten från Prästhagsvägen som idag inte genomgår någon rening renas inom
planområdet efter exploatering.
• För att erhålla beräknad reningseffekt och därmed beräknad föroreningsbelastning krävs en
reningsvolym av cirka 60 m3. Denna volym syftar till att ta emot och rena dagvatten från
hårdgjorda ytor samt att fördröja och sprida utflöde mot recipient.
• Kontrollprogram under byggtiden säkerställer att föroreningar från byggfordon inte når
recipienten. Turbiditetsmätningar kommer att utföras för att säkerställa att denna inte ökar
med exploateringen. (Turbiditet=grumlighet)

Vatten och avlopp
De nya fastigheterna kopplas till kommunens system för vatten och avlopp. Anslutningspunkt
kan upprättas vid Enköpingsvägen.

Avfall och distribution
Underjordsbehållare, för minst två fraktioner, planeras
för avfallshantering inom planområdet. Inkast placeras
tillgängligt på gårdstorget intill punkthusen samt mot
Prästhagsvägen i planområdets sydvästra del.
Planbestämmelsen b5 – Underjordsbehållare med inkast
för avfall får anordnas gäller för punktprickade områden
i planens sydvästra hörn. Planbestämmelsen b1 som
gäller för Gårdstorget innehåller också texten Underjordsbehållare med inkast för avfall får anordnas.
Anläggning för källsortering finns vid Kungsvägen drygt
600 meter från planområdet och i Kungsängens centrum
cirka 850 meter från planområdet.

Värme
De planerade bostäderna värms med bergvärme, alternativt fjärrvärme om EON:s planerade
värmesystem hinner byggas ut.

El, tele, bredband
El, tele- och bredbandsanslutningar finns i anslutning till planområdet. Dialog med nätägare om
anslutningsförutsättningar sker under fortsatt planprocess.
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Konsekvenser av planens genomförande
Barnkonsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen ger barn tillgång till ett parkområde som erbjuder möjligheter
för lek och utevistelse. I samband med genomförande av detaljplanen anordnas ett nytt
övergångsställe över Prästhagsvägen i anslutning till planområdet.

Miljökonsekvenser
Planens påverkan på arkeologiska och historiska företeelser på platsen kommer att bli marginell.
Fysiska lämningar är sedan länge borttagna. Det immateriella värdet, det vill säga platsens namn
kan komma att förändras.
Omkringliggande område är bebyggt med småhus. Dess karaktär kommer att påverkas av den
ökade exploateringsgraden. I ett större perspektiv passar den nya bebyggelsen in i ortens
blandade bebyggelsekaraktär, där småhus och större flerbostadshus existerar sida vid sida.
Ortens sammantagna karaktär kan därför anses förändras lite på grund av planens
genomförande.
Naturvärden i närområdet påverkas inte negativt av planens genomförande. Naturvärden inom
planområdet tas tillvara i planförslaget och utrymme för naturmark och parkmark i kontakt med
stranden säkras i planförslaget. En naturvärdesinventering har genomförts av Ekologigruppen
2016. Inom planområdet finns ett litet område gles skog med enstaka äldre tallar som bedömts
ha påtagligt naturvärde. Detaljplanen gör det möjligt att bevara ett flertal av dessa tallar. I
området förekommer också spår av spillkråka som är rödlistad. Dessa spår bedöms inte påverka
detaljplanen.
Förutsättningen för ett genomförande av planförslaget är att strandskyddet upphävs för en stor
del av planområdet. Parkmark med kommunalt huvudmannaskap i och i anslutning till stranden
bibehåller dock strandskyddet.

Sociala konsekvenser,
Ett genomförande av detaljplanen medför förbättrad tillgänglighet till strandområdet, bevarad
naturmark och nyskapad parkmark. Detta bör vara positivt för boende i närområdet och i viss
utsträckning också för kommunen som helhet.

Materiella värden
Ett PM-dagvatten daterat 2017-08-29 har sammanställts av Sweco. Här ingår ett förslag till
principiell systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet. I detta förslag ingår att
dagvatten från Prästhagsvägen, som idag inte genomgår någon rening, renas efter exploatering
på planområdet. Ett kontrollprogram ska upprättas under byggtiden för att säkerställa att
föroreningar från byggfordon inte når recipienten. Turbiditetsmätningar kommer att utföras för
att säkerställa att denna inte ökar med anledning av exploateringen.

Trafik
De nya bostäderna med planerat garage kommer att alstra biltrafik. Bedömningen är dock att
trafikalstringen kommer att vara relativt begränsad. Enköpingsvägen har i snittet sydöst om
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Kungsvägen idag ett trafikflöde på cirka 2 600 fordon per årsmedeldygn (Trafikverket år 2015).
Prästhagsvägen är en lokalgata. Prästhagsvägen har, enligt en trafikmätning under år 2017,
vardags-medeldygnstrafik om cirka 510 fordon per dygn. De cirka 190 nya bostäderna kan
komma att alstra cirka 270 bilrörelser under ett vardagsdygn. (135 fordon ut från och 135
fordon in till området). Till detta flöde kommer också annan trafik, så som sop-, post- och
paketbilar. Sådan trafik bedöms ge upphov till mellan fem och tio fordon per dag.

Risker för människors hälsa eller för miljön
Risk i samband med tågolycka m.m. - Den riskutredning som tagits fram som underlag för
planförslaget visar att avståndet till Mälarbanans järnvägsbro med god marginal uppfyller de av
Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden. Dessutom är det ur risksynpunkt fördelaktigt
att Mälarbanan är försedd med urspårningsräler i det avsnitt som ligger närmast planområdet.
Övriga riskkällor, som har identifierats, har kunnat avskrivas då de inte bedöms bidra till
planområdets risknivå. Sammantaget bedöms planområdets risknivå vara acceptabelt låg och
den planerade bebyggelsen bedöms vara möjlig utan vidtagande av skyddsåtgärder.
Ljudmiljö - Trafikbullerberäkningar av buller från väg och spårtrafik och hur detta påverkar de
planerade bostadshusen har utförts. För alla hus utom ett beräknas ljudnivåerna inte överskrida
riktvärden enligt SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359. Planlösningar för
lägenheter i dessa kan orienteras utan inskränkningar med avseende på trafikbuller. För ett hus
(hus 5) beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga ovanstående riktvärden
varför minst hälften av boningsrummen ska orienteras mot ljudnivåer under 55 dBA respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå. I det norra kvarteret överskrids inte gällande riktvärden för
bullerskyddade uteplatser. I det södra kvarteret behöver bullerskyddande avskärmningar
anordnas vid uteplatser för att uppfylla dessa riktvärden
Föroreningar – En miljöteknisk markundersökning visar att planområdet är lämpligt för
bostäder samt att marken inom planområdet kan anses vara sanerad.
Fyllnadsmassor från den tidigare beskrivna gjuteriverksamheten finns i vattenområdet längs
cirka 60 meter av strandlinjen. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk
för att människor exponeras för föroreningar från dessa massor. Massorna bedöms inte heller
innebära någon betydande risk för urlakning och spridning av föroreningar till ytvattnet.
Innan området tas i bruk för allmänheten behöver utfyllnadsmassorna täckas över, alternativt
rensas från rester av slagg, tegel, armeringsjärn m.m. för att minimera risken att någon skadar
sig på uppstickande föremål. Kommunens och exploatörens avsikt är att strandområdet utformas
på ett sätt som inte lockar till bad och vistelse längs strandkanten.
Tillgänglighet - Planförslaget har granskats av certifierad sakkunnig kontrollant av
tillgänglighet. Granskningen avslutas med följande utlåtande: ”Terrängen präglas av brant
sluttning mot Mälaren. Förslaget har på ett ambitiöst och rimligt sätt tagit hänsyn till detta.
Vissa avsteg från en fullständig tillgänglighet måste göras med hänsyn till terrängen och är i
linje med bygglagstiftningen.”
Radon - Risk för höga radonhalter kan finnas när man bygger på berg. Marken klassificeras som
normalradonmark vilket medför att planerad byggnation ska utföras skyddad.
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Genomförande
Nedan redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Dessa åtgärder ska vara vägledande vid genomförandet.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen har vunnit
laga kraft. När planen vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att få bygglov för bebyggelse
och åtgärder som överensstämmer med planen.
Enligt 4 kap. 39 § i PBL får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Detta gäller dock inte om
ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte
har kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla till dess den ändras eller upphävs.
Endast den användning, de egenskaper och andra förutsättningar som detaljplanen möjliggör
kan genomföras så länge detaljplanen gäller.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören Svartviken 3B AB samt
mellan kommunen och exploatören Inmec AB. Avtalen ska bland annat reglera
fastighetsrättsliga frågor, såsom markbyten mellan kommunen och fastighetsägare.
Avtalet mellan kommunen och Svartviken 3B AB ska också reglera Svartviken 3B AB:s ansvar
för projektering och utförande av ombyggnad av gatumark samt anläggningar på torg och
parkmark inom planområdet. Detta omfattar tio besöks-/och infartsparkeringar och ett
övergångsställe vid Prästhagsvägen samt anläggningar på blivande allmän platsmark (torg och
parkområdet) inom och i anslutning av planområdet.
Avtalen ska också reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
respektive fastighet.
Avtalen ska dessutom reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under genomförandetiden
såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden m.m.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Cirka 2 900 m2 av
planområdet planläggs som allmän platsmark för TORG, GATA och PARK.
Yta med användningsbeteckning TORG ska också vara underbyggd för parkeringsändamål.
Den underliggande parkeringen försörjer planerade bostäder med parkeringsplatser och
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planläggs därför som kvartersmark. Det innebär att underbyggnaden, som omfattar en
garagevåning, får användningsbestämmelse för kvartersmark, P1-parkering. Området får en
tredimensionell fastighetsbildning där kommunens fastighet urholkas för det garage som ligger
under det för TORG planlagda markområdet.
Exploatörerna ansvarar för att anpassa och återställa kommunal mark i direkt anslutning till
planområdet.
Svartviken 3B AB ansvarar för projektering och utförande av anläggningar på blivande allmän
platsmark (gata, torg och park). Det gäller, bland annat, utsiktsplats, trappa och strandpromenad
inklusive vistelseytor på parkmark samt parkeringsplatser och övergångställe på
Prästhagsvägen.
Ansvaret för anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet övergår till
kommunen i samband med att byggnationen avslutas och efter godkänd slutbesiktning. Därefter
tar kommunen över ansvaret för drift och underhåll.

Störningar under byggtiden
Byggverksamheten ska bedrivas så att närboende störs så lite som möjligt. Byggnadsarbetena
ska i största möjliga utsträckning begränsas till ordinarie arbetstid. Dessa villkor ingår i
kommunens genomförandeavtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, även kallad Gjuteritomten.
Denna fastighet ägs till 1/3 av Inmec AB och till 2/3 av Svartviken 3B AB, som kontrolleras av
Riksbyggen ekonomisk förening via villkorat aktieägaravtal. Planområdet omfattar också en del
av vattenområdet (Svartviken) i direkt anslutning till planområdet samt vägmark i anslutning till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Dessa områden ägs av Upplands-Bro kommun och är del
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1.

Fastighetsbildning
Fastighetsreglering mellan fastigheten Kungsängens kyrkby 2:164 och Kungsängens kyrkby 2:1
ska genomföras (markbyte mellan kommunen och exploatörerna). Fastighetsreglering ska ske
på så sätt att kommunen erhåller all mark inom planområdet som planläggs som allmän
platsmark och Svartviken 3B AB samt Inmec AB, erhåller den mark inom planområdet som
planläggs som kvartersmark. Fastigheten Kungsängens kyrkby 2:164 delas därefter in i flera
fastigheter.
Den mark som planläggs som allmänplats mark (TORG och PARK) överförs till Kungsängens
kyrkby 2:1, som är en kommunal fastighet. Därefter kommer denna fastighet urholkas genom
3D-fastighetsindelning för garage/garagekonstruktionen som ligger under den för TORG
planlagda markområdet. Denna 3D-fastighet regleras in i den fastighet som Riksbyggen
(bostadsrättsförening) kommer äga. Trolig gräns vertikalt ”uppåt” är till överkant tätskikt
TORG och trolig gräns ”nedåt” är underkant grundläggning garage.
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En fastighetsbestämning för gränsen mellan kvartersmark och det kommunalägda strand- och
vattenområdet kan komma att behövas som underlag för fastighetsreglering.
Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för in-/utfart till underbyggd garageanläggning.
Denna gemensamhetsanläggning behöver inte planläggas.

Tekniska frågor
Samordning med allmän plats
I god tid innan byggstart ska en Trafikanordningsplan för byggtrafik m.m. redovisas och
godkännas av kommunens trafikenhet. Framkomlighet för samtliga trafikslag ska säkerställas
och tillgänglighet till allmänna anläggningar och trafiksäkerhet ska upprätthållas.
I samband med ett genomförande av detaljplanen kommer Prästhagsvägen att byggas om i
anslutning till det nya bostadskvarteret. Utformning av förgårdsmark i kvarterets södra del samt
infart till bostadskvarteret anpassas till utformning av parkeringsfickor, gångbanor och
övergångsställe på allmän gatumark.
En tidplan utarbetas i samråd mellan exploatörerna och kommunen för genomförande av
utbyggnad inom kvartersmark samt för ombyggnadsarbeten inom allmän gatumark.
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska exploatörerna
medverka för samordning av de olika byggherrarnas aktiviteter inom planområdet.

Geotekniska frågor
Schaktarbeten och grundläggning
Inför fortsatt projektering behöver kompletterande geotekniska undersökningar utförs. För att
kunna utföra dessa kompletteringar inom samtliga byggnadsytor erfordras en del schaktarbete
inom området.
I samband med projektering och byggande ska också stabiliteten för ovanliggande vägar,
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen, beaktas.
Exploatörerna ansvarar för att utföra mätningar av vibrationer vid sprängningsarbeten.

Hantering av utfyllnadsmassor
I ytan av de fyllnadsmassor som ligger i strandkanten finns rester kvar av slagg, tegel,
armeringsjärn m.m. Innan området tas i bruk för allmänheten behöver dessa utfyllnadsmassor
täckas över alternativt rensas, så att inte någon riskerar att skada sig på uppstickande föremål.
Hantering av fyllnadsmassor ska samordnas mellan kommunen och exploatörerna och
hanteringen ska anpassas till planerad utformning och användning av parkområdet.
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Vatten och avlopp
De nya fastigheterna ansluts till kommunens system för vatten och avlopp. Anslutningspunkt
kan upprättas vid Enköpingsvägen. Pumpstationer inom kvartersmark kommer att behövas för
hantering av avloppsvatten. Ledningar och pumpstationer inom kvartersmark utförs och
förvaltas av exploatörerna.
Befintliga ledningar i Prästhagsvägen och Enköpingsvägen kan komma att påverkas av
genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ansvarar för eventuella behov av anpassning av
ledningsdragning i anslutning till planområdet.

Dagvatten
Vattentäkten och vattenskyddsområdet Östra Mälaren omfattats av vattenskyddsföreskrifter.
Exploatörerna ansvarar för att dessa säkras genom lokalt omhändertagande av dagvatten inom
kvartersmarken. Exploatörerna ansvarar också för att dagvattenhantering inom planområdet
kvalitetssäkras under byggskedet. Detta regleras i genomförandeavtalet.
Dagvattenanläggningen ska förvaltas av fastighetsägarna. Ett kontrollprogram samt en drift och
skötselinstruktion för framtida drift- och underhåll ska utarbetas i dialog med kommunens
miljöavdelning och Norrvatten. Även detta regleras i genomförandeavtalet.
Del av dagvatten från Prästhagsvägen kommer, enligt planförslaget, att hanteras över
kvartersmark. Vid en eventuell framtida ombyggnad av Prästhagsvägen ska kommunen verka
för att detta dagvatten omhändertas på kommunal mark.

Radon
Byggnaderna ska utföras radonskyddat. Markradonmätning ska utföras i detaljprojekteringen
för att fastslå utformning av bottenplattorna samt verifieras i byggskedet.

El, tele, och bredband
El, tele- och bredbandsanslutningar finns i anslutning till planområdet. Exploatören ordnar och
bekostar eventuell omläggning av befintliga ledningar och andra tekniska anläggningar, som
kan behövas för genomförandet av detaljplanen. Ledningshavare ska informeras i god tid och
parterna ska samverka kring nya lägen. Detta regleras i genomförandeavtalet.

Energihushållning och uppvärmning
Området ska bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god
energihushållning.
Bostäderna planeras att värmas med bergvärme, alternativt fjärrvärme om EON:s planerade
fjärrvärmenät hinner byggas ut.
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Avfall
Svartviken 3B AB planerar för omhändertagande av minst två fraktioner, hushålls- respektive
matavfall, på kvartersmark inom planområdet.

Miljöfrågor
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten,
daterat. 2017-10-17.
Ansvaret för eventuella markföroreningar kvarstår hos den ursprungliga fastighetsägaren under
genomförandetiden för detaljplanen. Marken ska klara krav för känslig markanvändning och
exploatörerna och kommunen ska ansvara för att eventuella behov av kompletterande marksanering utförs koordinerat innan eller i samband med att schakt- och grundläggningsarbeten
påbörjas.

Ekonomiska frågor
Planavgift
Då exploatörerna till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt genomförandeavtal och
planavtal, ska ägare till fastighet inom planområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande
ersättning för gatukostnad samt planavgift.

Utbyggnad av allmän platsmark
Svartviken 3B AB bekostar projektering och utförande av direkt projektrelaterade anläggningar
på blivande allmän platsmark inom planområdet, ”TORG” respektive ”PARK”, såsom allmän
torgyta, utsiktsplats, trappa, strandpromenad med brygganläggning och vistelsezoner med
naturlek m.m.
Svartviken 3B AB bekostar också projektering och anläggning av tio besöks- och
infartsparkeringar samt ett övergångställe vid Prästhagsvägen.
Detta ska ske i samråd med kommunen, som också ska godkänna de handlingar som ska ligga
till grund för utförandet.
Exploatörerna bekostar också återställning av mark och eventuella anläggningar, i gränsen
mellan kvartersmark och allmän platsmark, som berörs av byggnationen.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Förutom avgift för bygglov och anmälan tas avgift ut för nybyggnadskarta, utstakning samt
lägeskontroll och debiteras enligt gällande taxa.
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Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäteriet i Stockholms län.
Lantmäterimyndigheten debiterar förrättningskostnader efter taxa på respektive fastighetsägare
för de fastigheter som bildas inom planområdet. Alla förrättningskostnader överförs sedan,
enligt genomförandeavtalet, på exploatören/exploatörerna.

Vatten och avlopp
För anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt kommunens vid
varje tillfälle gällande VA-taxa.

El, tele och fjärrvärme
Exploatören betalar anslutningsavgifter till respektive ledningsägare enligt gällande taxa eller
offert.
Mark för kabelnät m.m. inom planområdet upplåts genom avtal mellan de ledningsdragande
nätägarna och exploatörerna.

Administrativa frågor
Planläggning sker med utökat förfarande. Planhandlingarna har, på uppdrag av byggherrarna,
utarbetats av Ingela Ohrstedt, Ohrstedt arkitekter AB, i samverkan med Theodor Andrén,
Upplands-Bro kommun.

Medverkande i projektet
För Upplands-Bro kommun har följande personer medverkat i arbetet med denna detaljplan:
Theodor Andrén. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska
avdelning, samhällsbyggnadsavdelning, samt bygglovs- och miljöavdelning har, tillsammans
med byggherrarnas projektteam, också bidragit till arbetet.

Upprättad 2018-01-22 av
Planavdelning & exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Theodor Andrén
Planarkitekt

Andréas Silander
Projektledare exploatering
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Kommunstyrelsen gav den 3 februari 2016 §8 Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:164 enligt reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att, i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan (ÖP-2010),
förändra en obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära läge.
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen i väster. Området är, till största delen, privatägt. Det är obebyggt och tillgängligt för
allmänheten. Terrängen sluttar brant och är delvis utfylld efter en marksanering av lämningar från den
gjuteriverksamhet som fanns inom området fram till år 1960.
Planerade byggnader skapar en stadsmässig entré till centrala Kungsängen från Enköpingsvägen i
nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och
utblickar mot naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet, vilket utvecklas med gångbryggor
och vistelsezoner.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2016 §8 att sända ut förslag till detaljplan för Svartviks
Strand, nr 1605, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget var under utsänt för samråd mellan den 21 december 2016 och den 6 februari
2017. Det skickades till berörda fastighetsägare och myndigheter m.m. enligt remisslista. Under
remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/svartviksstrand). Samrådet kungjordes i Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet den 19 december 2016 samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den
20 december 2016

Hur granskningen har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 103 att sända ut förslag till detaljplan för Svartviks
strand (Kungsängens kyrkby 2:164), nr 1605, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden 8 november 2017 – 6 december 2017 utsänt för granskning och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i brohuset i Bro samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/svartviksstrand). Granskningen annonserades i
Upplands-Bro bladet den 4 november 2017 och i Mitt i Upplands-Bro den 7 november 2017.
Granskningsmöte i form av öppet hus hölls i Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen torsdagen
den 30 november klockan 16.00 – 19.30. Där fick intresserade tillfälle att ställa frågor och ge förslag
till företrädare från kommunen.

Inkomna yttranden, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 26 yttranden inkommit till kommunen, under
granskningstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:
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1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2017-12-21

2

Lantmäteriet

inkom 2017-12-04

3

Skogsstyrelsen

inkom 2017-11-28

4

Försvarsmakten

inkom 2017-11-28

5

Sjöfartsverket

inkom 2017-11-10

Kommunala nämnder
6

Socialnämnden

inkom 2017-12-22

7

Utbildningsnämnden

inkom 2017-12-22

8

Tekniska nämnden

inkom 2017-12-20

9

Bygg- och miljönämnden

inkom 2017-12-19

10

Kultur- och fritidsnämndnen

inkom 2017-12-13

Privatpersoner och föreningar
11

Privatperson 1

inkom 2017-12-06

12

Privatperson 2

inkom 2017-12-06

13

Privatperson 3

inkom 2017-12-06

14

Privatperson 3 - 19

inkom 2017-12-06

15

Privatperson 20

inkom 2017-12-06

16

Privatperson 21

inkom 2017-12-01

17

Brf Trekanten

inkom 2017-12-06

18

Brf Strandhagen

inkom 2017-12-05

19

Kungsängens villaägarförening

inkom 2017-12-04

20

Brf Svartviken

inkom 2017-11-28

Övriga remissinstanser
21

Norrvatten

inkom 2017-12-06

22

Svenska Kraftnät

inkom 2017-1207

23

E.ON Värme Sverige AB

inkom 2017-12-05

24

Brandkåren Attunda

inkom 2017-12-04

25

E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2017-12-01

26

Käppalaförbundet

inkom 2017-11-29

Inkomna yttranden med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas utan inbördes rangordning.
För den fullständiga lydelsen, med eventuella bilagor och bildmaterial, av respektive synpunkt
hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till
inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer.

Statliga myndigheter
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1
1.1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2017-12-21

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att medföra att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser samt att en bebyggelse blir
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på buller.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen för
prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL.

1.2

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse för
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

1.3

Strandskydd
I en detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.
Sedan samrådet har kommunen justerat planförslaget och kompletterat med information och
motivering gällande strandskydd. I planförslaget upphävs strandskydd för merparten av
kvartersmarken samt allmän plats för gata och torg. Strandskydd föreslås ligga kvar inom
parkmark och vattenområde samt inom strandnära prickmarkerad kvartersmark för
bostadsändamål i södra delen av planområdet. Parkmark och torg planläggs med kommunalt
huvudmannaskap, vilket gör att kommunen har rådighet över den yta som ska vara tillgänglig
för allmänheten längs med strandlinjen.

1.4

Planområdet består idag av frilagt berg och schaktmassor från marksanering samt naturmark.
Hela området är allemansrättsligt tillgängligt idag. Kommunen bedömer att särskilt skäl enligt 7
kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken (MB), föreligger för upphävande av strandskydd på platsen. Det
aktuella planområdet uppfyller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen gällande bl.a.
tätortsavgränsningen och det kollektivtrafiknära läget. Planförslaget kan förväntas långsiktigt ge
fördelar för samhället och kommunen har redogjort för varför behovet av bostäder inte kan
tillgodoses utanför detta område. Kommunen har redovisat vilka alternativa lokaliseringar som
är möjliga för förtätning i närheten av pendeltågstationen och anger att de utpekade områdena
redan är föremål för planuppdrag eller är under utbyggnad. Naturvärdena på land i det nu
aktuella planförslaget bedöms inte vara så höga att de utgör hinder för exploatering och
förutsättningar för djur- och växtliv anses vara relativt begränsat. Med hänsyn till
befolkningsutvecklingen anser Länsstyrelsen att bostadsbebyggelse kan vara ett angeläget
allmänt intresse. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det finns särskilda skäl för
upphävande av strandskydd inom kvartersmark med bestämmelsen a1 samt gata och torg för att
möjliggöra bostadsbebyggelse i huvudsak enligt redovisat förslag.

1.5

Vad gäller parkmarken har kommunen utökat parkområdet utmed vattnet på ett par ställen
sedan samrådet. Avståndet mellan bostadshus och vattenområde är cirka 10 meter enligt
planbeskrivningen. Den planlagda parkmarken är en förutsättning för att allmänheten fritt ska
kunna passera längs stranden och det är viktigt att det lämnas tillräckligt avstånd för detta.
Länsstyrelsen gör tolkningen utifrån plankartan att det på många ställen inte kan bli mer än 3–5
meters parkmark. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över möjligheterna för att
utöka parkområdet. Det kan inte förutsättas att strandskyddsdispens kommer att kunna medges
för bryggor och andra anordningar i vattenområdet.

1.6

Länsstyrelsen konstaterar att allmänheten endast kan nå strandområdet genom föreslaget ”torg”
och det saknas möjligheter för allmänheten att kunna passera både norrut och söderut från
planområdet. Länsstyrelsen anser att fler möjligheter att nå strandområdet är väsentligt för att ge
allmänheten och friluftslivet tillgång till hela strandområdet. Planen bör kompletteras med
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möjlighet till ytterligare allmän gångförbindelse mellan stranden och vägnätet om möjligt vid
både norra och södra plangränsen. Åtminstone i planområdets norra del bör förbindelse
möjliggöras som allmän platsmark eller med en x-bestämmelse som reglerar att området ska
vara tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
1.7

Kvartersmarken i planområdets södra del är markerad med prickmark och får inte förses med
byggnad. I planbeskrivningen markeras denna yta som ”kvartersmark inom strandskyddszon”.
Länsstyrelsen gör tolkningen utifrån plankartan och planbeskrivningen att kommunen inte avser
upphäva strandskyddet inom denna del. Kommunen behöver tydliggöra i planbeskrivningen vad
som gäller för detta område, samt tydliggöra den administrativa gränsen på plankartan. Marken
syftar inte till att bebyggas med bostäder som är det angelägna allmänna intresse som
kommunen framför som skäl för upphävande i övriga delar. Länsstyrelsen ställer sig frågande
till att denna mark planläggs som kvartersmark eftersom åtgärder och anordningar som avhåller
allmänhetens tillträde inte tillåts inom denna del. Länsstyrelsen gör bedömningen att det saknas
motiv och särskilda skäl för ett strandskyddsupphävande inom denna del. På plankartan är flera
träd markerade i sluttningen och i planbeskrivningen illustreras att befintligt skogsparti ska
bevaras. Det finns dock ingen n-bestämmelse som säkerställer detta. Kommunen motiverar inte
heller varför naturmarken ska ingå i kvartersmark. Länsstyrelsen anser att marken istället ska
planläggas som parkmark.

1.8

Sammanfattningsvis delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att särskilt skäl enligt 7 kap.
18 c § punkt 5 MB kan tillämpas för att bebygga området med bostäder men att planen i sin
nuvarande utformning inte tar tillräcklig hänsyn till strandskyddets intressen. Det gäller särskilt
allmänhetens och friluftslivets tillgång till strandområdet. Till antagande behöver kommunen se
över hur parkremsan generellt kan breddas, att ytterligare gångförbindelse för allmänheten
mellan stranden och gatan säkerställs och att kommunen redogör för vilka särskilda skäl som
föreligger för ianspråktagande av allemansrättsligt tillgänglig mark för annan användning än
bostäder i planområdets södra del.

1.9

Buller
Området är utsatt för buller från väg- och spårtrafik från Prästvägen, Enköpingsvägen samt
Mälarbanan. Planen påbörjades efter 2 januari 2015 och förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggande med senare ändringar tillämpas i bedömningen av om planen blir lämplig
ur bullerhänseende.

1.10 För hus 5 beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga 60 dBA och hälften av
bostadsrummen behöver vändas mot en sida där 55 dBA inte överskrids vid fasaden. Om
enkelsidiga lägenheter planeras, ska dessa inte överstiga 35 kvadratmeter. Hur detta säkerställs
framgår inte av planbeskrivningen. På plankartan hänvisar kommunen till gällande förordning
eller den förordning som gäller vid genomförandetillfället genom en upplysning. Det finns dock
inga planbestämmelser som reglerar utformningen med avseende på buller. Länsstyrelsen anser
att det behövs för att säkerställa att bebyggelsen blir lämplig ur ett hälsoperspektiv. Särskilt
angeläget är det att reglera bostädernas utformning med hänsyn till trafikbullret från
Enköpingsvägen. Det bör regleras att enkelsidiga bostäder över 35 kvadratmeter inte får
anordnas mot gatan.
1.11 Bullerutredningen redovisar förväntad ljudnivå från väg- och tågtrafik utifrån scenariot att
Norra Stäksön inte exploateras. Ett planprogram i syfte att utreda lämpligheten för ny
bebyggelse på Norra Stäksön har varit ute på samråd under hösten 2015. Länsstyrelsen lämnade
ett granskningsyttrande den 18 april 2016. Bullerutredningen behöver därmed kompletteras med
scenariot att Norra Stäksön exploateras.
1.12 Med kompletteringar enligt ovan av planförslaget bedömer Länsstyrelsen att förslaget inte
strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.
1.13 Planbestämmelser
På plankartan och i planbeskrivningen framgår att dispens krävs för anläggningar på parkmark,
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men information om att anläggningar kräver dispens i vattenområde behöver förtydligas både i
plankartan och i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera
planbestämmelser på plankartan med information om att åtgärder inom vattenområde kräver
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
1.14 Information om att planområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde saknas på
plankartan och bör införas som en upplysning.
1.15 Länsstyrelsens övriga synpunkter under samrådet bedöms i stort ha tillgodosetts.
Kommentar
1.1

-

1.2

-

1.3

-

1.4

-

1.5

Planavdelning justerar plankartan så att området längs vattnet omvandlas till allmän
parkmark. Parkmarkens bredd varierar mellan cirka 11 och 6 meter. På det smalast stället i
den nordöstra delen är bredden på en punkt cirka 4,5 meter.

1.6

Planavdelning ändrar plankartan så att en zon allmän parkmark tillkommer i planområdets
norra gräns i enlighet med länsstyrelsens yttrande.

1.7

Eftersom den allmänna strandskyddade ytan utökas ändrar kommunen plankartan så att
strandskyddet upphävs för kvartersmarken i sin helhet. Den yta som kvarstår av skogsmark
inom kvartersmarken gör så för att tillgodose utemiljöer kopplade till boendet i det södra
kvarteret. Bestämmelsen lilla n1 läggs till för kvartersmarken i söder i enlighet med
Länsstyrelsens yttrande.

1.8

Med de förändringar som gjorts i plankartan utökas den allmänna strandskyddade ytan med
ca 450kvm, från ca 1100kv till 1500kvm och Planavdelningen bedömer därför att planen
bättre tillgodoser strandskyddets intressen.

1.9

-

1.10

Bestämmelsen lilla m läggs till i plankartan, med lydelsen: ”Enkelsida lägenheter med större
än 35 kvm får inte anordnas mot Enköpingsvägen om ljudnivåerna överstiger det i gällande
lagstiftning reglerade maxnivåerna för buller.”

1.11

Planavdelningen gör bedömningen att eftersom planprogrammet för norra Stäksön inte
godkänts av kommunstyrelsen, norra Stäksön i dagsläget är belagt med utökat strandskydd
och att det inte finns något uppdrag att ta fram en detaljplan utan endast program, är
osäkerheten kring vad som i slutändan kan komma byggas så pass stor att det är ett scenario
som man inte kan räkna på.

1.12

-

1.13

Planavdelningen åtgärder enligt länsstyrelsens yttrande.

1.14

Planavdelningen åtgärder enligt Länsstyrelsens yttrande.

1.15

Planavdelningen noterar.

2

Lantmäteriet

inkom 2017-12-04

2.1

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete

2.2

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av
detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta ev gemensamhetsanläggningar, skapa
servitut, ledningsrätter mm.
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2.3

Delar av planen som måste förbättras

2.4

Grundkarta
För att kunna säkerställa skala behövs två koordinatkryss med koordinater i x-led, och två
koordinatkryss med koordinater i y-led. Detta behöver kompletteras.

2.5

Plankarta och bestämmelser
Det är oklart vilken lag som avses angående hänvisningen vid upphävandet av strandskydd
under planbestämmelserna. Om strandskyddet är upphävt, återinträder strandskyddet i och med
detaljplanen. Om det med skrivelsen menas att strandskyddet avses upphävas i och med
antagandet av detaljplanen så behöver detta förtydligas. Vidare borde även ”PARK” föranleda
åtgärder som kräver strandkyddsdispens.

2.6

Egenskapsgränsen som avskiljer x-området i detaljplanens södra del behöver förtydligas.

2.7

Plan- och genomförandebeskrivning
En tydlig redovisning av detaljplanens konsekvenser av de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska samt tekniska konsekvenser saknas i planbeskrivningen. Dessa måste förtydligas.

2.8

Det behöver förtydligas vilka fastigheter som kommer behöva ha del i
gemensamhetsanläggningen.

2.9

Delar av planen som bör förbättras.
Plankarta och bestämmelser
Administrativa bestämmelser begränsas inte av egenskapsgränser, och behöver därmed inte
upprepas där ett användningsområde delas upp av egenskapsgräns. Administrativ behöver
enbart upprepas över användningsgräns eller administrativ gräns. Desamma gäller
användningsbestämmelser.

2.10 Administrativ- och egenskapsgräns är väldigt lik egenskapsgräns. Den bör förtydligas genom att
ex ha en kombinerad linje med plus och streck.
2.11 Plan- och genomförandebeskrivning
Det anges på s 36 att en tredimensionell fastighet ska bildas för parkering. Ifall syftet med
denna fastighet är att den ska försörja parkeringen för mer än en fastighet bör en
gemensamhetsanläggning vara mer ändamålsenligt. Vidare är det i handlingarna oklart vart
gränsen går mellan TORG och (P1). Detta kan ha betydelse vid inlösenfrågor med tvång då
olika ersättningsregler gäller för allmän plats och för kvartersmark.
2.12 Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.
2.13 Lantmäteriet har en skyldighet att bevaka frågorna i 6 kap 40-42§§ PBL. För att Lantmäteriet
ska kunna bedöma dessa frågor behöver exploateringsavtalets innehåll redovisas i stora drag
redan i samrådsskedet. Detta saknas i planbeskrivningen och något exploateringsavtal finns inte
bifogat till planhandlingarna. Lantmäteriet har därför inte kunnat bevaka dessa frågor i samband
med detta planarbete.

Kommentar
2.1

-

2.2

-

2.3

-

2.4

Planavdelningen åtgärdar enligt lantmäteriets yttrande.

2.5

Planavdelningen hänvisar till beskrivningen av strandskyddet i planbeskrivningen.

2.6

Planavdelningen åtgärdar läsbarheten i linjen.
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2.7

Plan- och exploateringsavdelningen anser att konsekvenserna behandlas i handlingarna men
observerar påpekandet om läsbarheten i genomförandedelen av planbeskrivningen, för
framtiden.

2.8

–

2.9

Planavdelningen instämmer men har valt att för läsbarhetens tydlighetens skull göra på detta
vis med den avsedda administrativa bestämmelsen.

2.10

Planavdelningen åtgärdar enligt lantmäteriets yttrande.

2.11

Gränsen för TORG och (P1) är medvetet avsedd att vara den samma i plan. Eventuella
gemensamhetsanläggningar berörs i genomförandedelen av planbeskrivningen.

2.12

–

2.13

-

3
3.1

Skogsstyrelsen

inkom 2017-11-28

Skogsstyrelsen har inget att erinra.

Kommentar
3.1
4
4.1

Försvarsmakten

inkom 2017-11-28

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
4.1
5
5.1

Sjöfartsverket

inkom 2017-11-10

Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad granskningshandling och har inget övrigt att tillägga än
vad som angivits i tidigare yttrande daterat 2017-01-02.

Kommentar
5.1

-

Kommunala nämnder
6

Socialnämnden

inkom 2017-12-22

6.1

Socialkontorets synpunkter
Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för omsorg av äldre och
personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer erhåller den hjälp som regleras i
den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 1 § så ska
socialtjänsten medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare så ska
socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen, enligt 3 kap § 2 SoL, bygga på
socialnämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och
äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska även verka för att offentliga lokaler och
allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

6.2

Socialkontoret anser att kommunen bör eftersträva en blandning utav bostadstyper och
upplåtelseformer vid nybyggnationer för att uppnå en allsidigt sammansatt social struktur i
kommunen, i detta fall Kungsängen. Kontoret anser att det är önskvärt att de ansvariga
byggherrarna för detta projekt har Socialnämndens målgrupper med särskilda behov i åtanke när
de planerar samt genomför bygget av dessa hus. Med målgrupper med särskilda behov så avser
socialkontoret till exempel äldre, individer med funktionshinder, nyanlända och individer som
står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
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6.3

Socialkontoret instämmer vidare i Bygg- och miljönämndens yttrande i första
samrådsförfarandet, från den 5 april 2017, gällande den bristande tillgängligheten till
strandpromenaden för dem med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Tillgängligheten
bör som sagt ses över hur den kan förbättras eller om hiss i planerade bostadshus kan göras
tillgänglig för allmänhet med funktionshinder.

Kommentar
6.1

–

6.2

Då fastigheten som berörs av planen inte ägs av kommunen kan kommunen inte styra
upplåtelseformen i området, planen har dock tagits fram med både hyres- och bostadsrätter i
åtanke. Vad gäller bostädernas tillgänglighet hänvisar planavdelningen till plan- och
byggförordning och bygglovsprocessen.

6.3

Tillgänglighet genom hissen i bostadshusen är önskvärt. Det behövs då avtal mellan
kommunen och föreningen, vilket är en fråga som behöver lösas i genomförandet då
föreningen i fråga idag inte existerar. Vad gäller att utöka ytan för nedfarten så är fastigheten
så brant att en så pass stor del av antingen parkmarken eller bostadsmarken skulle behövas
tas i anspråk för rampen att projektet i sig skulle bli ohållbart. Planavdelningen gör därför
bedömningen att tillgängligheten inte går att lösa fullt ut inom fastigheten men att man ska
komma så nära som det är möjligt med plan. Se även kommentar 9.3

7

Utbildningsnämnden

inkom 2017-12-22

7.1

Utbildningskontorets yttrande
Utbildningskontoret är positivt till förslag om detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens
kyrkby 2:164) nr 1605.

7.2

I planbeskrivningen för Svartviks strand framgår att Bergshöjdens förskola och Bergaskolan
med årskurs F-6 är i närheten till planområdet. Utbildningskontoret ser problem i att både
Bergshöjdens förskola och Bergaskolan redan idag har kapacitetsproblem. Exempelvis bedrivs
undervisningen för en del av eleverna på Bergaskolan i tillfälliga paviljongslokaler.
Enligt befolkningsprognosen förväntas barn-och elevantalet fortsätta att öka i Kungsängen i takt
med att många nya bostäder är på gång. Planeringen av förskole- och skollokaler i hela
Upplands-Bro kommun syftar till att aktivt se till att vårt utbud av lokaler anpassas till
efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och att de förvaltas och underhålls på ett
kostnadseffektivt sätt.
Utbildningskontoret vill därför återigen betona vikten av att det planeras ytterligare förskoleoch skolplatser för de barn och elever som sannolikt kommer bo att vid Svartviks strand. I vårt
yttrande vid samrådet föreslogs att planen skulle revideras och att en förskola skulle placeras i
ett av bottenplanen i något av husen.

7.3

För att garantera en säker skolväg för barn boende vid Svartviks strand bör man ytterligare se
över både eventuella vägövergångar och hastighetsbegränsande åtgärder inom området.

Kommentar
7.1

–

7.2

Planavdelningen instämmer i utbildningskontorets påpekande att det behöver planeras för fler
skol- och förskoleplatser i närområdet, det som begränsar möjligheten inom den här planen
att föra in en förskola är dels storleken men också kuperingen i landskapet. Planavdelningen
bedömer nämligen att den branta terrängen ger dåliga förutsättningar att anordna en
användbar gård som också är grön och tillgänglig för alla barn, samtidigt som ytkravet (30
kvm fri lekyta utomhus per barn) blir nära nog omöjligt att möta, samtidigt som man
tillgodoser bostädernas behov av uteytor.
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7.3

8
8.1

Korsningen Prästhagsvägen Enköpingsvägen tas med i planen för att på så sätt kunna se över
säkerheten i just den punkten. Att ytterligare förbättra Enköpingsvägen är dock ett arbete som
är bättre lämpat för andra projekt och framförallt för tekniska avdelningen att ta tag i.
Tekniska nämnden

inkom 2017-12-20

Generella synpunkter på detaljplanen
Tekniska nämnden har tagit del av detaljplanen för Svartviks strand.
Detaljplanen syftar till att skapa ca 190 nya bostäder. Planområdet sträcker sig från Svartvikens
strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Naturmarken
mellan byggnaden och vattnet lämnas, i huvudsak, obebyggd. Befintliga träd bevaras och
området planeras för naturlek och rekreation för boende och verksamma inom fastigheten. En
del av kvartersmarken närmast vattnet behåller strandskydd och blir tillgänglig för allmänheten.
En allmän plats i form av ett entrétorg skapas mellan de två kvarteren mot Prästhagsvägen.
Entrétorget har infart till gårdstorget och garaget under detta. Torget ansluter till en parkyta med
en utsiktsplats, utrymmen för naturlek och trappor till en strandpromenad.
Tekniska nämnden ställer sig i stort positivt till detaljplanen och ser fram emot fortsatt
samarbete i detaljprojektering och byggnation.

8.2

Synpunkter
Tekniska nämnden ser positivt till att det trots stora höjdskillnader inom planområdet finns
möjliggjort och tillgänglighetsanpassat en strandpromenad för allmänheten i anslutning till
planområdet. Strandpromenaden nås både i form av trappor samt genom möjlighet att via
punkthusen kunna ta hiss till den. Dock bör utformningen av strandpromenaden med tillhörande
trappor och bryggor ske i samråd med tekniska avdelningen för att trygga att planeringen
innehåller ett högt säkerhetstänk vad gäller livbojar och staket. Tekniska nämnden vill framföra
att det kan komma att uppstå intressekonflikter mellan allmänhet och boende vid denna typ av
byggnation av allmänna anläggningar i närhet till bostäder i detta fall strandpromenaden.

8.3

Tekniska nämnden ser även positivt till att befintlig vegetation bevaras. Dock bör utgallring av
naturmarken ske i försiktighet och det ska finnas ett högt säkerhetstänk i planeringen för detta
så att det inte skapar några riskträd som kan påverka säkerheten för allmänheten. Tekniska
nämnden ser positivt till att gatu-, torg- och parkmark har kommunalt huvudmannaskap och att
övrigt är kvartersmark enligt reviderad plankarta daterad 2017-09-20.

8.4

I planbeskrivningen står det ”Ansvaret för anläggningar på blivande allmän platsmark inom
planområdet övergår till kommunen i samband med att byggnationen avslutas. Därefter tar
kommunen över ansvaret för drift och underhåll.” Tekniska nämnden anser här att det även bör
tilläggas att ansvaret för anläggningar på allmän platsmark inom planområdet övergår till
kommunen i samband med att byggnationen avslutas och godkänd slutbesiktning är genomförd.

8.5

Tekniska nämnden ser positivt till att byggherren bekostar projektering och anläggning av tio
besöks- och infartsparkeringar samt ett övergångställe vid Prästhagsvägen för att bland annat
underlätta logistik kring byggnationen.

8.6

I övrigt har inte Tekniska nämnden något ytterligare att påpeka gällande detaljplanen.

Kommentar
8.1

–

8.2

Eftersom strandpromenaden kommer ägas och driftas av kommunen är det av nödvändighet
så att tekniska avdelningen, tillsammans med plan- och exploateringsavdelningarna styr över
utformningen. I enlighet med länsstyrelsens yttrande utvidgas även området inför antagande
för att bättre motverka konflikten mellan privat och allmänt.
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8.3

Extra skyddsbestämmelse för den natur som fortsatt återfinns inom kvartersmark har tillförts
plankartan inför nästa skede. Försiktighet vid gallring är även det av stor vikt, men går ej att
reglera i plan.

8.4

Planavdelningen beaktar, se även utdrag ur planbeskrivningens genomförandedel: ”Ansvaret
för anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet övergår till kommunen i
samband med att byggnationen avslutas och efter godkänd slutbesiktning. Därefter tar
kommunen över ansvaret för drift och underhåll.”

8.5

–

8.6

–

9

Bygg- och miljönämnden

inkom 2017-12-19

9.1

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med
utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för plan- och
bygglagen samt miljöbalken.

9.2

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och kulturmiljöperspektiv.
Gällande brandsäkerhet vill bygglovsavdelningen att krav på trapphus Tr2 läggs eller enligt
brandkåren likvärdig lösning läggs till som bestämmelse.
Av planbeskrivningen framgår:
”Med hänsyn till den förlängda insatstiden för räddningstjänsten, samt avsaknaden av
höjdfordon, kommer utrymningsstrategin bygga på antingen tillgång till trapphus Tr2 (vilket
accepteras utgöra den enda utrymningsvägen från aktuell verksamhetsklass och aktuella
byggnadsutformningar), eller tillgång till minst två av varandra oberoende trapphus, åtkomliga
via loftgång. Källarplan som står i förbindelse med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt för
räddningsinsats, utan att insats ska behöva ske via Tr2-trapphuset.”

9.3

Den planeringsförutsättningen från ÖP2010 för Kungsängen som Planbeskrivningen menar
stödjer den planerade exploateringen anser inte bygglovsavdelningen beaktats fullt ut. Den
allmänna bryggan som anläggs i Mälarstranden blir inte tillgänglig för allmänheten fullt ut.
Istället blir det en förmån för de som inte har nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att kunna
ta sig ner till strandområdet. Bygglovsavdelningen anser att finns skäl att utreda frågan vidare
om hur tillgång till strandpromenaden skulle kunna ske alternativt se till att denna alltid
tillgängliggörs via tillgång till hiss för allmänheten. I beskrivningen anges det hur man som
boende i närområdet skulle kunna ta sig ner om man avtalar med fastighetsägare om tillträde till
hiss. Detta bedöms av bygglovsavdelningen som något som inte kan anses vara fullgod
tillgänglighet till allmän plats. Det bedöms också finnas en tillgänglighetsproblematik i tomtens
höjdskillnader vilket kan medföra att en anpassning och en tillgänglig utformning kan bedömas
som orimlig vilket medför att krav på full tillgänglighet inte kan ställas. Dock ska en utsiktsplats
anordnas inom planområdet vilket kan bedömas som en kompensation. Bygglovsavdelningen
vill förtydliga vad Boverket säger i sina föreskrifter om tillgänglighet till och på nyskapad
allmän plats och krav på anpassning i ALM § 10:
”Om det tillskapas/anläggs en nivåskillnad som motsvarar mer än ett våningsplan, ska
nivåskillnaden överbryggas med hiss och trappa, om det inte är möjligt eller lämpligt att göra
överbryggningen med ramp och trappa. En hiss eller annan lyftanordning ska rymma en person
i större utomhusrullstol och en medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den.”
Bygglovsavdelningen bedömer att detta alltså medför att tillgänglighet med allmän hiss ska
tillskapas om det är så att kommunen vill följa gällande föreskrifter.

9.4

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Markföroreningar inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164
Miljöavdelningen konstaterar att det finns kvarlämnade föroreningar efter den sanering som
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genomfördes år 2006 inom fastigheten. Trapezia AB har under sommaren 2017 genomfört en
kompletterande miljöteknisk markundersökning som konstaterar att det finns förhöjda halter av
PAH:er i några provtagningspunkter inom fastigheten. De bedömer dock att massorna
sammantaget kan anses innehålla haltnivåer inom riktvärdet för känslig markanvändning (KM).
Miljöavdelningen tog del av rapporten från undersökningen den 26 september 2017 och
kommer följa upp utredningen inom ramen för myndighetens tillsyn av förorenade områden.
9.5

Utfyllnadsmassor inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1
Provtagning av utfyllnadsmassor i strandkanten har utförts i olika omgångar, dels år 2014 av
Trapezia på uppdrag av Inmec AB och dels år 2015 av Naturvatten i Roslagen (via WRS
Uppsala AB) på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Resultatet från Trapezias undersökning
visar att det ytliga lagret av utfyllnaden innehåller förhöjda halter av föroreningar (över
riktvärdet för KM). Naturvattens provtagning av utfyllnaden visar att den totala
utfyllnadsmassan understiger riktvärdet för KM. Eftersom utredningarna visar olika resultat
kommer miljöavdelningen att begära kompletterande utredning avseende utfyllnaden och följa
upp utredningen inom ramen för myndighetens tillsyn av förorenade områden.
Miljöavdelningen anser att den planerade användningen av markområdet inom Kungsängens
Kyrkby 2:164 inte behöver påverkas av oklarheter avseende utfyllnaden under förutsättning att
försiktighetsmått vid genomförandet vidtas bland annat i enlighet med nedanstående.

9.6

Sprängning
Miljöavdelningen konstaterar att sprängning kommer att ske på betydligt kortare avstånd än 100
m från utfyllnaden i strandkanten och bedömer därför att skyddsåtgärder kommer att behövas
vid sprängningsarbeten för att minimera spridningen av fyllnadsmassor i strandkanten till följd
av vibrationer från sprängningar. Miljöavdelningen understryker att det är mycket viktigt att de
personer som ska utföra geotekniska undersökningar och sprängningsarbeten får information
om fyllnadsmassorna i strandkanten. I PM för Berg och Geoteknik (daterat 2016-10-19 och
reviderad 2017-08-30) står inget om att det finns utfyllnadsmassor i strandkanten som behöver
hanteras och skyddas mot vibrationer från planerade sprängarbeten.

9.7

Fartygstrafik
I den fördjupade riskbedömningen står att ”Risken för utläckage av föroreningar från
bottensedimenten, orsakade av vibrationer till följd av sprängningar på land i samband med att
tomten bebyggs, bedöms som små. En större risk skulle vara om platsen regelbundet angörs av
större fartyg, i storleksklassen skärgårdsfärja”. Miljöavdelningen tolkar planbeskrivningen och
plankartan som att strandpromenaden inte ska utformas så att båttrafik ska kunna angöra, men i
annat fall behöver utfyllnaden i strandkanten hanteras så att angörande båttrafik inte medför
spridningsrisk av utfyllnaden i strandkanten.

9.8

Buller från spårtrafik och vägar
Bullerutredningen har uppdaterats eftersom nya riktvärden för väg- och spårtrafik i
Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) trädde i kraft den 1 juli 2017. Riktvärdena i
förordningen har höjts för att underlätta för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva
lägen.
Till grund för bullerberäkningen ligger uppgifter om trafikmängder för vägtrafik som hämtats
från bullerutredning för planprogram Norra Stäksön daterad den 25 augusti 2014 och uppgifter
om tågtrafik från Trafikverkets basprognos för år 2040. De dimensionerande ljudkällorna för
den beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån är baserade på passerande pendeltåg på Mälarbanan
samt biltrafik på Enköpingsvägen och E18. Miljöavdelningen ställer sig frågande till att inte
regional- och fjärrtåg ingår i den dimensionerande ljudkällan för beräkning av dygnsekvivalent
ljudnivå. Enligt utredningen utgör regional- och fjärrtåg cirka 30 % av tågtrafiken förbi
Kungsängen. Regional och fjärrtågen passerar dessutom i högre hastighet än pendeltågen och
bör därmed rimligtvis alstra högre ekvivalenta ljudnivåer än pendeltågen vilket skulle kunna
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resultera i en högre dygnsekvivalent ljudnivå än den som redovisas i utredningen.
Bullerutredningen visar att ekvivalenta och maximala ljudnivåer, vid vissa fasader på planerade
bostadshus, beräknas tangera eller överskrida gällande riktvärden. Detta påverkar hur
planlösningar kan utformas och i vilka lägen gemensamma uteplatser kan förläggas. Vissa
lägenheter behöver planeras så att hälften av rummen orienteras mot den tysta sidan av huset
och en gemensam bullerskyddad uteplats behöver anläggas i anslutning till huskropp A där
riktvärdena överskrids på förgårdsmarken på samtliga sidor.
I plankartan är det enda som står gällande buller att ”bebyggelsen ska utformas enligt
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216”. Miljöavdelningen anser att
denna formulering är otillräcklig eftersom förordningen innehåller både gällande riktvärden och
vad som gäller vid avsteg från gällande riktvärden. Miljöavdelningen anser därför att det
behöver läggas till en planbestämmelse som fastslår vad som anges i 4 § i förordningen (SFS
2015:216): ”minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden”.
9.9

Miljöavdelningen ser negativt på att bullerriktvärdena utomhus inte klaras, eftersom buller utgör
ett stort samhällsproblem som orsakar både fysiologiska och psykologiska störningar för
människor. Miljöavdelningen anser dock att ett visst överskridande av riktvärdena kan
motiveras av att det gäller byggnation av bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

9.10 Dagvatten
Enligt genomförd dagvattenutredning bedöms planens genomförande ha mycket liten eller
ingen påverkan på recipientens vattenkvalitet. Dagvattenflödet från området bedöms öka med ca
35% vid ett 10-årsregn till följd av exploateringen. Med planerade reningsåtgärder bedöms
belastningen från de flesta föroreningsämnen mot recipienten att minska. Belastningen av nickel
och bromerade difenyletrar ökar något men halterna underskrider fortsatt riktvärdesgruppens
riktvärden 1M. Dagvatten från Prästhagsvägen som idag inte genomgår någon rening kommer
att renas efter exploatering på planområdet.
Det finns en planbestämmelse inskriven för dagvatten som anger att fördröjningsmagasin med
en volym av cirka 60 m3 ska anläggas inom fastigheten. Miljöavdelningen vill dock påminna
om vikten av att, i kommande skede, avtala om skötsel för dagvattenanläggingen för att den ska
fungera optimalt.
9.11 Länshållningsvatten
Kontrollprogram behöver upprättas inför byggtiden för att säkerställa att föroreningar från
bygget inte når recipienten. Eventuellt länshållningsvatten som uppkommer under byggtiden
och leds till spillvattennätet ska hanteras enligt Käppalas riktlinjer. Om utsläpp istället kommer
ske till recipient behöver miljöavdelningen få kännedom om detta i god tid, minst sex veckor,
innan arbetena påbörjas.
9.12 Energiförsörjning
Miljöavdelningen förespråkar att planområdet ansluts till fjärrvärmenätet, eftersom fjärrvärme
generellt sett är en miljömässigt bra energiförsörjningsmetod. Miljöavdelningen understryker
vikten av att kommunen har en fortsatt dialog med fjärrvärmeleverantören E.ON för att verka
för att planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet (t.ex. genom att nödvändiga
fjärrvärmeledningar dras till planområdet).
9.13 Strandskydd
Miljöavdelningen konstaterar att planbeskrivningen och detaljplanen har ändrats och förbättrats
sedan samrådet. Planbeskrivningen beskriver bättre och tydligare hur intresset av att ta området
i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset och utifrån de särskilda skälen bättre motiverar
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varför strandskyddet ska upphävas. Plankartan har områden med a1-bestämmelse för områden
där strandskyddet upphävs, avgränsningen av området är dock lite oklar i planområdets södra
del. Miljöavdelningen anser att strandskyddet inte upphävas inom prickmark-området.
Miljöavdelningen anser fortfarande att avståndet mellan strandlinje och byggnader är alltför
smal, på vissa delar mindre än fem meter, och byggnadernas volymer omfattande.
Planbeskrivningen saknar överväganden om i vilken mån fri passage längs stranden enligt 7
kapitlet 18 f § miljöbalken kan säkerställas utan tillägg av bryggområde. Området med dess
nuvarande storlek och utformning skulle kunna inverka negativt på det rörliga friluftslivet vilket
inte förenlig med strandskyddets allemansrättsliga syften. Den fria passagen mellan byggnader
och strandlinje bör inte vara smalare än några tiotals meter.
9.14 Barnperspektiv
Bevarande av naturmark inom planområdet är positivt för möjligheten till naturnära lekplats för
barn.
Barn är en grupp som är känsliga för buller och det är därför ur barnperspektiv särskilt viktigt
att bullernivåerna både inom- och utomhus blir så låga som möjligt.
Kommentar
9.1

–

9.2

Då insatstiden för räddningstjänsten bedöms överstiga 10 minuter och närmsta
brandstation(Upplands-Bro) inte har heltidsbemanning, eller fordon som kan möjliggöra
assisterad utrymning med hjälp av höjdfordon. Krävs Tr 2 trapphus enligt lag utan
planbestämmelse. Planavdelningen menar därför att en sådan bestämmelse är överflödig och
skulle riskera bli allt för restriktiv om förutsättningarna förändras.

9.3

Planavdelningen instämmer i sak med bygglovsavdelningens yttrande men påpekar att det
dels kan leda till oförutsedda problem och kostnader både för kommun och boende om
bestämmelse om allmän tillfart, genom hiss, införs i planen (till exempel genom bestämmelsen
lilla x) och förordar därför att lösningen åstadkoms genom avtal med förening,
fastighetsägare, eller byggherre.
Planavdelningen vill dock också ifrågasätta den strikta tolkningen av de allmänna råden med
hänvisning till följande formuleringar:
BFS 2011:5 ALM 2 § 1
”Föreskrifterna och de allmänna råden i 6–16 §§ gäller om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt.”
”Bergiga partier med stora höjdskillnader kan vara exempel på delar av platser och områden
där det med hänsyn till terrängen är orimligt att föreskrifterna gäller fullt ut.”
en serpentinväg ner till vattenkanten skulle för att uppnå full tillgänglighet uppta så mycket av
planområdets yta att den enligt planavdelningen kan tolkas som orimlig.

9.4

Planavdelningen vill påpeka att de föroreningar som omnämns i Trapezias rapport inte
härleds till tidigare markanvändning, följande citat taget ur rapporten: ”Detta tyder på att
föroreningar från tidigare verksamhet på fastigheten, gjuteri, inte är kvar på fastigheten”.
Undersökningen visar med andra ord, att tillförda massor innehåller förhöjda värden av
PAH, dessa halter kan ha funnits i tillförda massor eller tillkommit på platsen efter
saneringen.

9.5

Planavdelningen instämmer i miljöavdelningens synpunkter och vill tillägga att stringent
kontroll och försiktighet måste brukas vid alla byggarbeten i strandnära lägen, men ser även
positivt på att miljöavdelningen följer upp och kontrollerar arbetet.
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9.6

Planavdelningen instämmer i miljöavdelningens synpunkter angående sprängning. I
genomförandet av planen kommer krävas som redan nämnt större försiktighet än i andra
exploateringsarbeten. Planavdelningen förutsätter även att miljöavdelningen i sin roll som
myndighet kommer att granska arbetet löpande under planens genomförande.

9.7

Stranden ska inte utformas för angöring, planens utformning medför ingen ökad risk för att
fartyg rör upp bottensediment.

9.8

Formuleringen av bullerbestämmelser har uppdaterats men planavdelningen vill också
tillägga att vid beräkning av dygnsekvivalent ljudnivå har samtliga tågtyper som förekommer
på bron inkluderats. Alla tåg har dock olika karaktäristik i avstrålat ljud, varför det är
relevant att veta vilken tågtyp som ger störst bidrag till den dygnsekvivalenta ljudnivån inför
en framtida dimensionering av fasaddelar.
Det stämmer att regionaltågen passerar i högre hastighet och, sett till enstaka tåg, låter mer
än enstaka pendeltåg. Av totalt 98 fjärr/regionaltåg utgörs 72 av X40 (dubbeldäckare), en
tågtyp som beräknas låta ungefär lika mycket som pendeltågen, trots den något högre
hastigheten. Detta främst på grund av att de är mycket kortare än pendeltågen. Kvarvarande
26 tåg utgörs av tågtyp X2 samt nattåg som dras med RC6-lok. Dessa tåg låter väsentligt mer
än pendeltågen, men då det går 10 gånger fler pendeltåg än det går X2/RC6 så bedöms ändå
pendeltågen vara dimensionerande för dygnsekvivalent ljudnivå.

9.9

Se 9.8

9.10

Planavdelningen instämmer i miljöavdelnings yttrande om dagvatten. Vilken form av kontroll
som tillkommer kan dock inte styras av planen utan måste tillkomma på annat sätt.

9.11

Planavdelningen instämmer, och förutsätter att miljöavdelningen kommer utöva insyn i
arbetet.

9.12

Planavdelningen instämmer och hänvisar till E.ON Värme Sveriges yttrande i ärendet.

9.13

Se kommentar 1.5-8

9.14

-

10 Kultur- och fritidsnämndnen

inkom 2017-12-13

10.1 Kultur- och fritidsnämnden är positiv till exploatering av området Svartvik strand. Den
föreslagna detaljplanen för Svartviks strand bör dock omarbetas för att bättre harmoniera med
kringliggande bebyggelse.
I det aktuella planområdet bör hänsyn tas till omkringliggande småhusbebyggelse i strandnära
läge och som följer ortens utveckling från stationssamhälle.
Området fungerar idag som entré för kollektivtrafik och till viss del även bilburen trafik mot
Kungsängens centrum.
Bebyggelsestrukturen som tydligt kan avläsas i landskapet bildar tre nivåer; en ursprunglig
villabebyggelse utmed strandlinjen (Prästvägen) bestående av enfamiljsvillor, byggda under
samma tidsperiod – då Kungsängen blev ett stationssamhälle. Närmast ovanför (norr om) denna
nivå ligger Svartvikenområdet, tillkommet under senare tid, bestående av lägre flerfamiljshus
och längor, 2-3 våningar. Nästa nivå av flera grupper av hus som reser sig i högre höjder
(Östervägen, Ringvägen) och de senast tillkomna punkthusen (Tallrisvägen) väster om
befintliga Svartviken.
Planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett
bostadsområde med plats för cirka 200 bostadslägenheter. Om planförslaget genomförs innebär
det ett stort ingrepp i landskapsbilden och på ett oåterkalleligt sätt påverkar det hela området.
Tillkommande bebyggelse bör istället följa den befintliga strukturen, med mindre volymer, med
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till exempel fristående flerfamiljshus med lägre höjd och liknande färgsättning. Principerna att
skapa harmoni i bebyggelsemiljön bör även gälla detta område.
God stadsplanering innebär ofta att ny bebyggelse anpassas till befintlig med målet att
helhetsintrycket ska ge människor en positiv och harmonisk upplevelse. Kultur- och
fritidsnämnden är positiv till exploatering av området, men nämnden anser att den föreslagna
detaljplanen för Svartviks strand bör omarbetas för att bättre harmoniera med kringliggande
bebyggelse.
Kommentar
10.1

Planförslaget är utformat med hänsyn till tätortens övergripande struktur. Kungsängen är
karaktäriserat till stora delar av att småhusbebyggelse som existerar sida vid sida med högre
bebyggelse. Historiskt har byggnaderna blivit högre ju högre upp på klipporna man kommer
och planförslaget är till viss del ett brott med den delen av strukturen. Planavdelningen vill
dock ändå hänvisa till att såväl bebyggelsen på Tallrisvägen som den i trekanten inte följer
detta mönster. Vidare ska det också påpekas att de högre husen i planförslaget inte reser sig
mer än någon meter högre, i nock än småhusen på västra sidan av Enköpingsvägen.
Kungsängen följer även i sin helhet en i allt väsentligt otraditionell struktur vilket också är det
som starkast kännetecknar tätorten.
Planavdelningen förstår kultur- och fritidsnämndens invändning om harmonisering av
bebyggelse men vill ändå påpeka att ortens bebyggelse inte i stort harmoniserar på det vis
som beskrivs utan snarare får sin karaktär av att bebyggelse kontrasterar. Vilket också är ett
känt grepp i planering och arkitektur.

Privatpersoner och föreningar
11 Privatperson 1

inkom 2017-12-06

11.1 Efter besöket på samrådsmötet i februari i år kan jag konstatera att inte mycket förändrats och
de synpunkter jag framförde i min skrivelse då (bifogas) är minst lika aktuella nu.
Vid granskningsmötet upptäckte jag broschyren ”Politiska mål 2015-2018” med några
intressanta uttalanden, till exempel:
11.2 ”Inför större beslut ska medborgardialogen stärkas ännu mer, bland annat genom inkluderande
rådslag, aktivt involvera berörda …..”.
Vid granskningsmötet framkom att ni inte återgett alla yttranden i sin helhet. Det går stick i stäv
med uttalandet när ni medvetet har undanhållit en hel del material från att publiceras. Det bör
omgående rättas till.
11.3 ”En grön kommun i utveckling” och ”Vi ska stärka vår gröna profil”
Jag anser att blir allt annat en grön kommun med Svartviks Strand som i samrådsredogörelsen
beskrivs som en ”stadsmässig entré" till centrala Kungsängen. Bygget passar bättre i ett
miljonprogramsområde. En koloss med 190 lägenheter inklämt inom ett område med i övrigt
låg bebyggelse som till ytan är mindre än hälften av området vid Tallrisvägen som dessutom
bara har 150 lägenheter.
11.4 Det bästa med Upplands-Bro enligt kommunens koalitionspolitiker
Jan Stefansson (KD): Det bästa med Upplands-Bro är att det är lagom stort och nära till det
mesta såsom natur och storstad.
Sara Ridderstedt (MP): Det bästa med Upplands-Bro är kombinationen av närhet till storstad
och natur.
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Lisa Edwards (C): Det bästa med Upplands-Bro är att det är grönt och tyst.
Camilla Jansson (S): ???
11.5 I samrådsredogörelsen under rubriken ”Planens syfte och huvuddrag” står det att ”I branten ner
mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadsgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot
naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas allmänt tillgängligt parkstråk som ger
kommuninvånarna tillgång till strandområdet vilket utvecklas med gångbryggor och
vistelsezoner”.
11.6 - Kontakt med vattnet. Något badande blir det inte tal om så länge inte det vidtas
genomgripande sanering och fullständigt godkännande av såväl mark som vatten. Hur lockande
är det för i första hand barnfamiljer?
11.7 - Allmänt tillgängligt parkstråk. Området är i högsta grand tillgängligt för kommuninvånarna
redan idag. Det är vilseledande att kalla en kort och smal remsa i strandlinjen för parkstråk. Då
är det mer rättvisande att använda ordet vistelsezoner som för tankarna till små, begränsade ytor
av betong el dyl fria från allt vad en naturupplevelse innebär. Vad lockar där när vi har betydligt
mer inbjudande områden som till exempel Gröna udden?
11.8 Min uppmaning till er tre koalitionspolitiker som jag uppfattar vill värna om det som är bra med
Upplands-Bro kommun i allmänhet och Kungsängen i synnerhet: Sätt er i framsätet och ta
kommandot över Kungsängens utveckling så att vi även i fortsättningen blir en attraktiv
kommun för de som uppskattar kombinationen av natur och närheten till storstad.
Kommentar
11.1

–

11.2

Inget material tillhörande planenarbetet har undanhållits.

11.3

–

11.4

–

11.5

Den fastighet som utgör planområdet är i privat ägo och kan således spärras av på
fastighetsägarens önskan. Genom att planera strandkanten och tillfarten dit som allmän
platsmark kan kommunen säkra allmänhetens tillgång till den ytan då marken i fråga övergår
i allmän ägo.

11.6

Den yta som planeras för park är att jämföra med den strandpromenad som sträcker sig
mellan båtklubben och marina föreningshuset söder om järnvägen, där det på sina ställen
endast är 5 meter mellan vatten och privat fastighetsgräns, och där villatomterna tillåtit sig
flyta ut hela vägen till den anordnade gångvägen. Stråket är i sig inte så stort som vore
önskvärt men är trots det välanvänt och omtyckt. Tillgången till strandkanten är en allmän
angelägenhet och planavdelningen anser att denna ska säkras åt allmänheten så långt det går
där det går, även på platser där ytan är knapp.

11.7

Den bevaransvärda grönska som återfinns i planområdet idag sparas genom planen till allra
största del och beläggs med skydd mot förvanskning genom planen.

11.8

–

12 Privatperson 2

inkom 2017-12-06

12.1 Att bygga nya bostäder behövs. Men vi vänder oss mot HUR man vill genomföra detta.
Den hårda exploateringen av marken. Förtätning utan hänsyn tagen till vare sig omgivande
bebyggelse eller till strandskydd. Fastigheten används sedan lång tid tillbaka som
rekreationsområde för bad och fiske. Tillgängligheten till vattnet för allmänheten kommer
försämras om man bygger enligt planen. Omgivande villabebyggelse kommer att försvinna i
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skuggan av 10 våningshusen.
Dessutom är det fel att bygga i otakt med utbyggnaden av infrastrukturen. Ska man klämma in
så mycket folk på en sådan liten yta, måste man se till att vägar, p-platser, skolor, polis och
andra servicefunktioner, finns i tillräcklig omfattning.
12.2 Fler av de yttrande som har kommit in vid det första samrådet, har ”skrivits av” eller
kommenterats på ett sådant sätt, som kan få en att tro att man faktiskt struntar i synpunkter.
Gällande lagstiftning och förordningar borde åtminstone följas.
12.3 Förslag;
Bygg istället 2- 3 våningshus som smälter in mot omgivande bebyggelse. Bygg 50 trevliga
lägenheter istället för 200, på denna plats. Om det skall byggas höghus och stadskvarter, är det
bättre att göra det på en plats som redan från början har planerats för stadskvarter (inklusive
nödvändig infrastruktur).
Kommentar
12.1

Se kommentar 10.1
Planen tas fram som en av flera planer i Kungsängens tätort och måste också ses i det
sammanhanget. Det är sant att den service som behövs för de människor som är tänkta att bo i
området inte på ett tillfredställande sätt kan inrymmas inom planen, det betyder emellertid
inte att den inte inryms i andra pågående planarbeten.

12.2

Det är för läsbarhetens skull en praxis att i samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden
sammanfatta inkomna yttranden, vilket också innebär en viss tolkning av dessa. Vidare
avhåller sig tjänstpersonen som regel sig från att kommentera känsloyttringar och påståenden
om personer och aktörer i processen. Så har också gjorts i samrådsredogörelsen.
För att undvika dylika missförstånd och för att de som yttrat sig ska känna igen sina egna ord
så undviks denna tolkning och sammanfattning i det här granskningsutlåtandet. Alla inkomna
yttranden återges således i sin fullständiga form (frånsätt hälsningsfraser och bilder).

12.3

Se kommentar 10.1

13 Privatperson 3

inkom 2017-12-06

13.1 Exploateringstal
Vår uppfattning är att den detaljplan som nu är föreslagen med stor risk strider mot Plan och
Bygglagen, delvis på grund av de extremt höga exploateringstalen inom ett av Upplands Bro
Kommun utpekat kulturområde ( översiktsplan 2010 ).
Lagen uttrycker att vid planändringar ska ändringar och tillägg i bebyggelsen göras varsamt så
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. För att peka på några delar kan nämnas 2
kap 1 , 3 , 5 , 6 , 9 , 10 §§ PBL 12 Kap. 2 § PBL ,
13.2 Exploateringstal
Översikt av olika slags stadsrum och deras ungefärliga exploateringstal:
0,1-0,3 Småhus i enklav
0,1-0,3 Småhus i rutnät
0,5-0,8 Lamellhus i park och i kvarter
0,6-1,0 Lamellhus i trafikseparerade områden
0,6-1,2 Punkthus i park
0,6-1,2 Öppna storgårdar i park
0,8-1,2 Punkthus vid gata
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0,8-1,4 Skivhus
1,0-2,0 Trafikseparerad kvartersstad
1,0-2,3 Traditionell kvartersstad
Som exempel redovisas här exploateringstalen för Gjuteritomten och angränsande kvarter:
Kvarter 1 Prästhagsvägen – exploateringstal = ca 0,2
Kvarter 2 Enköpingsvägen 6 - 10 – exploateringstal = ca 0,2
Kvarter 3 Enköpingsvägen 3 – 7B – exploateringstal = ca 0,2
Kvarter 4 Gjuteritomten – exploateringstal = 2,57 (lågt räknat)
Exploateringstalet för gjuteritomten är således betydligt mer än 12 ggr högre! Gjuteritomtens
exploateringstal är högre än den är i en traditionell kvartersstad jämfört med omgivande kvarter,
vars exploateringstal likställs med småhus i enklav. Ovanstående redovisning visar att inget
beaktande har gjorts med avseende på befintlig bebyggelse. Gjuteritomten ligger inom ett av
Upplands Bro Kommun (ÖP 2010) utpekat kulturområde .
(Yttrandet kompletteras med bilaga i form av utdrag ur ÖP 2010 och en bildlig
beskrivning av kvarter 1-4)
Kommentar
13.1

Planen i sig strider inte mot plan- och bygglagens regler, en tolkning av vad anpassning till
omkringliggande bebyggelse innebär har gjorts och görs i alla planer som tas fram. Den
tolkning som gjorts i detta ärende återges i kommentar 10.1. Planavdelningen förstår dock att
man kan göra en annan tolkning av vad ’anpassning’ innebär i det här fallet och det står var
och en fritt att hävda sin tolkning.
Viktigt att nämna är dock också att lagen föreskriver kommunen att förhålla sig till och vikta
många olika intressen mot varandra. Som exempel kan tas RUFS 2010(regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen) och den nu under arbete, efterföljande RUFS 2050,
där det framhålls till exempel att 90% av regionens tätortsutveckling ska ske inom 700 meters
radie från kollektivtrafiknoder. I Kungsängen kvarstår få sådana ytor obebyggda, och
planområdet är en sådan yta.

13.2

Planavdelningen noterar.

14 Privatperson 3 - 19

inkom 2017-12-06

14.1 Yttrandet undertecknas av både XXX XXX och XXX XXX, samt 15 närboende i
området.
14.2 Yttrandet:
Våra kraftiga invändningar mot och avvikande synpunkter på detaljplanens konsekvenser enligt
tidigare yttrande kvarstår. Planförslagets ’reviderade version’ inrymt i ett så kallat ’utökat
förfarande’ ändrar icke på detta.
Fortfarande anser vi i några fall att planförslaget även står i strid med gällande lagar, föreskrifter
och förordningar för samhällsbyggande.
14.3 Motiv redogörelser med hänvisningar (bilagda referenser återfinns i det insända
originaldokumentet men lyfts ur granskningsutlåtandet för att underlätta läsning)
Beträffande avfalls- och slaggmassor med referens till tidigare skrivelse.
Den allt övergripande invändningen grundar sig på underlåtenheten att utföra och fullfölja en
detaljerad, vetenskapligt beprövad undersökning med analys och redovisning av de rester och
deponier av avfall och slaggmassor ovan jord men främst under vattnet härrörande från
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gjuteriverksamhetens bedrivande under ca. 50 års tid fram till 1960-talets mitt.
Frågan är av en sådan utomordentlig vikt, att en undersökning med provtagning och analys,
enligt vår mening, ovillkorligen måste utföras av ett ackrediterat institut eller motsvarande.
En analys med eventuellt åtföljande saneringsåtgärder utgör själva grundvillkoret för att någon
som helst bygg- och anläggningsverksamhet skall kunna tillåtas inom det tänkta
byggnadsområdet.
Detta med tanke på den stora risken för giftspridning ut i Mälaren.
14.4 Beträffande strandskyddet enl. MB(miljöbalken) 7 kap 18c §
I rubricerat ärende har det tillkommit hänvisningar till ÖP2000 och till
Landsbyggdsplanen(reviderad i november 2016).
Medelst ’skruvade formuleringar’ söker man nu efterkonstruera och sedan åberopa, påstå och
visa att det är bristen på centrumnära byggbar tomtmark, som är själva grundbulten i detta
djärva projekt. Man hänvisar till undantagsregel fem av de särskilda sex skäl, som anges i MB.
Vi vill hävda, att det torde vara få ’randkommuner’ i storstadsområdet förunnat att ha tillgång
till så mycket byggbar mark inom sina kommunala gränser som i det aktuella fallet.
Vidare finns inom kommunen långt över 10 mil icke bebyggd sjöstrand mot Mälarens vatten till
båtnad för den friluftsälskande allmänheten.
14.5 Beträffande exploateringstal mm. Under hänvisning till PBL(plan- och bygglagen).
En ’rimlig anpassning’ av exploateringstal – även vid förtätning av befintlig bebyggelse – skall
enligt PBL alltid beaktas.
Vi hävdar att sådana överväganden aldrig gjorts och än mindre genomförts i fallet Svartviks
strand!
Sett mot bakgrunden av existerande centrumbebyggelser inom Upplands-Bro kommun och
angränsande kommuner saknas tillnärmelsevis ett motstycken till den föreslagna exploateringen
– speciellt med hänsyn taget till det sjönära, känsliga läget.
14.6 Beträffande planförslagets anpassning till angränsande stadsplanelagda områden och
miljöområden enligt PBL.
Omgivande och angränsande stadsplanelagda villaområden är sedan länge starkt reglerade med
restriktioner gällande begränsad utbyggnadshöjd, förbud mot nya utfarter och väganslutningar,
förbud mot nya fristående garage och likaledes förbud mot nya sjöbodar samt fasta bryggor och
nybyggnation över huvud taget.
Merparten av dessa restriktioner har motiverats med hänvisning till Landsbyggdsplanen, som
med emfas understryker det unika, känsliga naturnära och värdefulla läget intill Mälarens
vatten!
Till yttermera visso är numera sjö-, strand- och urskogsområdet med sin unika växtlighet på den
sk. Stäketsön mittemot gjuteritomten, klassat som naturreservat och utgör därigenom ett
omistligt miljö- och kulturarv enligt Landsbyggdsplanen!
Det ter sig därför helt orimligt, att med det föreliggande detaljplaneförslaget allt detta
uppenbarligen helt har åsidosatts.
14.7 Yrkande:
Vi yrkar under hänvisning till och med ledning av ovanstående motiv och redogörelse följande:
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- Att inga som helst åtgärder vare sig i form av schakt eller sprängning får vidtagas innan en
genomgripande provtagning och analys har genomförts och eventuell erforderlig sanering
utförts och godkänts av berörd myndighet.
- Att projektet i sin nuvarande gestaltning må omdefinieras alternativt flyttas för att uppfylla
svenska lagar och bestämmelser enligt MB.
- Att regler enligt PBL beträffande främst exploateringstal, men även gällande parkerings- och
friytor, respekteras och uppfylles.
- Att vederbörlig hänsyn tages till byggutformning, byggytor, bygghöjd, och anpassning till
närliggande naturområde, så att landsbyggdsplanens föreskrifter om anpassning till sjönära,
känsligt läge till fullo uppfylles.
Kommentar
14.1

–

14.2

–

14.3

Utredande företag är ackrediterade, eller miljöcertifierade enligt ISO 14001. Dessa
utredningar har utförts enligt branschstandard och i enlighet med kvalitetsstandard.
Ytterligare utredningar kan göras i alla lägen i processen, och ska så också göras vidare
under så väl bygglovsprocessen som markarbetesprocessen.
Med hänvisning till Länsstyrelsens och miljöavdelningens yttranden så är utredningskravet
för planprocessen uppfyllt. Planavdelningen vill dock informera om att det på intet sätt
innebär att alla utredningar som kommer krävas av projektet är utförda. Såväl
markundersökningar som konsekvensanalyser och kontrollprogram kommer att behöva tas
fram under projekterings och byggfasen av genomförandet.
Kommunens miljöavdelning har även beställt en oberoende bedömning av utredningarna som
gjorts i samband med planarbete, som ligger till grund för bygg- och miljönämndens yttrande
(se yttrande 9).

14.4

Se länsstyrelsens yttrande samt kommentar 1.5-8.

14.5

Se kommentar 13.1 och 10.1

14.6

Landsbyggdsplanen avgränsar sig och sina ställningstaganden till de områden som är utanför
kommunens tätorter. Det aktuella planområdet ligger i sin helhet inom tätortsavgränsningen
(som även denna beskrivs tydligt i landsbyggdsplanen) vilket betyder att de
ställningstaganden som landsbyggdsplanen redogör för vad gäller stränder, grönområden och
kulturmiljöer inte är applicerbara på planområdet.
Urskogsområdet på Stäketsön påverkas inte av planens genomförande.

14.7

-

15 Privatperson 20

inkom 2017-12-06

15.1 Förslaget på nytt bostadsområde i Svartviks strand är förskräckligt.
De planerade husen passar inte alls in i omgivningen, särskilt som de är placerade mitt i ett
villaområde av charmig karaktär, den del av Kungsängen centrum som faktiskt påminner om
hur orten såg ut i gamla tider men med inslag av modernare familjehus. Dessutom är detta en
strandtomt vilket gör att Kungsängen som ort får sin profillinje av de hus som placeras här. Från
vattnet sett förändras karaktären av detta område radikalt genom den föreslagna bebyggelsen –
och estetiskt förstörs den fina konturen av Kungsängen från vattnet.
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15.2 På sidan 10 i planbeskrivningen finns en illustration över hur de fem kolosserna till huskroppar
skulle se ut från vattnet - de överskuggar dvs. dominerar helt omkringliggande villagrannskap
och ger Kungsängen en förfulad profil och kontur. Husen ser ut som 70-talets miljonprogram
samtidigt som de påminner om Nacka strand/Fisksätra/Hammarby Sjöstad, en bebyggelse som
kanske passar i en betongförort till innerstan där man vill klämma in maximalt antal boende på
liten yta. Inget ont sagt om dessa förorter men vill Kungsängen inte ha en lite mer naturnära
profil som kan locka med en variation av områden; äldre villaområden, landsbygd och
nyproduktionsområden, utan att det ena förtar det andra? Och utan att förstöra den fina miljön
längs stranden just i Gamla Kungsängen. Jag är övertygad om att vi som bor naturskönt nära
tätorten vill måna om att Kungsängen även i centrala delar förblir en grön parkliknande ort
snarare än ett nytt sjönära förortsområde.
15.3 Man säger sig vilja göra stranden tillgänglig för allmänheten genom ett torg med trappor ner
mot vattnet, och använder detta som ett skäl för att avvika från strandskyddet, men det är ett
verklighetsfrånvänt svepskäl då man i praktiken knappast kommer att bli lockad att gå in i detta
bostadsområdes innergård annat än om man råkar bo där. Det stämmer inte att stranden blir mer
tillgänglig för allmänheten. Tvärtom eftersom vi idag kan njuta av både den fina utsikten och
den charmiga villamiljön när vi promenerar eller kör bil förbi denna tomt. Även om vi inte bor i
centrum själva så tycker vi som ortsbor att det vore mycket sorgligt, ett svek mot
kommuninnevånarna, om politikerna skulle bestämma sig för att tillåta Kungsängens strand och
centrum att utvecklas på detta sätt.
15.4 Vad är då alternativet? Eftersom jag förmodar att grönområde inte är vad fastighetsägaren
investerat i så borde man hellre planera för ett villaområde i stil med omkringliggande
bebyggelse. Det finns många andra projekt i kommunen med flerbostadshus som bättre kan
tjäna som större utvecklingsområden, än denna paradplats vid Mälaren. De lägre vita
trevåningsflerfamiljshusen som ligger mellan marinan och stationen i samma område är annars
ett bra exempel på modern bebyggelse som smälter väl in i närmiljön.
Kommentar
15.1

-

15.2

Se kommentar 10.1 och 13.1

15.3

Se länsstyrelsens yttrande samt kommentarer 1.5-8

15.4

Se kommentar 10.1 och 13.1

16 Privatperson 21

inkom 2017-12-01

16.1 Kommunen har inte tillgodosetts mitt yttrande från samråd skede. Det finns fortfarande flera
viktiga/känsliga frågor som kommunen inte har svarat.
jag anser att det fortfarande finns flertals brister i utredningar, särskilt när det gäller ett sådant
farligt/känsligt (som gammal gjuteri tomt) bostadsprojekt.
16.2 Fastighetsägaren har under flera år velat bygga parhus eller radhus men fått nej.
(Då dåvarande exploateringschef, som jobbade längst i Upplands-Bro kommun och hade mest
kännedom om kommunen, bedömde att denna gjuteritomt är olämpligt för bostadsbebyggelse).
Kommunen har fortfarande inte svarat på min fråga. Vad har ändrats under de senaste åren,
som nu ger möjlighet till denna gigantiska exploatering?
Vidare vill jag veta, Varför ett sådant känsligt område som är gammal gjuteritomt är så viktig
för kommunen att exploatera?
Finns det någon utredning som beskriver hur vinden kommer påverka omkringliggande
bebyggelse, speciellt med tanke på att den förhärskande vindriktningen är från syd?
Utredningen är inte fullständig. Det behövs göras omfattande undersökning/utredning.
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16.3 Exploateringens byggnader är fortfarande för hög och för stort och som inte passar
omkringliggande bebyggelse i strandområde. Antal lägenheter betyder ingenting men det är
viktigt att veta volym dvs höjden och bredd.
16.4 Gjuteritomten, Planbeskrivning samråd
sid 12 siktlinjerna mellan byggnaderna, se karta, har ingen bredd utan enbart en linje.
Planförslaget möjliggör genomblickar från vägarna och utblickar från planerade bostäder mot
Stäksön. Detta fungerar inte och har inte förändrats nu i granskningshandlingarna.
16.5 Sid 14, tydliggör inte hur sikten genom området är för grannen i norr dvs mot syd.
detta är otydligt beskrivet i granskningshandlingarna.
16.6 Sid 16, tillgänglighet, hur har rullstolsbundna eller rörelseförhindrade tillgänglighet till de
allmänna bryggorna och strandpromenaden.
hur garantera kommunen att allmänheten får nyttja bostadsrättsföreningarnas trapphus och
hissar för att får tillgång till strandpromenaden?
hur skall man klara allmänhetens parkeringsbehov i området?
16.7 Sid 18, gatunät, varumottagning, utfarter, Klarar verkligen utfarten från Prästhagsvägen till
Enköpingsvägen denna ökning av trafiken, då den redan idag är en farlig korsning som saknar
”vilplan” dvs innan man åker in i korsningen?
Det finns redan idag stoppskylt vid korsningen av Prästhagsvägen och Enköpingsvägen, det
visar på trafikfara redan idag och hur kommer det då bli med ytterligare minst 200 bilar på
denna fastighet?
Kommer det bli någon rondell vid denna korsning?
Kommer ni bredda Prästhagsvägen?
Kommunen har inte svarat på mina frågor i Samrådsredogörelsen! En detaljplan skall ju lösa
alla frågor som uppkommer utifrån detaljplan.
16.8 Sid 19, garaget ska inrymma all boendeparkering för planområdet och antalet platser motsvarar
0,5 p-platser per lägenhet.
Jag godtar inte p-normen som 0,5/lägenhet eftersom parkeringar redan idag är en bristvara i
Kungsängens centrum och nära pendeltåg. Jag anser att alla har minst en bil idag även om man
bor nära pendeltåg. det blir skillnad om man bygger bara 1:or till ungdomar. Finns det någon
utredning som beskriver förhållandet, att boende i närheten till pendeltåg innebär att man inte
har bil?
Kommunen har inte svarat på mina frågor i samrådsredogörelsen!
16.9 Sid 23, föroreningar, har det analyserats vad som ligger på sjöbotten och hur kommer detta
påverka sjön då arbeten och rörelser kommer att ske i sjöbotten och i strandlinjen?
Jag ifrågasätter kommunens otydliga svar ”Trapezia att bedömer att området kan anses som
lämpligt för etablering av bostäder”. Det har hänt vid flera tidigare tillfällen i olika kommuner
(inklusive Upplands-Bro), att kommunen inte gjorde tillräckligt undersökning och att det senare
blev en förlustaffär för kommunen. Det kan kosta 100 tals miljoner eller mycket mer om något
händer med Mälarens vatten som är hela Stockholmsregionens råvattentäkt för dricksvatten och
ligger i direkt anslutning till denna tomt. Vågar kommunen tar sådan risk? Har kommunen
sådana resurser om det händer något fel under sanering eller senare?
16.10 Sid 25, Hantering av utfyllnadsmassor i strandkant, har det analyserats vad som ligger på
sjöbotten och hur kommer detta påverka sjön då rörelser kommer att ske i sjöbotten och i
strandlinjen. Hur skall man ser till att inte föroreningarna sprids i Mälaren, dvs vårt
dricksvatten?
16.11 Gjuteritomten, solstudie samråd
det behövs flera datum för att beskriva hur omgivningen kommer att påverkas av
skuggbildning? Har ni gjort undersökningar hur denna byggnation kommer att påverka
omgivningen vid varje timme under året? Utredningen är inte fullständig. Det behövs göra
djupare undersökning/utredning.
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16.12 Gjuteritomten, riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet kungsängens kyrkby 2:1,
samråd
Sid 3, varför har inte undersökningarna omfattat yt- och bottenvatten, växter eller organismer?
Kommunen har inte svarat min fråga.
16.13 Sid 8-9, svårt att förstå om värden i sedimenten för farliga kemikalier/metaller bl.a. tributyltenn
och nickel överskrider gränsvärdena eller ej och i så fall hur det påverkar miljön. Speciellt gäller
detta när man under byggnationen kommer att röra runt i sedimenten. Vidare står det inget om
på vilket sätt man kommer hindra spridning av föroreningen under byggnationen eller ifall av
något annan skäl vid ett senare tillfälle. Jag har inte fått något svar ännu om kommunen kommer
då stå för alla kostnader för sanering mm?
16.14 Anslutningsvis jag vill säga att kommunen skall lägga ner detta projekt. Jag tycker att
Upplands-Bro inte skall våga tar en jätte risk att exploatera ett sådan farlig strandtomt (gjuteri
tomt) som kan skada hela Stockholmsregions dricks vatten och kan skapa kaos i regionen.
Kommunen har redan flera andra bygg projekt (tusentals bostäder) på gång som kan spela en
stor roll i tillväxten av Upplands-Bro kommun.
Kommentar
16.1

–

16.2

Se länsstyrelsens yttrande och kommentarer 10.1 och 13.1
Vindstudier har gjorts och står att finna på kommunens hemsida.

16.3

Se föregående kommentar med hänvisningar

16.4

Utblickar kan beskrivas på andra sätt också men kan en linje dras från en punkt till en annan
utan att brytas så beskriver den en fungerande siktlinje.

16.5

Planavdelningen noterar

16.6

Se kommentar 9.3
allmänhetens parkeringsbehov tillgodoses genom de nya parkeringsytor som avses tillskapas
längs Prästhagsvägen.

16.7

Planområdet innefattar även inför granskningen korsningen Prästhagsvägen Enköpingsvägen,
just för att ge möjlighet att bättre anpassa den. Planområdet tillåter endast ca.100 bilplatser,
korsningen bedöms med säkerhetshöjande åtgärder klara av den ökade trafiken. Ingen
cirkulationsplats planeras i korsningen.

16.8

En kartläggning av bilinnehavet i kommunen (Biltäthet i centrala Kungsängen 2016 offentlig
handling går att beställa från kommunen) visar att bilinnehavet för kommunen som helhet är 1
bil per hushåll. Innehavet i pendeltågsnära läge i Kungsängen är ca. 0,6 bilar per hushåll,
700 meter från pendeltågsstationen i flerfamiljshus.

16.9

Se länsstyrelsens, och bygg och miljönämndens yttranden samt planavdelningens
kommentarer.

16.10

Se ovan.

16.11

Den solstudie som är utförd redovisar extremdatum och mediandatum. Det betyder att övriga
timmar på dygnet under datum mellan dessa visar på en progression från det ena datumet till
det andra. Det går att producera fler bilder i denna serie, men då året består av mer än 8000
timmar vore en fullständig serie bilder oläslig som dokument och orimligt kostsam att
producera. Den information som dessa bilder skulle redovisa går är även lätt att utläsa från
de bilder som redan finns.

16.12

Eftersom inga åtgärder planeras direkt i vattnet genom borrning, muddring eller annan
destruktiv verksamhet tar geotekniska och föroreningstekniska utredningar inte upp
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skaderisker på vattenlevande djur och växter. Den informationen finns dock beskriven till
exempel i kommunens vattenplan.
16.13

Alla kostnader för sanering ska alltid bäras av den som orsakar behovet av sanering. Om
kommunen i ett av sina byggprojekt orsakar läckage av farliga ämnen ska kommunen stå för
saneringskostnaden, sker läckaget på grund av ett privat byggprojekt ska den privata
byggaren också stå för eventuella saneringskostnader. Kontrollprogram, och
skyddsåtgärdsprogram ska i alla byggprojekt där så behövs utarbetas i projekteringsfasen, det
vill säga efter planen, och kommunens miljöavdelning som inspekterande myndighet kommer
att granska detta arbete. Vidare finns tydliga riktlinjer för hur olika läckage risker ska
hanteras vid byggnation Norrvatten och Käppalaförbundet som båda yttrat sig i detta ärende
står för några av dessa riktlinjer.

16.14

-.

17 Brf Trekanten

inkom 2017-12-06

17.1 Vi har tagit del av förslaget till Detaljplan rörande förtätning av Prästhagsvägen.
Vi har också tagit del av den skrivelse som boende på Prästhagsvägen och Enköpingsvägen,
genom Boman/Baknor har inlämnat, daterat 2017-12-06, och vi kan meddela att vi till fullo
stöder deras skrivelse på samtliga punkter.
17.2 Vi vill påpeka att vi inte är emot all ny bebyggelse på denna sida järnvägen men ber kommun
och övriga intressenter ha i åtanke att vi ska vara en attraktiv kommun för alla som värnar miljö
och fritid. En attraktiv kommun, inte minst för de som redan bor i kommunen. Med detta i
åtanke föreslår vi exempelvis att slänten bebyggs med terasshus eller liknande avsevärt mindre
och lägre hus som bättre smälter in i den befintliga miljön. Byggnationen bör hålla hög estetisk
kvalitet. Hur ställer sig Skönhetsrådet (ett sådant finns väl?) till denna Detaljplan?
17.3 Med en liten referens till vår egen fastighet, Prästhagsvägen 25; tre huskroppar, 8 lägenheter i
varje huskropp. Initiellt planerades många fler lägenheter men efter protester, samtal, möten,
samråd beslutades slutligen dagens byggnation. Alla är nog idag nöjda att det blev denna
modesta byggnation som väl smälter in i den omkringliggande bebyggelsen av villor.
Kommentar
17.1

Se kommentarer 14.1-14.7

17.2

Planavdelningen noterar förslaget men vill också informera om att det i Upplands-Bro inte
finns något skönhetsråd, Stockholms skönhetsråd som kan tolkas åsyftas här har endast
intresse inom Stockholms kommun.

17.3

-

18 Brf Strandhagen

inkom 2017-12-05

18.1 Styrelsen för Brf Strandhagen fattade den 5 december beslut om följande synpunkter:
Brf Strandhagen är i stort positiva till att området (gjuteritomten) exploateras. Men den
föreslagna strukturen och de resulterande bygghöjderna harmonierar illa med den
omkringliggande bebyggelsen.
Det omkringliggande landskapet består idag av villor samt några flerbostadshus där föreningens
fastighet är en. Dessa flerfamiljshus är i 2-3 våningar vilket borde ligga till grund för ytterligare
bebyggelse. Sluttningen som präglar den aktuella tomten gör det möjligt att öka antalet våningar
något men förslaget med upp till 10 våningar överskrider det rimliga antalet våningar för
området. Stranden bör istället präglas av en småskalig bebyggelse som bättre harmonierar med
området i sin helhet. Att det i översiktsplanen framgår att bebyggelsen ska tillåtas “skjuta i
höjden” i stationsnära lägen kan inte rimligen förstås som att gjuteritomten som ligger utanför
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dagens högre bebyggelse omfattas. Runt Kungsängen station finns idag ett område med högre
bebyggelse, såsom Ringvägen, Tallrisvägen och området runt Kungsängens torg. Gjuteritomten
ligger utanför dessa centrala delar, snarare mitt i ett villaområde än i Kungsängens stationsnära
lägen. Inför antagande bör hushöjderna kraftigt begränsas för bättre passa in. Vid
Prästhagsvägen/Enköpingsvägen bör husen inte överskrida tre våningar och sadeltaken bör
göras mindre branta för att ytterligare sänka hushöjden (inga vindsvåningar). Övrig föreslagen
bebyggelse bör inte vara högre än detta.
18.2 Bygghöjderna är delvis ett resultat av den föreslagna strukturen med tre lameller och tre
punkthus i vad beskrivs som två kvarter. Det är svårt att se hur den föreslagna bebyggelsen
formar kvarter, det är snarare en serie huskroppar ställda efter varandra i en struktur tidstypisk
för 1960-talet. Strukturen är inte någon “urban entré” eller stadsmässig utan liknar snarare ett
miljonprogram som sprängs in i ett villaområde.
18.3 Därutöver föreslås ett torg i anslutning till Prästhagsvägen följt av ett nedsänkt parkområde med
anslutande naturmark. Området runt gjuteritomten är småskaligt och till största del bestående av
småhus. Det är inte rimligt att föreställa sig att torget kommer att bli en mötesplats för
människor som bor i området, snarare riskerar platsen bli öde under framför allt dygnet mörka
tider vilket öppnar upp för risken att torget blir en otrygg plats. För Brf Strandhagens
medlemmar, boende i omkringliggande småhus och inflyttande i ny bebyggelse riskeras känslan
av trygghet. Denna risk ökar sedan kraftigt av det faktum att park- och naturmark föreslås
nedsänkt relativt Prästhagsvägen. Allmänna platser som är nedsänkta relativt övrig bebyggelse
har tidigare visat sig vara ett dåligt drag för att skapa trygga platser och risken finns att parken
och naturmarken istället skapar otrygghet när det är mörkt. Sergels torg och Rågsveds centrum
är två exempel på hur nedsänkta allmänna platser blivit otrygga.
18.4 Brf Strandhagen ser gärna att tomten bebyggs med nya bostäder och förstår viljan att exploatera
nya områden i Kungsängen med sitt läge nära storstaden. Bebyggelsen måste dock harmoniera
bättre med omkringliggande bebyggelse vad gäller hushöjder och strukturen måste förändras.
En annan, tätare struktur utan torg, park och naturmark vore att föredra. Mer sammanhållna
huskroppar snarare än punkthus skulle ytterligare stärka föreslaget och i den delen höja
exploateringsgraden.
Kommentar
18.1

Se kommentarer 10.1 och 13.1

18.2

–

18.3

Både Rågsveds centrum och Sergels torg har visats upplevas som otrygga och tomma nattetid
företrädelsevis därför att inga bostäder angränsar direkt till dessa platser, vilket leder till att
det inte finns någon mänsklig närvaro att knyta an till. Eftersom det gårdstorg som förslås i
planen ligger i direkt anslutning till bostäder och är till ytan mycket begränsat i jämförelse
med Rågsveds torg och Sergels torg bedöms risken för att upplevelsen ska bli snarlik som
liten.

18.4

Se kommentarer 10.1 och 13.1

19 Kungsängens villaägarförening

inkom 2017-12-04

19.1 Kungsängens Villaägareförening har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående detaljplan
och får med anledning härav anföra följande:
Kungsängens Villaägareförening har inget emot förtätning i sig. Nybyggnation av bostäder med
äganderätter behövs, men framför allt villor, radhus och andra småhus. Fokus ska vara på att
skapa miljöer där människor trivs. Miljöer som är inkluderande och hållbara, även socialt.
Exempel på lyckad förtätning med flerfamiljshus i småhusbebyggelse är Brf Trekanten i
Kungsängen. Den består av tjugofyra lägenheter i tre trevåningshus i hörnet mellan
Prästhagsvägen och Strandvägen, nära småbåtshamnen i Kungsängen. Nockhöjden på
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trevåningshusen ligger i jämn nivå med nockhöjden på kringliggande villor. Även om Brf
Trekantens byggnader bryter mot utformningen av kringliggande villor avseende materialval
och fasadernas utseende, ses de ändå genom sin begränsade höjd smälta in relativt väl med
övriga bebyggelsen.
Vi ifrågasätter skarpt den föreslagna detaljplanen för Svartviks Strand då ny bebyggelse inte
smälter in i den befintliga bebyggelsen. Nockhöjden på huskropparna är den dubbla eller mer
och det är kort avstånd mellan den nya bebyggelsen och de närmast villorna. För att den nya
bebyggelsen ska smälta in i den befintliga bebyggelsen krävs att;
· de huskroppar som ligger närmast villorna har en nockhöjd i nivå med villornas nockhöjd,
eller att
· nockhöjden för nya bebyggelse är högre än närliggande villor, om det kompenseras med att de
avståndsmässigt står i proportion till närliggande villor. Med stigande avstånd till närliggande
villor kombinerat med grönområde kan motsvarande effekt uppnås, så att boende i den nya
bebyggelsen inte får direkt insyn på villatomter och villor, samt att befintliga villatomter och
villor inte skuggas och inte mister sin sjöutsikt.
19.2 Vidare krävs att det finns en fungerande infrastruktur på plats när den nya bebyggelsen är
inflyttningsklar. Bland annat tillräckligt med parkeringsplatser, även ur ett är
områdesperspektiv, samt att förskolor och skolor i Kungsängen svarar upp mot ökat antal barn
och elever. Vid ny bebyggelse av flerfamiljshus skall utemiljön utformas så att tryggheten för
boende som bor och vistas i närmiljön ökar. Exempelvis genom ökad trafiksäkerhet i
korsningen Prästhagsvägen/Enköpingsvägen, ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister
samt ökad trygghet när man rör sig i och nära området, inte minst på kvällstid.
19.3 Vi efterlyser en genomtänkt och långsiktig plan för byggandet i Kungsängen. En helhetslösning.
Som det är nu verkar det mest som att man bygger ”lite här och lite där” så det blir ”plottrigt”
och ogenomtänkt. Med en långsiktig genomtänkt plan för byggande ges möjlighet att skapa en
bättre, tryggare och trivsammare boendemiljö.
Kommentar
19.1

Se kommentarer 10.1 och 13.1

19.2

Se kommentarer 16.6,7,8 samt 10.1 och 7.2,3

19.3

Kommunen har som yttrandet påpekar ett antal planer under arbete i Kungsängen, och det är
korrekt att en samordning krävs. Kommunen har dock även gett översiktsplanerarna i
uppdrag att ta fram ett antal fördjupade översiktsplaner vars uttryckliga uppgift är att ta just
det övergripande och långsiktiga greppet om kommunens byggande. Den fördjupade
översiktsplan som producerades först var landsbyggdsplanen och sedan kommer fördjupade
översiktsplaner att tas fram för kommunens tätorter.

20 Brf Svartviken

inkom 2017-11-28

20.1 Med anledning av planerad bostadsbebyggelse på Svartviks Strand har Brf Svartvikens styrelse
lyssnat på framförda synpunkter från våra medlemmar. Vi kan konstatera att föreslagna
bygghöjder, upp till 30 meter som högsta byggnadshöjd, påtagligt kommer att inskränka
utsikten över Mälaren för många av våra boende även om byggnadshöjden minskat i
förhållande till samrådsförslaget.
Utsikten över en vattenyta är en trivselfaktor, som beaktades vid anskaffning av bostadsrätterna
för dessa medlemmar. Prisnivån på våra bostadsrätter avspeglar även det attraktiva läget.
Farhågor finns, säkert inte utan anledning, att en inskränkning av utsikten medför en markant
sänkning av marknadsvärdet för berörda lägenheter. Därför föreslår vi att den maximala
nockhöjden inte, på något av de planerade husen, överskrider höjden på de träd som idag finns
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på den södra delen av tomten och som är avsedda att sparas, dvs uppskattningsvis 25 meter.
Med förhoppning om att våra synpunkter beaktas och att en fortsatt balanserad utbyggnad sker
av vårt vackra Kungsängen, ser vi fram emot ert ställningstagande.
Kommentar
20.1

Planavdelningen noterar yttrandet.

Övriga remissinstanser
21 Norrvatten

inkom 2017-12-06

21.1 Norrvatten svarade på detaljplanen den 2017-02-06 undertecknat av Karin Ericsson. I det svaret
framfördes ett antal synpunkter angående planens placering inom Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Norrvatten har inga ytterligare synpunkter utan hänvisar till det
föregående svaret i det fortsatta arbetet.
21.2 Norrvatten vill bli informerade om eventuella ändringar samt beslut i ärendet.
Kommentar
21.1

Planavdelningen noterar

21.2

Planavdelningen noterar

22 Svenska Kraftnät

inkom 2017-1207

22.1 Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag.
Kommentar
22.1

-

23 E.ON Värme Sverige AB

inkom 2017-12-05

23.1 E.ON Värme i Stockholm har tidigare (2017-01-05) informerat om stora byggplaner i området.
Vi kommer under första halvåret 2018 att förlägga en transiteringsledning för fjärrvärme i
Enköpingsvägen.
Arbeten med denna kommer att starkt begränsa åtkomst och tillfart till fastigheten under
byggnationstiden.
E.ON Energilösningar undersöker gärna möjligheterna att ansluta området till fjärrvärme. Enligt
de planer som finns i dagsläget borde ledningar vara byggda för att kunna ansluta området. Att
ansluta direkt till transitledningen är förmodligen inte tekniskt möjligt.
Kommentar
23.1

Planavdelningen noterar

24 Brandkåren Attunda

inkom 2017-12-04

24.1 Brandkåren Attunda (BA) har tillfrågats av Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun
om ett yttrande avseende rubricerat ärende. BA har tidigare tagit ställning till föreslagen plan i
dess samrådsskede med ett yttrande daterat 2017-02-03. Följande handlingar har varit underlag
för vårt yttrande:
24.2 Underrättelse om granskning 2017-11-03 Granskning Upplands-Bro kommun
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Samrådsredogörelse 2017-11-24 Granskning, rättelse -||Dagvattenutredning 2017-08-29 - Sweco
PM berg- och geoteknik 2017-08-30 - Bjerking
Yttrandet behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser.
Olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att tillgodose
krav på hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).
24.3 Synpunkter
I planbeskrivningen s. 29, avsnitt Räddningstjänstens insatstid och brandskydd, har en
formulering avseende brandvattenförsörjning ändrats inför planens granskningsskede. Ett tillägg
anger att räddningstjänsten ska kontrollera att erforderliga avstånd till utvändigt brandpostnät
tillgodoses. BA anser att erforderliga avstånd i första hand ska kontrolleras av kommunen inom
ramen för planarbetet och i andra hand av byggherren. Vid oklarheter och frågor i samband med
detta är BA tillgänglig för samråd.
Sett till ovanstående anser BA att kommunen ska kontrollera förutsättningarna för
brandvattenförsörjning och vid behov tydliggöra byggherrens ansvar. I övrigt har BA inga
synpunkter.
Kommentar
24.1

–

24.2

–

24.3

Planavdelningen noterar

25 E.ON Elnät Stockholm AB

inkom 2017-12-01

25.1 E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.
Kommentar
25.1

-

26 Käppalaförbundet

inkom 2017-11-29

26.1 Angående KS15/0861, Förslag till detaljplan för Svartviks strand ( Kungsängens kyrkby 2:164
samt del av Kungsängens kyrkby 2:1) vill Käppalaförbundet endast påpeka att förbundets
riktlinjer för länshållningsvatten (som det hänvisas till i planbeskrivningen) har uppdaterats till
en nyare version.
Den uppdaterade versionen finns på förbundets hemsida: https://www.kappala.se/Hjalp-ossochmiljon/For-foretag/
Käppalaförbundet har i övrigt inga synpunkter.
Kommentar
26.1

Planavdelningen noterar.

Resultat av granskningen
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen:
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Den allmänna platsmarken har justerats så att större del av planen utgörs av användningen
park, längs med vattenlinjen.
En passage parkmark har tillkommit i planområdets norra gräns.
Strandskyddslinjen har justerats så att den tangerar gränsen mellan allmän platsmark och
kvartersmark.
Bestämmelse om att enkelsidiga lägenheter med mindre yta än 35 kvadratmeter, inte får
anordnas mot väg har tillkommit i plankartan (bestämmelse lilla m).
Bestämmelse om skydd för kvarvarande vegetation har tillkommit i plankartan (bestämmelse
lilla n1)
Bestämmelse om tak- och fasadutformning har tillkommit i plankartan (bestämmelse lilla k).
Förtydligande av upplysningar om dispens från strandskydd och planområdets läge inom
Östra Mälarens vattenskyddsområde har tillkommit på plankartan.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter utställning är av så begränsad
omfattning att en ny utställning av planförslaget inte behöver göras.
Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts:
Sakägare samt miljöorganisationer med talerätt:
Privatperson 3
Privatperson 4
Privatperson 5
Privatperson 21
Ej sakägare samt remissinstanser utan talerätt:
Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 6
Privatperson 7
Privatperson 8
Privatperson 9
Privatperson 10
Privatperson 11
Privatperson 12
Privatperson 13
Privatperson 14
Privatperson 15
Privatperson 16
Privatperson 17
Privatperson 18
Privatperson 19
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Privatperson 20
Brf Svartviken
Brf Trekanten
Brf Strandhagen
Kungsängens villaägarförening
Privatperson 22
Privatperson 23
Privatperson 24
Privatperson 25
Privatperson 26
Privatperson 27
Privatperson 28
Privatperson 29

Underlagsmaterial


Kopior av inkomna yttranden under granskningen.



Samrådsredogörelse, daterad 2017-09-19



Kopior av inkomna yttranden under samrådet
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andréas Silander
Tillväxtkontoret/PLEX

Datum

Vår beteckning

2017-12-18

KS 17/0259

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Andreas.Silander@upplands-bro.se

Exploateringsavtal för Svartviks strand
(Kungsängens Kyrkby 2:164)
Förslag till beslut
1. Exploateringsavtal Svartviken 3B 2018-01-09 godkänns
2. Exploateringsavtal Inmec 2018-01-09 godkänns

Sammanfattning
Exploateringsavtalen reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan
parterna inom ramen för förslaget till detaljplan för Svartviks strand.
Avtalet reglerar fastighetsregleringar, som marköverlåtelser. Avtalet reglerar
exploatörens ansvar och kostnadsansvar projektering och utförande av direkt
projektrelaterade anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet
och avtalsområdet. Avtalet reglerar även övriga ansvars- och
samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden mm.
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan
(ÖP-2010).

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster. Planområdet är brant och
svårtillgängligt med rester av schaktmassor från marksaneringen.
Planerade byggnader skapar en urban entré till centrala Kungsängen från
Enköpingsvägen i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och
terrasserade bostadgårdar kontakt med vattnet och utblickar mot naturområdet
på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett allmänt tillgängligt
parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet som utvecklas
med gångbryggor och vistelsezoner.

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

Datum

Vår beteckning

2017-12-18

KS 17/0259

Beslutsunderlag
•

ÖP 2010, KF 15 december 2011, § 162

•

Beslut om planändring Kungsängens kyrkby 2:164 (Gjuteritomten) KS
3 februari 2016, § 8

•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 18 september 2017

•

Samrådsredogörelse, 19 september 2017

•

Förslag till Exploateringsavtal Svartviken 3B, 9 januari 2018

•

Förslag till Exploateringsavtal Inmec, 9 januari 2018

•

Plankarta, 22 januari 2018

•

Planbeskrivning, 22 januari 2018

Ärendet
Exploateringsavtalen reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan
parterna inom ramen för förslaget till detaljplan för Svartviks strand.
Avtalet reglerar fastighetsregleringar, som marköverlåtelser. Avtalet reglerar
exploatörens ansvar och kostnadsansvar projektering och utförande av direkt
projektrelaterade anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet
och avtalsområdet. Avtalet reglerar även övriga ansvars- och
samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden mm.
Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad
industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190
bostadslägenheter, där strandkanten blir offentlig och får en strandpromenad.
Bebyggelsen planeras för att i så liten utsträckning som möjligt skugga
omkringliggande bebyggelse och samtidigt bevara siktlinjerna ner till vattnet
för dessa. Området planeras också för att skapa en effektiv dagvattenhantering
som på ett estetiskt tilltalande sätt blir en del av platsens utförande.
Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt Plan och bygglagen (SFS
2010:900)
Planförslaget innebär att fastigheten delas upp i två kvarter med olika
byggherrar.
En underjordisk garagevåning planeras längs Enköpingsvägen och
Prästhagsvägen under den västra delen av de båda kvarteren. Garaget har in/utfart vid Prästhagsvägen.
Det norra kvarteret innehåller fem bostadshus som bildar en sammanhållen
enhet.
Två lamellhus planeras mot Enköpingsvägen/Prästhagsvägen.
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Lägenheterna i lamellhusen har entrébalkonger mot vägarna i väster och
balkonger/uteplatser mot utsikten i öster. Byggnaderna har en suterrängvåning
mot ett gårdstorg i öster och under denna en garagevåning som också sträcker
sig ut under gårdstorget.
Tre punkthus planeras i den branta slänten ner mot strandområdet. Punkthusens
översta våningar dras in, och terrasseras så att huset upplevs som sex våningar
högt från strandpromenaden. Totalt är ett av husen tio våningar och två av
husen nio våningar höga inklusive tre suterrängvåningar.
Gårdstorget planeras som gångfartsområde för angöring till entréer och
innehåller också både enskilda och gemensamma uteplatser. Mellan
punkthusen finns gårdar för lek och utevistelse.
Det södra kvarteret har ett lamellhus mot Prästhagsvägen. Huset står på två
djupare suterrängvåningar som planeras för lokaler och garage. Naturmarken
mellan byggnaden och vattnet lämnas, i huvudsak, obebyggd. Befintliga träd
bevaras och området planeras för naturlek och rekreation för boende och
verksamma i fastigheten.
Mellan de två kvarteren skapas ett entrétorg mot Prästhagsvägen. Entrétorget
har infart till gårdstorget och garaget under detta. Inom torget planeras en
utsiktsplats och ansluter till en allmän park som leder ner till en allmän
strandpromenad.

Barnperspektiv
Ett genomförande av detaljplanen ger barn tillgång till strandområde och
lekvärdig natur. Ett i dag svårtillgängligt område blir tryggare för barn och
erbjuder många möjligheter för lek och utevistelse.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen

Andréas Silander

Samhällsbyggnadschef

Projektledare exploatering

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef
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Bilagor
1. Exploateringsavtal Svartviken 3B 2018-01-09
2. Exploateringsavtal Inmec 2018-01-09
3. Bilaga 1. Plankarta
4. Bilaga 2. Planbeskrivning
5. Bilaga 3a. Avtalsområde Svartviken 3B.
6. Bilaga 3b. Avtalsområde Inmec.
7. Bilaga 4. Ramhandling och kalkyl.
8. Bilaga 5. Fastighetsreglering/markbyten.
9. Bilaga 6. Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten.
10. Bilaga 7. Moderbolagsborgen
Beslut sänds till
• Riksbyggen ekonomisk förening
• Svartviken 3B AB
• Inmec AB
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR FASTIGHETEN KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:164
M.FL.

§1

Parter

Upplands-Bro kommun (org nr 212000-0100), 196 81 Kungsängen, (Kommunen).
Svartviken 3B AB (559010-8188), Strandvägen 40, 196 30 Kungsängen (Exploatören).
Inmec AB (556297-6471), Strandvägen 40, 196 30 Kungsängen (avtalspart §§ 5-6, 18, 33
och 34).
Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781), 106 18 Stockholm (Riksbyggen)
(avtalspart §§ 4, 33 och 34)
Upplands-Bro kommun, Exploatören, Inmec AB och Riksbyggen benämns gemensamt för
Parterna och var för sig för Part i de delar av Avtalet där dessa är avtalspart.
§2

Bakgrund och syfte

Detta exploateringsavtal (Avtalet) reglerar frågor hörande till exploatering inom Detaljplan
för fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 m.fl. i Upplands-Bro kommun, Stockholms län,
(Detaljplanen).
Detaljplanen syftar i sin helhet till att möjliggöra byggande av kollektivtrafiknära bostäder
samt förbättra förutsättningar för allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och Mälaren i
linje med planeringsinriktning i Kommunens översiktsplan (ÖP2010).
Beslut om planuppdrag för ny detaljplan för fastigheten gavs i KS § 8, 2016-02-03. För
reglering av kostnader i samband med planarbetet har särskilt planavtal träffats mellan
Kommunen och Riksbyggen. Planavtalet reglerar och fördelar kostnader som uppstår vid
framtagande av Detaljplanen och de utredningar som fordras för Detaljplanens framtagande.
Avtal för exploateringen enligt Detaljplanen ingås även med Inmec AB i separat avtal.
Målsättning och ansvarsförhållanden
Avtalet ingås i syfte att klargöra ansvars- och kostnadsförhållanden mellan Parterna inom
ramen för förslaget till Detaljplan och med detaljplanen sammanhängande frågor.
Avtalet ska bland annat reglera fastighetsregleringar, såsom överlåtelse mellan Kommunen
och fastighetsägarna av allmän platsmark till kvartersmark och kvartersmark till allmän
platsmark inom planområdet. Avtalet ska reglera Exploatörens ansvar och kostnadsansvar för
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projektering och utförande av direkt projektrelaterade anläggningar på blivande allmän
platsmark inom planområdet och avtalsområdet definierat i § 3. Avtalet ska även reglera
övriga ansvars- och samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden mm.
Markägarförhållanden m.m.
Markägarförhållandena relevant för Detaljplanen och Avtalet är följande.
Fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 ägs till en tredjedel (1/3) av Inmec AB och till två
tredjedelar (2/3) av Svartviken 3B AB.
Fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1 ägs av Kommunen.
Riksbyggen har genom avtal den 1 april 2016 förvärvat samtliga aktier i Exploatören från
Inmec AB. Överlåtelsen av aktier är villkorad av ett antal villkor, bl.a. att Detaljplanen vinner
laga kraft, varför aktierna vid tidpunkten för Avtalets ingående inte har tillträtts. Efter att
Riksbyggen tillträtt aktierna i Exploatören kommer bolaget att utgöra ett helägt dotterbolag
till Riksbyggen.
Exploatören och Inmec AB har överenskommit om att fastigheten Kungsängens Kyrkby
2:164 ska delas mellan bolagen efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft. Exploatören
kommer att erhålla den norra delen av fastigheten motsvarande avtalsområdet i § 3 och Inmec
AB kommer att erhålla resterande del av fastigheten. Exploatören kommer efter att fastigheten
klyvts äga mark som i Detaljplan anges som allmän platsmark och som via fastighetsreglering
ska övergå till Kommunen i senare skede i enlighet med vad som anges i Avtalet. Därigenom
kommer Exploatören att ansvara för utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som krävs
för Detaljplanens genomförande inom Avtalsområdet.

§3

Avtalsområde och Planområde

Avtalsområdet (Avtalsområdet) framgår av bilaga 3a
Planområdet (Planområdet) framgår av bilaga 1
I det fall Planområdet i Detaljplaneförslaget ändras, justeras Avtalsområdet i denna del enligt
den lagakraftvunna plankartan för Detaljplanen. Avtalsområdet i övrigt kvarstår enligt ovan
redovisning.
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§4

Villkor för Avtalets giltighet

Avtalet vinner giltighet endast under förutsättning av att:
i.

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun senast 2018-02-15 godkänner Avtalet
genom beslut som sedermera vinner laga kraft.

ii.

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun senast 2018-02-15 antar Detaljplanen
genom beslut som sedermera vinner laga kraft.

iii.

Exploatören senast 2018-01-20 godkänner Avtalet. Exploatören ska ofördröjligen
skriftligen meddela Parterna om godkännandet.

iv.

Inmec AB senast 2018-01-20 godkänner exploateringsavtal för Detaljplanen med
Kommunen och Avtalet. Bolaget ska ofördröjligen skriftligen meddela Parterna om
godkännandet.

v.

Riksbyggens företagsledning godkänner Avtalet senast 2018-01-20. Riksbyggen ska
ofördröjligen skriftligen meddela Parterna om godkännandet.

För det fall samtliga villkor i denna § 4 inte har uppfyllts är Avtalet utan verkan mellan
Parterna. Ingen Part ska i anledning härav ha rätt till någon ersättning från den andra Parten.
§5

Överenskommelse om fastighetsreglering

Fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 är vid tidpunkten för Avtalets ingående en samägd
fastighet av de lagfarna ägarna Exploatören och Inmec AB. Kommunen är lagfaren ägare till
fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1.
Överlåtelse av blivande kvartersmark på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1
Kommunen överlåter kvartersmark enligt Detaljplanen belägen på fastigheten Kungsängens
Kyrkby 2:1 och som framgår av blå markering i bilaga 5, utan ersättning och med full
äganderätt, till Exploatören och Inmec AB. Överlåtelsen ska ske genom fastighetsreglering
från fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1 till fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164.
Överlåtelse av blivande allmän platsmark på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164
Exploatören och Inmec AB överlåter utan ersättning med full äganderätt all allmän platsmark
enligt vad som följer av Detaljplanen och framgår av orange markering i bilaga 5 till
Kommunen. Marken ska överföras från fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 till
Kommunens fastighet Kungsängens Kyrkby 2:1 genom fastighetsreglering.
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Fastighetsregleringen mellan TORG och underliggande garage kommer ske genom så kallad
tredimensionell fastighetsindelning och urholkning av Kommunens fastighet.
Regleringen ska ske enligt följande; TORG, där Kommunen bär huvudmannaskap, samt
underliggande garage, där Exploatören bär huvudmannaskap. Urholkning, underliggande
garage, ska tillföras fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, eller den fastighet Exploatören
vid tidpunkten äger till följd av fastighetsreglering enligt § 6 . Ersättning utgår ej för skillnad i
markyta som uppstår vid markreglering mellan Parterna eller vid urholkning av fastighet.
Den mark som ska överlåtas till Kommunen ska inte belastas av befintliga inteckningar.
Parterna är överens om att överenskommelser om fastighetsbildning i enlighet med detta
Avtal kan komma att brytas ut till en separat ansökan om fastighetsbildning som ges in till
lantmäteriet.
Inmec AB upplåter härmed till Exploatören rätt att nyttja sådan mark som enligt Detaljplanen
är planlagd som allmän platsmark för utförande av allmänna anläggningar i enlighet med
Detaljplanen.
§6

Ansvar ansökan och kostnader för fastighetsbildning m.m.

Överlåtelserna enligt § 5 gäller med de ändringar av gränserna för de överlåtna områdena som
eventuellt vidtages i samband med erforderlig fastighetsbildning.
Kommunen, Exploatören och Inmec AB ska gemensamt till lantmäteriet snarast möjligt
ingiva ansökan om för Avtalets genomförande erforderlig fastighetsreglering.
Exploatören och Inmec AB avser direkt följande därpå genomföra fastighetsreglering och
fastighetsbildning på kvartersmark.
Exploatören svarar tillsammans med Inmec AB för framtagandet av erforderliga handlingar
för fastighetsbildningsåtgärder. Exploatören svarar även för samtliga med för Avtalets
genomförande förenade förrättningskostnader för fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen och
Inmec AB ska bistå Exploatören med för fastighetsbildningen erforderliga uppgifter.
§7

Kvartersmark

Exploatören ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av kvartersmark i enlighet
med Detaljplanen.
Exploatören ska också utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla erforderliga
anpassningar avseende funktionell anslutning av gräns mellan kvartersmark och allmän
platsmark eller annan omgivande mark. Detta förutsatt att Kommunen lämnar erforderlig
information i förhållande till tidplan.
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§8

Allmänna anläggningar

Exploatören ansvarar för projektering och utförande av samtliga allmänna anläggningar på
blivande allmän platsmark inom Planområdet, innefattande bl.a. ”TORG” respektive
”PARK”, såsom allmän torgyta, utsiktsplats, trappa, strandpromenad med brygganläggning
och vistelsezoner med naturlek.
Exploatören ansvarar även för att utföra tio (10) stycken infarts-/besöksparkeringar samt ett
nytt övergångsställe på Prästhagsvägen, enligt Ramhandling, dat.2017-12-15, med tillhörande
kalkyl, dat. 2017-12-18, bilaga 4.
Projektering och utförande av allmänna anläggningar enligt denna § 8 som Exploatören
ansvarar för ska ske i samråd med Kommunen, som också ska godkänna de handlingar som
ska ligga till grund för utförandet.
Detaljerad tidsplan för utbyggnad av de allmänna anläggningarna utarbetas i samråd med
Kommunen i samband med projektering.
Exploatören ansvarar för återställning av mark och eventuella anläggningar, i gränsen mellan
kvartersmark och allmän platsmark, som berörs av byggnationen.

§9

Kontroll av de allmänna anläggningarnas genomförande samt ersättning för
kontrollen

Kommunen äger rätt att över anläggningsarbeten angivna under § 8 utöva den kontroll som
erfordras för att säkerställa att de åtaganden som Exploatören har under detta Avtal uppfylls.
Kommunen tillhandahåller en projektledare från exploateringsavdelningen, som
kontaktperson och projektledare från Kommunens sida, samt en byggledare för
kvalitetskontroll av projektering och utförande av anläggningar enligt § 8 ovan.
Granskningshandlingar ska granskas av kommunen innan arbetena enligt § 8 påbörjas. De ska
innefatta ritningar och teknisk beskrivning inkluderat mängdbeskrivning och upprättas i god
tid före arbeten påbörjas. Kommunens granskningstid ska vara minst tjugo (20) arbetsdagar.
Ramhandlingen och tillhörande kalkyl, enligt bilaga 4, ligger till grund för utförande och
standard inför fortsatt projektering och genomförande.
Kommunens granskning avser tekniskt och standardmässigt utförande men innebär inte
övertagande av ansvar för handlingarnas riktighet. Vad som sagts i detta stycke gäller även
reviderade handlingar.
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Samtliga relationshandlingar och drift- och skötsel/underhållsinstruktioner ska överlämnas till
Kommunen minst tjugo (20) arbetsdagar innan slutbesiktning.

§ 10

Ersättning för nedlagt arbete

Exploatören förbinder sig att ersätta Kommunens faktiska verifierade kostnader i anledning
av Avtalet och för Kommunens egna arbete i enlighet med vid varje tid gällande timtaxa.
Parterna ska gemensamt arbeta för att minimera kostnaderna. Kommunen äger rätt att löpande
månadsvis fakturera Exploatören. Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från
fakturadatum. Faktura ska ställas till Exploatören.
§ 11

Tillträde

Parterna ska tillträda markområden enligt § 5 när fastighetsreglering vunnit laga kraft.
Vid godkänd slutbesiktning överlämnas anläggningarna till Kommunen, som då även övertar
ansvaret för drift och underhåll.
§ 12

Tekniska anläggningar

Inom Planområdet ska mark för tekniska anläggningar såsom kabelnät och dylikt upplåtas
genom avtal mellan Exploatören och de ledningsdragande nätägarna.
Pumpstationer inom kvartersmark kommer att behövas för hantering av avloppsvatten.
Om inte annat framgår av Avtalet ska Bolaget följa de projektanvisningar som föreskrivs i
Upplands-Bro kommuns Tekniska handbok, gällande vid tidpunkten för godkännande av
tidsplanen enligt § 27.
§ 13

Servitutsrätt

Det åligger Exploatören att inom Avtalsområdet ombesörja eventuell flytt av ledning som kan
påverkas i samband med genomförande av byggnation inom Avtalsområdet. Exploatören
söker och bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående
servitutsåtgärder.
Övriga servitut inom Avtalsområdet som på grund av Detaljplanens genomförande måste
ombildas eller bildas ombesörjs och bekostas av Exploatören.
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§ 14

Dagvattenhantering

Exploatören ansvarar för att lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark säkerställs
för att hantera gällande vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten och vattenskyddsområdet
Östra Mälaren.
Exploatören ansvarar även för att dagvattenhantering kvalitetssäkras under byggskedet.
De ovanstående två punkterna ska ingå i Bolagets byggprojekts kontrollprogram och
kvalitetssäkras i dialog med Kommunens miljöavdelning och Norrvatten.
Drift- och skötselinstruktioner med tillhörande kontrollprogram för framtida drift- och
underhållsskede skall tas fram i dialog med Kommunens miljöavdelning och Norrvatten.
Del av dagvatten från Prästhagsvägen kommer hanteras över kvartersmark enligt
planbeskrivning bilaga 2.
Vid en eventuell framtida ombyggnad av Prästhagsvägen skall Kommunen verka för att detta
dagvatten hanteras på kommunal mark.
§ 15

Parkering

Det åligger Exploatören att inom blivande kvartersmark anordna parkering för blivande
bostäder, eventuella verksamheter samt besökare till kvarteret. Dock ska tio (10)
parkeringsplatser på gatumark längs med Prästhagsvägen räknas med som del i
besöksparkering, se § 8. Omfattning av parkering inom kvartersmark är fastställd i förslaget
till Detaljplanens planbeskrivning bilaga 2.
§ 16

Miljö- och energifrågor

Parterna är överens om att särskilt beakta miljö- och energifrågor. Området ska bebyggas på
ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god energihushållning.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog
med Kommunens miljöavdelning och enligt ”Käppalaförbundets riktlinjer för
länshållningsvatten”, dat. 2017-10-17, bilaga 6.
§ 17

Avfallshantering

Exploatören ska projektera för omhändertagande av två fraktioner, hushålls- respektive
matavfall på kvartersmark.
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§ 18

Markföroreningar

Inmec AB garanterar gentemot Kommunen och Exploatören att mark som omfattas av
överlåtelserna enligt Avtalet klarar krav för känslig markanvändning.
Exploatören har enligt detta Avtal inga ansvarsförpliktelser gällande eventuella
markföroreningar gentemot Kommunen eller Inmec AB och krav med anledning av
markföroreningar får således riktas endast mot Inmec AB.
Parterna ska ansvara för att eventuella behov av kompletterande marksanering inom
Planområdet utförs koordinerat mellan Parterna innan eller i samband med att schakt- och
grundläggningsarbeten påbörjas.
.
§ 19

Samordning

Utbyggnad av byggnader och markanläggningar på Exploatörens kvartersmark inom
Avtalsområdet samordnas gentemot Inmec AB, med utbyggnaden av allmänna
anläggningar och arbeten med ledningsdragning inom Planområdet. Detta görs genom en
samordnad tidsplan för byggnation som godkänts i enlighet med § 27.
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska
Exploatören medverka i samordning av de olika byggherrarnas samt ledningsägarnas
aktiviteter inom Planområdet.
§ 20

Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden

Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele, fjärrvärme,
VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter inom och utanför
Planområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger inom Planområdet.
§ 21

Arbetsmiljö

Exploatören har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för
planering, projektering, utförande och samordning, gentemot Inmec AB, av arbetsskydd
(BAS-P och BAS-U) för de arbeten som ska utföras av Exploatören enligt Avtalet.
Exploatören kommer dock att överlåta sådant ansvar på de entreprenörer som
Exploatören kommer att anlita.
§ 22

Byggtrafik

Exploatören får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom Planområdet,
trafikera G/C-vägar och enskilda vägar först efter särskilt tillstånd av respektive
huvudman.
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§ 23

Bygg- och informationsskyltar

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen på bygg- och informationsskyltar
för projektet ange Kommunens medverkan.
§ 24

Ersättning för gatukostnad och planavgift

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal och parterna i
planavtalet fullgjort sina förpliktelser enligt planavtalet, ska ägare till fastighet inom
Planområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad samt
planavgift.
§ 25

VA-anläggningsavgift

Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VAtaxa.
§ 26

Övriga avgifter

Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är kommunala erläggs
till respektive huvudman.
§ 27

Tidsplan och utbyggnad

Exploatören ansvarar för att gemensamt med Inmec AB och i dialog med Kommunen upprätta
en samordnad tidsplan för genomförandet av Detaljplanen inom Planområdet.
Arbeten enligt § 8 ska utföras enligt särskild tidplan som ska upprättas av Exploatören
tillsammans med Kommunen. Tidsplanen ska godkännas av Kommunen innan arbetena
påbörjas.
§ 28

Nyttjande av kommunal mark under byggskedet

Exploatören nyttjar Avtalsområdet som arbetsområde under byggskedet, för bl.a. utförande av
anläggningar enligt § 8 samt provisoriska ställningar, bygg-/bodetablering, transporter,
materialhantering mm, utan ersättning till Kommunen.
Exploatören ska avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och
god ordning inom detsamma.
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§ 29

Säkerhet

Riksbyggen förbinder sig att till Kommunen överlämna undertecknad
moderbolagsborgen till Kommunen i enlighet med bilaga 8, så snart Riksbyggen tillträtt
aktierna i Exploatören.
För det fall Riksbyggen inte tillträder aktierna i Exploatörens så ska Exploatören utan
dröjsmål ställa godtagbar säkerhet till Kommunen för fullgörandet av de förpliktelser som
åvilar, eller kommer att åvila, bolaget enligt Avtalet. Sådan säkerhet får utgöras av
bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet till ett belopp om
8 000 000 kr (ÅTTAMILJONER KRONOR). Det antecknas särskilt att överlämnandet av
säkerheten ska nedskrivas i förhållande till etappvis godkänd slutbesiktning av de
allmänna anläggningarna och ska motsvara Exploatörens återstående förpliktelser enligt
Avtalet.
§ 30

Garantibesiktning

Omedelbart före garantitidens utgång ska garantibesiktning av allmänna anläggningar
inom planområdet hållas.
Exploatören kallar till garantibesiktning minst tre veckor innan garantitidens utgång.
Underlåts detta fortlöper garantitiden oförändrad.
Exploatören ansvarar för att åtgärda eventuella fel som uppkommer under garantitiden.
§ 31

Force majeure m.m.

Kan till följd av krig, uppror, naturkatastrof, strejk, lockout, väsentligt ändrade
förutsättningar inte avtalade anläggningsarbeten avseende de allmänna anläggningarna
inom Planområdet genomföras inom angiven tid äger part åberopa hinder och åtnjuta en
mot hindrets varaktighet svarande tidsfrist.
§ 32

Genomförande av plan, andra myndighetsbeslut etc.

Exploatören förklarar sig införstådda med att projektets genomförande bland annat är
beroende av andra myndighetsbeslut. inklusive men inte begränsat till beslut från
länsstyrelsen och lantmäteriet. Kommunen tar därmed inget ansvar för att Detaljplanen i sin
helhet är genomförbar i alla delar för den händelse erforderliga myndighetsbeslut ej erhålls.
§ 33

Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och
undertecknas av Exploatören och Kommunen.
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Beträffande de paragrafer där Inmec AB är part ska ändringar och tillägg till dessa paragrafer
även undertecknas av bolaget för giltighet.
Beträffande de paragrafer där Riksbyggen är part ska ändringar och tillägg till dessa
paragrafer även undertecknas av Riksbyggen för giltighet.

§ 34

Överlåtelse av Avtal

Exploatören får inte utan skriftligt godkännande från Kommunen, Riksbyggen och Inmec
AB överlåta Avtalet eller delar av Avtalet.
Exploatören får utan hinder av denna § 34 överlåta Avtalet till ett bolag inom den
koncern vari Exploatören ingår om följande villkor är uppfyllda.
1. Att samtliga förpliktelser enligt Avtalet också överlåts.
2. Att det förvärvande bolaget ställt säkerhet enligt § 29 motsvarande den som
redan ställts och som innan överlåtelsen har överlämnats till Kommunen.
Exploatören ska omedelbart meddela Kommunen skriftligen om överlåtelsen.
§ 35

Ogiltighet

För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta Avtal eller om ett eller några
villkor skulle visa sig strida mot tvingande lag ska Avtalet i övrigt fortfarande gälla.
§ 36

Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk rätt.
§ 37

Bilagor

Till Avtalet hör nedanstående bilagor
Bilaga 1 - Plankarta med planområde, dat. 201X-XX-XX
Bilaga 2 - Planbeskrivning, dat. 201X-XX-XX
Bilaga 3a - Avtalsområdet, dat. 2017-12-12
Bilaga 4 - Ramhandling och kalkyl TORG, PARK mm, dat. 2017-12-15
Bilaga 5 - Fastighetsreglering/markbyten, dat. 2017-12-18
Bilaga 6 - Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten, dat. 2017-10-17.
Bilaga 7 - Moderbolagsborgen Riksbyggen ekonomiska förening, dat 2018-01-03
_________________________________
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Detta Avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav lantmäterimyndigheten samt
parterna tagit var sitt.
Upplands-Bro kommun
Ort:_________________ 2018-___-___

................................................
Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

................................................
Maria Johansson
Kommundirektör

Svartviken 3B AB, via fullmakt och för Riksbyggen ekonomisk förening
Ort:_________________ 2018-___-___

................................................
Carl-Henrik Appel
Regionchef, Riksbyggen ek. för

................................................
Roger Yrjas
Markn.områdeschef, Riksbyggen ek.för

Inmec
Ort:_________________ 2018-___-___

................................................
Krister Strid
VD, Inmec Aktiebolag

Riksbyggen ekonomisk förening
Ort:_________________ 2018-___-___

................................................
Carl-Henrik Appel
Regionchef, Riksbyggen ek. för

................................................
Roger Yrjas
Markn.områdeschef, Riksbyggen ek.för
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR FASTIGHETEN KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:164
M.FL.

§1

Parter

Upplands-Bro kommun (org nr 212000-0100), 196 81 Kungsängen, (Kommunen).
Inmec AB (556297-6471), Strandvägen 40, 196 30 Kungsängen (Exploatören).
Upplands-Bro kommun och Exploatören benämns gemensamt för Parterna och var för sig
för Part.
§2

Bakgrund och syfte

Detta exploateringsavtal (Avtalet) reglerar frågor hörande till exploatering inom Detaljplan
för fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 m.fl. i Upplands-Bro kommun, Stockholms län,
(Detaljplanen).
Detaljplanen syftar i sin helhet till att möjliggöra byggande av kollektivtrafiknära bostäder
samt förbättra förutsättningar för allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och Mälaren i
linje med planeringsinriktning i Kommunens översiktsplan (ÖP2010).
Beslut om planuppdrag för ny detaljplan för fastigheten gavs i KS § 8, 2016-02-03. För
reglering av kostnader i samband med planarbetet har särskilt planavtal träffats mellan
Kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening (Riksbyggen). Planavtalet reglerar och
fördelar kostnader som uppstår vid framtagande av Detaljplanen och de utredningar som
fordras för Detaljplanens framtagande.
Avtal för exploateringen enligt Detaljplanen ingås även med Riksbyggen och Svartviken 3B
AB i separat avtal.
Målsättning och ansvarsförhållanden
Avtalet ingås i syfte att klargöra ansvars- och kostnadsförhållanden mellan Parterna inom
ramen för förslaget till Detaljplan och med detaljplanen sammanhängande frågor.
Avtalet ska bland annat reglera fastighetsregleringar, såsom överlåtelse mellan Kommunen
och fastighetsägarna av allmän platsmark till kvartersmark och kvartersmark till allmän
platsmark inom planområdet. Avtalet ska reglera Exploatörens ansvar och kostnadsansvar för
projektering och utförande av direkt projektrelaterade anläggningar på blivande allmän
platsmark inom planområdet och avtalsområdet definierat i § 3. Avtalet ska även reglera
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övriga ansvars- och samordningsfrågor under genomförandetiden, logistik för byggnads- och
exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden mm.
Markägarförhållanden m.m.
Markägarförhållandena relevant för Detaljplanen och Avtalet är följande.
Fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 ägs till en tredjedel (1/3) av Inmec AB och till två
tredjedelar (2/3) av Svartviken 3B AB.
Fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1 ägs av Kommunen.
Riksbyggen har genom avtal den 1 april 2016 förvärvat samtliga aktier i Svartviken 3B AB
från Exploatören. Överlåtelsen av aktier är villkorad av ett antal villkor, bl.a. att Detaljplanen
vinner laga kraft, varför aktierna vid tidpunkten för Avtalets ingående inte har tillträtts. Efter
att Riksbyggen tillträtt aktierna i Svartviken 3B kommer bolaget att utgöra ett helägt
dotterbolag till Riksbyggen.
Exploatören och Svartviken 3B AB har överenskommit om att fastigheten Kungsängens
Kyrkby 2:164 ska delas mellan bolagen efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft. Svartviken
3B AB kommer att erhålla den norra delen av fastigheten motsvarande avtalsområdet i § 3
och Exploatören kommer att erhålla resterande del av fastigheten. Svartviken 3B AB kommer
efter att fastigheten klyvs äga mark som i Detaljplan anges som allmän platsmark och som via
fastighetsreglering ska övergå till Kommunen i senare skede i enlighet med vad som anges i
Avtalet.
Svartviken 3B AB kommer att ansvara för utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som
krävs för Detaljplanens genomförande.

§3

Avtalsområde och Planområde

Avtalsområdet (Avtalsområdet) framgår av bilaga 3b.
Planområdet (Planområdet) framgår av bilaga 1
I det fall Planområdet i Detaljplaneförslaget ändras, justeras Avtalsområdet enligt den
lagakraftvunna plankartan för Detaljplanen.

§4

Villkor för Avtalets giltighet

Avtalet vinner giltighet endast under förutsättning av att:
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i.

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun senast 2018-02-15 godkänner Avtalet
genom beslut som sedermera vinner laga kraft.

ii.

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun senast 2018-02-15 antar Detaljplanen
genom beslut som sedermera vinner laga kraft.

iii.

Exploatören senast 2018-01-20 godkänner Avtalet. Exploatören ska ofördröjligen
skriftligen meddela Kommunen om godkännandet.

iv.

Svartviken 3B AB och Riksbyggen ekonomisk förening senast 2018-01-20 godkänner
exploateringsavtal för Detaljplanen med Kommunen.

För det fall samtliga villkor i denna § 4 inte har uppfyllts är Avtalet utan verkan mellan
Parterna. Ingen Part ska i anledning härav ha rätt till någon ersättning från den andra Parten.
§5

Kvartersmark

Exploatören ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av kvartersmark inom
Avtalsområdet i enlighet med Detaljplanen.
Exploatören ska också utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla erforderliga
anpassningar avseende funktionell anslutning av gräns mellan kvartersmark och allmän
platsmark eller annan omgivande mark. Detta förutsatt att Kommunen lämnar erforderlig
information i förhållande till tidplan.
§6

Allmänna anläggningar

Överenskommelse om fastighetsreglering regleras i separat avtal mellan Kommunen,
Exploatören, Svartviken 3B AB och Riksbyggen.
Exploatören kommer inte efter att fastighetsreglering har skett att äga någon mark som i
Detaljplanen är planlagd som allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för återställning av mark och eventuella anläggningar, i gränsen mellan
kvartersmark och allmän platsmark, som berörs av byggnationen.
§7

Ersättning för nedlagt arbete

Exploatören förbinder sig att ersätta Kommunens faktiska verifierade kostnader i anledning av
Avtalet och för Kommunens egna arbete i enlighet med vid varje tid gällande timtaxa.
Parterna ska gemensamt arbeta för att minimera kostnaderna. Kommunen äger rätt att löpande
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månadsvis fakturera Exploatören. Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från
fakturadatum. Faktura ska ställas till Exploatören.
§8

Tekniska anläggningar

Inom Planområdet ska mark för tekniska anläggningar såsom kabelnät och dylikt upplåtas
genom avtal mellan Exploatören och de ledningsdragande nätägarna.
Pumpstationer inom kvartersmark kommer att behövas för hantering av avloppsvatten.
Om inte annat framgår av Avtalet ska Bolaget följa de projektanvisningar som föreskrivs i
Upplands-Bro kommuns Tekniska handbok, gällande vid tidpunkten för godkännande av
tidsplanen enligt § 23.
§9

Servitutsrätt

Det åligger Exploatören att inom Avtalsområdet ombesörja eventuell flytt av ledning som kan
påverkas i samband med genomförande av byggnation inom Planområdet. Exploatören söker
och bekostar eventuella förrättningsåtgärder som krävs för ovanstående servitutsåtgärder.
§ 10

Dagvattenhantering

Exploatören ansvarar för att lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark säkerställs
för att hantera gällande vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten och vattenskyddsområdet
Östra Mälaren.
Exploatören ansvarar även för att dagvattenhantering kvalitetssäkras under byggskedet.
De ovanstående två punkterna ska ingå i Bolagets byggprojekts kontrollprogram och
kvalitetssäkras i dialog med Kommunens miljöavdelning och Norrvatten.
Drift- och skötselinstruktioner med tillhörande kontrollprogram för framtida drift- och
underhållsskede skall tas fram i dialog med Kommunens miljöavdelning och Norrvatten.
Del av dagvatten från Prästhagsvägen kommer hanteras över kvartersmark enligt
planbeskrivning bilaga 2.
Vid en eventuell framtida ombyggnad av Prästhagsvägen skall Kommunen verka för att detta
dagvatten hanteras på kommunal mark.
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§ 11

Parkering

Det åligger Exploatören att inom blivande kvartersmark anordna parkering för blivande
bostäder, eventuella verksamheter samt besökare till kvarteret. Dock ska tio (10) nya
parkeringsplatser på gatumark längs med Prästhagsvägen räknas med som del i
besöksparkering. Omfattning av parkering inom kvartersmark är fastställd i Detaljplanens
planbeskrivning bilaga 2.
§ 12

Miljö- och energifrågor

Parterna är överens om att särskilt beakta miljö- och energifrågor. Området ska bebyggas på
ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god energihushållning.
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog
med Kommunens miljöavdelning och enligt ”Käppalaförbundets riktlinjer för
länshållningsvatten”, dat. 2017-10-17, bilaga 6.
§ 13

Avfallshantering

Exploatören ska projektera för omhändertagande av två fraktioner, hushålls- respektive
matavfall på kvartersmark.
§ 14

Samordning

Utbyggnad av byggnader och markanläggningar på Exploatörens kvartersmark inom
Avtalsområdet samordnas med utbyggnaden av allmänna anläggningar och arbeten med
ledningsdragning inom Planområdet. Detta görs genom en samordnad tidsplan för
byggnation som godkänts av båda parter i enlighet med § 23.
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska
Exploatören medverka i samordning av de olika byggherrarnas samt ledningsägarnas
aktiviteter inom Planområdet.
§ 15

Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden

Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele, fjärrvärme,
VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter inom och utanför
Planområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger inom Planområdet.
§ 16

Arbetsmiljö

Exploatören har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för
planering, projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BAS-U)
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för de arbeten som ska utföras av Exploatören enligt Avtalet. Exploatören kommer dock
att överlåta sådant ansvar på de entreprenörer som Exploatören kommer att anlita.
§ 17

Byggtrafik

Exploatören får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom Planområdet,
trafikera G/C-vägar och enskilda vägar först efter särskilt tillstånd av respektive
huvudman.
§ 18

Bygg- och informationsskyltar

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen på bygg- och informationsskyltar
för projektet ange Kommunens medverkan.
§ 19

Ersättning för gatukostnad och planavgift

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal och parterna i
planavtalet fullgjort sina förpliktelser enligt planavtalet, ska ägare till fastighet inom
Planområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för gatukostnad samt
planavgift.
§ 20

VA-anläggningsavgift

Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VAtaxa.
§ 21

Övriga avgifter

Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är kommunala erläggs
till respektive huvudman.
§ 22

Tidsplan och utbyggnad

Exploatören ansvarar för att gemensamt med Svartviken 3B AB och i dialog med
Kommunen upprätta en samordnad tidsplan för genomförandet av Detaljplanen inom
Planområdet.
§ 23

Nyttjande av kommunal mark under byggskedet

Exploatören nyttjar Avtalsområdet som arbetsområde under byggskedet, för bl.a. provisoriska
ställningar, bygg-/bodetablering, transporter, materialhantering mm, utan ersättning till
Kommunen.
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Exploatören ska avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och
god ordning inom detsamma.
§ 24

Genomförande av plan, andra myndighetsbeslut etc.

Exploatören förklarar sig införstådda med att projektets genomförande bland annat är
beroende av andra myndighetsbeslut. inklusive men inte begränsat till beslut från
länsstyrelsen och lantmäteriet. Kommunen tar därmed inget ansvar för att Detaljplanen i sin
helhet är genomförbar i alla delar för den händelse erforderliga myndighetsbeslut ej erhålls.
§ 25

Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och
undertecknas av Parterna.
§ 26

Överlåtelse av Avtal

Exploatören får inte utan skriftligt godkännande från Kommunen överlåta Avtalet eller
delar av Avtalet.
Exploatören får utan hinder av denna § 27 överlåta Avtalet till ett helägt dotterbolag under
förutsättning att samtliga förpliktelser enligt Avtalet också överlåts.
Exploatören ska omedelbart meddela Kommunen skriftligen om överlåtelsen.
§ 27

Ogiltighet

För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta Avtal eller om ett eller några
villkor skulle visa sig strida mot tvingande lag ska Avtalet i övrigt fortfarande gälla.
§ 28

Tvist

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol
enligt svensk rätt.
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Bilagor
Till Avtalet hör nedanstående bilagor
Bilaga 1 - Plankarta med planområde, dat. 201X-XX-XX
Bilaga 2 - Planbeskrivning, dat. 201X-XX-XX
Bilaga 3b - Avtalsområdet, dat. 2017-12-12
Bilaga 4 - Ramhandling och kalkyl TORG, PARK mm, dat. 2017-12-15
Bilaga 5 - Fastighetsreglering/markbyten, dat. 2017-12-18
Bilaga 6 - Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten, dat. 2017-10-17.
Bilaga 7 - Moderbolagsborgen Riksbyggen ekonomiska förening, dat 2018-01-03
_________________________________
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.
Upplands-Bro kommun
Ort:_________________ 2018-___-___

................................................
Camilla Janson
Kommunstyrelsens ordförande

................................................
Maria Johansson
Kommundirektör

Inmec AB
Ort:_________________ 2018-___-___

................................................
Krister Strid
VD, Inmec Aktiebolag
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Handlingar
Denna planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A1), daterad den 2017-09-20 reviderad 2018-01-22
Fastighetsförteckning daterad den 2017-09-20

Övriga handlingar
•

Trafikbullerberäkning 2017-09-06, Akustikbyrån

•

Riskutredning, 2016-06-22, Briab Brand & Riskingenjörerna

•

Brandskyddstekniskt utlåtande, 2016-10-06, Briab Brand & Riskingenjörerna

•

PM Berg och Geoteknik, 2016-10-19 rev 2017-08-30, Bjerking

•

Naturvärdesinventering, Ekologigruppen 2016-12-06

•

PM Dagvatten 2017-08-29, Sweco

•

PM Beskrivning, trafikfunktioner, 2017-09-20, SWECO

•

Miljöteknisk markundersökning 2017-06-07 – Rapport 2017-06-13, Trapezia AB.

•

Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet, (hälsa och miljö) 2016-05-17, WRS

•

PM Fördjupning riskbedömning miljö- och hälsorisker 2017-09-08 WRS

•

Granskningsutlåtande Tillgänglighet, 2016-10-05 Staremo Tillgänglighetskonsult AB

•

Vindstudier -aug -sept 2017 Arkitema Architects

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Syftet med planen är att, i linje med planeringsinriktning i kommunens översiktsplan (ÖP2010), förändra en obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats
för cirka 190 bostadslägenheter i ett kollektivtrafiknära läge.
Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand (Mälaren) i öster upp till Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen i väster. Området är, till största delen, privatägt. Det är obebyggt och
tillgängligt för allmänheten. Terrängen sluttar brant och är delvis utfylld efter en marksanering
av lämningar från den gjuteriverksamhet som fanns inom området fram till år 1960.
Planerade byggnader skapar en stadsmässig entré till centrala Kungsängen från Enköpingsvägen
i nordost. I branten ner mot Mälaren skapar hus och terrasserade bostadgårdar kontakt med
vattnet och utblickar mot naturområdet på Södra Stäksön. Inom planområdet skapas också ett
allmänt tillgängligt parkstråk som ger kommuninvånarna tillgång till strandområdet, vilket
utvecklas med gångbryggor och vistelsezoner.
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes våren 2016 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS
2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat
förfarande.

Eftersom planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan bedöms det inte
nödvändigt att arbeta fram en programhandling. Planprocessen börjar därför med
samrådsskedet. Aktuellt planskede är Antagande. Efter granskningstiden har ett
granskningsutlåtande upprättats med en sammanställning av de skriftliga synpunkter som
kommit in och en redovisning av kommunens ändringar med anledning av synpunkterna.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS)
Samråd
Granskningsbeslut (KS)
Granskning
Antagande (KF)

november 2016
december 2016 - januari 2017
oktober 2017
oktober-november 2017
februari 2018

Planuppdrag
Kommunstyrelsen fattade den 3 februari 2016 §8 följande beslut:
1. Kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ändrad detaljplan
för Kungsängens Kyrkby 2:164 enligt reglerna för utökat förfarande, PBL 2010:900.
2. Uppdraget ges prioritet 1

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende
lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för Mälaren med öar och strandområden, enligt 4 kap 1 och
2§ MB och av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § MB. Kommunen bedömer att
detaljplanen kan genomföras utan påtaglig skada på områdets natur och kulturvärden och utan
att påtagligt försvåra yrkesfisket bedrivande.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och
ekologiskt känsliga områden.
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Utomhusluft - Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids i planområdet då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i
omgivningen är måttliga. I dag finns inga kända områden i kommunen där miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids.
Vatten - Svartviken tillhör vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
(2004:660). För vattenförekomsten Mälaren-Görväln har miljökvalitetsnormen satts till god
ekologisk status 2021 (klassad till god status 2017) samt god kemisk status 2021 (klassad till
måttlig kemisk status 2017). Höjning av statusen för samtliga ämnen förväntas år 2027
(undantaget överskridande ämnen kvicksilver och bromerade difenyleter).
För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet (Förordning 2001).
Detaljplanens genomförande bedöms inte ha negativ inverkan på den ekologiska statusen i
Mälaren-Görväln. Dagvatten från planområdet ska fördröjas och renas innan det leds vidare till
Mälaren.
Ekologiskt känsliga områden - I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga
områden (ESKO). Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. Vattenområdet söder om Kungsängen, mark- och vattenområden utefter stranden
från Korsängen ner mot Lennarstnäs samt mark- och vattenområden utefter udden på södra
Stäksön, bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden. Dessa områden ligger, som
närmast, på ett avstånd av cirka en kilometer från planområdet. De bedöms därför inte påverkas
av ett genomförande av detaljplanen.

Behovsbedömning
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Svartviks
Strand inte medför risk för betydande miljöpåverkan.
Planens genomförande förutsätter att det strandskydd som återinträder i samband med att
detaljplanen ändras upphävs inom den kvartersmark som skapas. Omfattning av och skäl för
upphävande av strandskydd samt planområdets naturvärden redovisas i planbeskrivningen.
Risk för människors hälsa eller för miljön på grund av rester av föroreningar i utfyllnadsmassor
inom strandområdet har utretts i planprocessen. Resultatet av de undersökningar av mark- och
vattenmiljö som genomförts redovisas i planbeskrivningen och utredningarna biläggs
planhandlingarna.
Sammantaget bedömer kommunen att varken miljö, människors hälsa eller hushållning med
mark, vatten och andra resurser påverkas på ett sådant sätt att en MKB behöver upprättas. Se
vidare under rubriken Konsekvenser av planens genomförande.
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Plandata

Ortofoto med planområdet markerat.

Läge och areal
Planområdet är cirka 1 ha (9218 m2) stort och ligger 450-600 meter nordost om Kungsängens
pendeltågstation. Planområdet gränsar i öster till Svartvikens strand och i väster till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Nivåskillnaden mellan vattnet och vägarna är cirka 15
meter. I norr och söder gränsar planområdet till villafastigheter. Väster om Prästhagsvägen finns
ett trädbevuxet område naturmark och väster om Enköpingsvägen finns ett antal villafastigheter.
Planområdet är obebyggt. Det sträcker sig över ett område som ligger mellan cirka 100-200
meter från Mälarbanans järnvägsbro och cirka 300-450 meter från väg E18:s motorvägsbro.

Markägoförhållande
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, även kallad Gjuteritomten.
Denna fastighet ägs till 1/3 av Inmec AB och till 2/3 av Svartviken 3B AB som kontrolleras av
Riksbyggen ekonomisk förening via villkorat aktieägaravtal. Planområdet omfattar också en del
av vattenområdet (Svartviken) i direkt anslutning till planområdet samt vägmark i anslutning till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Dessa områden ägs av Upplands-Bro kommun och är del
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1. I övrigt är omkringliggande fastigheter privatägda
villafastigheter.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
•

Planområdet ingår i Riksintresse Mälaren med öar och strandområden (4 kap. MB).

•

Vattenområdet omfattas av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § MB).

•

Planområdet ligger i anslutning till ett riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresse
Görveln omfattar bland annat ”Farledsmiljö och kommunikationsmiljö vid vattenleden från
Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern.”

•

Södra Stäksön är av riksintresse för naturvård. Södra Stäksön består bl.a. av ett
barrskogsområde med urskogsartad tallskog och ädellövskogsparti (Stäketskogens
naturreservat). Planområdet skiljs från Södra Stäksön med 100-150 meter av Svartvikens
vatten.

•

Planområdet ligger cirka 100-200 meter norr om Mälarbanans järnvägsbro som är
riksintresse för järnväg och cirka 300-450 meter från väg E18:s motorvägsbro som är
riksintresse för väg.

Planförslaget bedöms inte påverka ovanstående riksintressen men riksintressen för Mälaren,
kulturmiljövård och naturvård utgör en tillgång för planerad boendemiljö och park-/strandmiljö.

Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010
RUFS 2010 anger Kungsängens tätort som regional statsbyggnad med utvecklingspotential med
följande mål för planeringen:
•

Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden.

•

Stadsutvecklingen bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät,
med blandade funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper.

•

Det bör finnas goda kollektiva förbindelser till de regionala stadskärnorna.

•

Det bör också finnas god tillgång till grönstruktur och stränder.

•

Förutsättningar för att utnyttja och utveckla effektiva tekniska försörjningssystem bör
tas tillvara.

Planförslaget bedöms överensstämma med dessa planeringsmål.

Detaljplan för SVARTVIKS STRAND
(Kungsängens Kyrkby 2:164 samt del av Kungsängens Kyrkby 2:1)
Detaljplan nr 1605

Planbeskrivning

8

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde
inom tätortsavgränsningen och i stationsnära läge. I ÖP 2010 framhålls att områdena inom
rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen är särskilt
intressanta för förtätning. Följande utdrag ur översiktsplanen stöder den i planförslaget
planerade exploateringen.
Kap 2 – ÖP 2010 i huvuddrag
Planområdet ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning.
Kommunstyrelsens direktiv för den nya översiktsplanen är:
• att Upplands-Bro ska vara en tillväxtkommun. Översiktsplanen ska föreslå nya områden för
bostäder och verksamheter. Utbyggnaden ska ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
långsiktigt hållbart sätt.
• att kommunens utbyggnad i första hand ska ske i eller i anslutning till tätorterna Bro och
Kungsängen. Detta för att använda och utveckla befintlig teknisk infrastruktur,
kollektivtrafik och närservice.
Kap 3 Boende – Planeringsinriktning
• att bostadsplanering med tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda lägen prioriteras.
• att tillgång till parkmark och närnatur ska tillgodoses.
Kap 11 Kungsängen – Planeringsinriktning
• att fortsätta förtäta Kungsängen i stationsnära lägen och låt bebyggelsen skjuta i höjden.
• att ta vara på ortens natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet till strand
och vatten och utvecklade rekreaktiva gång- och cykelstråk.

Detaljplaner och förordnanden
Byggnadsplan 6702 utarbetades år 1968 för att gälla för planområdet, men området för småhusbebyggelsen mot Svartviken undantogs innan byggnadsplanen antogs. Därför ligger en äldre
byggnadsplan, K2 för område vid Kungsängens järnvägsstation, fastställd 1933 kvar och anger
följande användning; industri- eller handelsändamål samt för dessa anläggningars bevakning
och tillsyn nödvändiga bostadsbyggnader.

Strandskydd
Föreslagen planändring innebär att gällande byggnadsplan ersätts, vilket medför att
strandskydd, enligt miljöbalken (2010:902), återinträder. Utgångspunkten för planeringen är
därför att hela planområdet ligger inom det generella strandskyddet om 100 meter från
strandlinjen.
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Förutsättningar, planförslag och konsekvenser

Vy från söder. Järnvägsbron i förgrunden, planområdet i mitten och motorvägsbron i fonden.

Natur
Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger i ett kuperat och, till stora delar, skogsklätt naturlandskap genomskuret av
Mälarens vikar och sund. I strandområdet har småskalig bebyggelse delvis ersatts med större
bostadshus. Storskaliga brokonstruktioner för järnväg och motorväg dominerar platsen. Under
de senaste årtiondena har ny bostadsbebyggelse vuxit upp bakom skogsridån i väster. Husen är
så höga att de höjer sig över trädtopparna.
Planområdet ligger i en brant del av området mellan Enköpingsvägen och Svartviken.
Enköpingsvägen ligger här 14-17 meter över nollplanet vilket innebär att planerad bostadsbebyggelse följer markens sluttning och har en till tre suterrängvåningar. Skogspartier med höga
träd omger till viss del planområdet. De större trädens höjd varierar mellan 15 och 20 meter.

Vy från öster med bebyggelseförslaget
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Mark och vegetation
Planen avgränsas i öster av Mälarens vatten. I väster av gatumark och i norr och söder av
uppvuxna villaträdgårdar. På fastigheten har en gång i tiden bedrivits gjuteriverksamhet.
Fastigheten berördes också av anläggning av den järnvägsbro som numer ingår i den nya
sträckningen av Mälarbanan. Därefter har fastighetsägaren i dialog med kommunen haft planer
på att utveckla fastigheten vidare och genomförde en sanering av markföroreningar efter den
tidigare gjuteriverksamheten. Med anledning av denna marksanering består en stor del av
marken inom fastigheten idag av frilagt berg och återfyllda rena massor. I den sydöstra delen
finns dock naturmark med fina vassruggar och äldre tallskog som till stor del kan behållas och
bidra till naturvärden på platsen.
En naturvärdesinventering har genomförts av Ekologigruppen 2016. Inom planområdet finns ett
litet område gles skog med enstaka äldre tallar som bedömts ha påtagligt naturvärde.
Detaljplanen gör det möjligt att bevara ett flertal av dessa tallar. I området förekommer också
spår av spillkråka som är rödlistad. Dessa spår bedöms inte påverka detaljplanen.
Markplanering och gårdsmiljöer
Omdaningen av området ska, förutom att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse, också
utveckla natur- och strandmiljö för allmänheten.

Strandpark med gångbrygga

Inspiration - utsiktsplats

Bostadsgård - Strandpark med ramp, gradänger och gångbrygga

Trappa i naturmark och

Möbler för naturlek

Trappor, utsiktsplats, gångbryggor m.m. byggs på plintar, stolpar och konsoler, så att de mer
eller mindre svävar ovan befintlig naturmark eller vattenyta. Dessa objekt kan med fördel
utformas med formspråk och uttryck som framhäver intilliggande naturmarkskaraktär. En väl
bearbetad ljussättning är en del i denna design.
Naturmark bevaras också inom kvartersmark i den sydöstra delen av planområdet. Detta säkras
med planbestämmelsen n1 – Markens karaktär av naturmark ska bibehållas och befintlig
vegetation ska i möjligaste mån bevaras och vårdas. Anordningar för naturlek får anordnas.
Punktprickad och korsprickad mark begränsar byggrätten inom området.
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Enköpingsvägen

Sektion genom entrétorg m.m.

Prästhagsvägen

Entrétorg/
Garage
Hus 4

Arkitema Architects

Arkitema Architects

Strandpromenad

Svartviken

Gårdstorg
Garage

Enköpingsvägen

Sektion genom gårdstorg och bostadsgård

Park
Hus 3

Hus 5

Bostadsgård
Hus 1

Svartviken
Strandpromenad

Planförslaget innehåller torgytor, allmänna utsikts- och mötesplatser, parkmark med naturlek
och trappförbindelse ner mot vattnet. Området längs vattnet omvandlas till allmän parkmark.
Parkmarkens bredd varierar mellan cirka 11 och 6 meter. På det smalast stället i den nordöstra
delen är bredden på en punkt cirka 4,5 meter. Planförslaget möjliggör också anläggning av
gångbryggor med promenad- och vistelseytor som ger allmänheten tillgång till stranden i hela
planområdets utsträckning. Detta säkras med följande planbestämmelser.
-

-

Entrétorg med utsiktsplats mot Prästhagsvägen planläggs som allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap och användningsbestämmelse TORG -Yta för blandtrafik i
gångfart och publik verksamhet. Under torgytan gäller användningsbestämmelse för
kvartersmark P1-parkering i en våning under mark.
Parkmark med strandpromenad planläggs som allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap och användningsbestämmelse PARK med trappor och gångbryggor.
Vattenområdet ägs av kommunen och har användningsbestämmelse W1 - Öppet vatten.
Bryggor och andra anordningar för allmän gångtrafik och vistelse får delvis skjuta ut
över vattnet men alla grundläggningar ska vara landbaserade.

Bostädernas närmiljö utgörs av ett centralt gårdstorg, bostadsgårdar och bevarad naturmark.
Gårdstorget innehåller praktiska funktioner som angöring och platser för avfallshantering.
På gårdstorget finns också bostadsentréer, gemensamma och enskilda uteplatser, planteringsytor
m.m. Två bostadsgårdar skapas mellan punkthusen i området mellan gårdstorg och strandpromenad. Platsens topografi gör att gårdarna får stora höjdskillnader. Dessa höjdskillnader
utnyttjas för att skapa spännande lekmiljöer, gemensamma och enskilda uteplatser med utsikt
över vattnet samt en gemensamhetslokal under den södra gården. På gårdarna skapas också så
kallade regnträdgårdar som fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps ut i Mälaren.
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Sol- och vindstudier

Solstudier visar att skuggan sveper över villafastigheten norr om planområdet under
vinterhalvårets ljusa timmar. Delar av fastigheten nås dock av solljus under olika tider på dagen.
Fastigheterna väster om Enköpingsvägen skuggas under förmiddagen. Idag är det befintlig
vegetation som skuggar omgivande fastigheter.
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Vindstudier har utförts av Arkitema Achitects i juni-sept. 2017. Särskild vikt har lagts vid att
utreda vindpåverkan på de villafastigheter som ligger norr och nordväst om planområdet.
Förhärskande vindriktning är sydlig på våren och vrider mot sydväst på sommar och höst.På
vintern är förhärskande vindriktning västlig. Vindhastigheter under 2,5 m/s bedöms, enligt en
bekvämlighetsskala för utevistelse, som god för såväl gående som stillasittande. Sammantaget
visar vindstudien att genomsnittlig vindhastighet i anslutning till villafastigheterna ligger långt
under 2,5 m/s.

Diagrammet visar ett planutsnitt av vindsimuleringen på cirka + 13.00 m höjd och
visar en genomsnittlig vindstyrka på under 2.5 m/s som därför värderas som god för
utevistelse/aktiviteter.

Diagrammet visar ett planutsnitt av vindsimuleringen på cirka + 19.00 m höjd och
visar en genomsnittlig vindstyrka på under 2.5 m/s som därför värderas som god för
utevistelse/aktiviteter.
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Geologi/Geotekniska förhållanden
Ett PM-Berg och Geoteknik, daterat 2016-10-19 rev 2017-08-30, har utarbetats av Bjerking AB
Geotekniska förhållanden kan sammanfattas som följer:
Området kännetecknas av en relativt kraftigt sluttande markyta ner mot Svartviken.
Höjdskillnaden uppgår till, som mest, cirka 15 meter. Flera partier, varav ett par större, utgörs
av berg i dagen. Inom övriga ytor består jordlagerföljden, i allmänhet, överst av ett mindre lager
fyllning överlagrat på friktionsjord som vilar på berg. Bergets överyta har i utförda
jordbergsonderingar påträffats på 1 till 5 meters djup under befintlig markyta. Djupet till berg är
generellt störst i den norra och södra delen av fastigheten. Förekommande berg har bedömts
vara av god kvalitet, några sprickzoner eller andra svaghetspartier har inte noterats.
Det finns inget grundvatten att tala om inom fastigheten beroende på den sluttande
bergöverytan. Det vatten som når fastigheten, antingen genom tillrinning eller via nederbörd
sjunker normalt ner i fyllning, mulljord och sand och följer därefter bergets överyta ner mot
Svartviken. Grundläggning inom området kommer till övervägande del att ske på berg. I den
nordöstra delen kan även en borrad grundläggning erfordras med hänsyn till djupet till berg.

Mark- och vattenmiljö
Inom planområdet har det tidigare funnits ett gjuteri, Ryds gjuteri, som startade år 1903.
Samtliga tillverkade produkter bestod av gjutjärn. Gjuteriet och lades ned på 1960-talet.
Inmec AB förvärvade fastigheten omkring 1989. År 2006 utförde Inmec AB en marksanering
efter gjuteriverksamheten varvid all mark som berörts av gjuteriverksamheten bortforslats.
Enligt Inmec:s slutrapport till kommunen har cirka 10 500 kubikmeter gjutsand, 9 ton ris, 10 ton
stubb omhändertagits vid RagnSells avfallsanläggning, Högbytorp. Med denna slutrapport
avslutade kommunen ärendet.
Markområdet
Trapezia AB har utfört en miljöteknisk markundersökning på jordmassor inom planområdet i
juni 2017. Resultatet redovisas i en rapport daterad 2017-06-13. Syftet med den miljötekniska
undersökningen var att analysera och klassificera jordmassorna samt hur dessa kan hanteras.
Fältanalys vid den miljötekniska undersökningen gav inget utslag för lättflyktiga kolväten.
Analys på laboratorium visar på att halten PAH-H (Polycykliska aromatiska kolväten)
överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning inom fyra av nio
provpunkter. PAH:er förekommer relativt frekvent i förortsmiljöer då PAH:er finns i petroleum
och kol. PAH:er bildas också vid grillning av mat. I vissa fall kan halten PAH som finns i den
kolnade grillytan långt överskrida gränsvärdena för luft.
Trapezia bedömer att området kan anses som lämpligt för etablering av bostäder då riktvärdet
för PAH:er överskrids så lite (0,6 mg/kg) att det inte kommer att ha någon påverkan på
människor som bor i området eller på växt- och djurlivet inom närmiljön.
Trapezia AB bedömer också att ingen ytterligare marksanering är nödvändig.
Massorna på fastigheten kan transporteras till en anläggning som hanterar massor med en
föroreningshalt lägre än riktvärdet för KM (Känslig Markanvändning). Massorna kan alternativt
återanvändas vid etablering av yta, dock bör man samråda med tillsynsmyndighet innan detta
utförs.
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Vattenområdet
Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet 2016-05-17, har tagits fram av WRS.
på uppdrag av kommunen. Denna utredning visar, bland annat, att cirka 60 meter av det
strandnära vattenområdet har fyllnadsmassor från gjuteriverksamheten. Dessa massor bedöms
inte innebära någon betydande risk för urlakning och spridning av föroreningar till ytvattnet.
Riskbedömningen har kompletterats och redovisas i PM Fördjupning riskbedömning miljö- och
hälsorisker, WRS 2017-09-08. Den fördjupade utredningen från samrådet har kompletterats med
text avseende förhöjda halter tungmetaller. Riskbedömningen från samrådet byggde på en
utredning som Naturvatten utfört 2015.
En undersökning som Trapezia utfört 2014 visar dock på högre halter än riktvärdet för KM för
vissa ämnen. Det betyder att det inte kan uteslutas att det finns delar av utfyllnadsmassorna som
innehåller förhöjda halter av tungmetaller. Spridningsrisken från det begränsade området med
ökade halter av förorenande ämnen i vatten och sediment måste dock anses som liten.
WRS:s Fördjupade riskbedömning av miljö- och hälsorisker redovisar följande slutsatser:
1. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk för att människor
exponeras för föroreningar från de utfyllnadsmassor som ligger i strandkanten. De
förhöjda halter av tungmetaller, som kan förekomma i massorna, utgör ingen risk för de
människor som rör sig i strandparken. Risk för skada uppstår först om man stoppar
material från massorna i munnen eller får i sig partiklar vid bad. Kommunens och
exploatörens avsikt är att strandområdet utformas på ett sätt som inte lockar till bad och
vistelse längs strandkanten.
2. Innan området tas i bruk för allmänheten behöver utfyllnadsmassorna täckas över,
alternativt rensas från rester av slagg, tegel, armeringsjärn m.m. för att minimera risken
att någon skadar sig på uppstickande föremål.
3. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk för att människor
exponeras för föroreningar från bottensedimentet i Svartviken.
4. Risken för ytterligare utlakning av föroreningar genom utledning av dagvatten i
utfyllnadsmassorna bedöms som obefintlig.
5. Sprängningar på land i samband med att tomten bebyggs kan orsaka vibrationer. Dessa
kan göra att utfyllnadsmassorna rörs om något och material som tidigare legat täckt
exponeras. En viss kortvarig grumling kan ske i samband med sprängning, men
materialet är generellt ganska hårt. Risken för att vibrationerna ska orsaka utläckage av
föroreningar från bottensedimenten i viken bedöms som mycket små.
6. Förändringarna i markanvändningen inom planområdet väntas inte påverka någon av de
kvalitetsfaktorer som omfattas av ekologisk status i vattenförekomsten MälarenGörväln. Det berörda området i Svartviken utgör en mycket liten del av
vattenförekomsten och påverkar inte den totala bedömningen av kemisk status enligt
vattendirektivet.
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Vinter i Svartviken. Planområdet syns till höger i bilden.

Foto: Jan G. Westin.

Rekreation och friluftsliv
Mälardalsleden (cykelled), Upplands-Bro leden (vandringsled) och Vikingaslingan
(skridskoled) passerar i anslutning till planområdet. Även befintliga gång- och cykelvägar
passerar i anslutning till planområdet.
Planområdet ligger också med närhet till Stäksön. Stäksön som helhet innehåller många
möjligheter för fritidsverksamhet och naturliv. Stäketskogens naturreservat ligger ner mot
Stäksöns västra strand, mitt emot planområdet. Området bevaras för sin urskogsliknande miljö
med upp till 500-åriga tallar.
Ett genomförande av detaljplanen förbättrar allmänhetens tillgång till strandområdet. Inom
planområdet finns ett utsiktstorg och ett parkområde i områdets mitt samt en parkremsa längs
planområdets norra gräns som leder ner till en strandpark med gångbryggor och vistelsezoner.

Fornlämningar
Riksantikvarieämbetets fornsök visar tre runor inom planområdet. Runorna markerar Gjuteri.
Övrig kulturhistorisk lämning, Kungsängen 137:1. Lämningen beskrivs som följer:
”Gjuteriplats bestående av tre husgrunder. … Av grunderna återstår nu betongsyllar, tegel och
betongbitar samt mörk jord. Järnskrot och virke. Gjuteriet uppfördes år 1903 och lades ner
omkring 1960.”
Lämningarna i form av kvarblivet skrot och byggfundament togs bort 1994. Resterande
lämningar i mark och mörk jord togs bort år 2006 i samband med marksanering efter
gjuteriverksamheten.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planområdet omges av villafastigheter med
enbostadshus från olika årtionden av 1900-talet. Bakom villafastigheterna, väster om
Enköpingsvägen, finns bostadsområden från år 2004 med 3-8 våningar höga hus. Bostadshusen
döljs delvis av vegetationen men de högre husen syns ovanför trädtopparna.

Befintlig grönska och strandlinje

Entréer och gårdsrum

Siktlinjer mellan ny bebyggelse

Övergripande disposition
Planförslaget möjliggör genomblickar från vägarna och utblickar från planerade bostäder mot
Stäksön, Mälaren och fri himmel. Den branta terrängen och befintlig växtlighet gör att
vattenutsikten idag till stora delar är skymd för befintlig bebyggelse väster om Enköpingsvägen.
I väster följer bebyggelsen vägarna och skapar gaturum. I den södra delen av planområdet
bevaras ett område med orörd naturmark och uppvuxna träd i kontakt med vattnet och
strandparken. I den norra delen öppnar sig bostadsgårdar mellan husen mot strandparken.
Planerade byggnader har en höjd som förhåller sig till det kuperade landskapet och de högväxta
skogspartier som, till viss del, omger bebyggelsen i närområdet.
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Vy från Enköpingsvägen i söder

Vy från Enköpingsvägen i norr (ARKITEMA ARCHITECTS)

Ny bebyggelse, bostäder
Planområdet delas upp i två kvarter med olika
byggherrar. Det södra kvarteret innehåller ett
bostadshus och det norra kvarteret innehåller
fem bostadshus som bildar en sammanhållen
enhet. En underjordisk garagevåning sträcker
sig under båda kvarteren i den västra delen av
planområdet. Området har sin angöring mot
Prästhagsvägen.
Det norra kvarteret har två bostadshus längs
Enköpings/Prästhagsvägen. Det norra huset är
tre och det södra fyra våningar. Husen har
också en takvåning under relativt branta
sadeltak samt suterrängvåning mot gårdstorget
i öster. Under byggnaderna ligger garagevåningen som också sträcker sig ut under
gårdstorget. De genomgående lägenheterna i
husen har entrébalkong mot vägarna i väster
och balkong/uteplats mot utsikten i öster.

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Fasad mot norr

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Tre punkthus planeras i slänten ner mot strandområdet. Husen står i kontrast till befintlig
villabyggelse mot Svartviken. De trappas av
ner mot vattnet så att hushöjden följer den
branta marklutningen. Trappningen gör att
fasaderna mot vattnet blir sex och sju våningar
(hus 1 och 2) samt sju och åtta våningar (hus 3)
av totalt nio och tio våningar.
Gårdstorget planeras som gångfartsområde för
angöring till bostadsentréer och innehåller
också både enskilda och gemensamma
uteplatser, planteringsytor m.m. Två bostadsgårdar skapas mellan punkthusen. På gårdarna
skapas trygga, gemensamma platser för lekoch utevistelse samt enskilda uteplatser i
anslutning till bostäderna i markplanet. Under
en del av den södra gården finns utrymme för
gemensamhetslokal för de boende.
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Vy från Prästhagsvägen i sydväst (ARKITEMA ARCHITECTS) Fasad mot söder

(ARKITEMA ARCHITECTS)

Gestaltning och material
Det södra kvarteret har ett lamellhus mot
Prästhagsvägen. Huset har sex våningar mot
vägen. Den sjätte våningen är en takvåning
under ett relativt brant sadeltak. Bottenvåningen planeras för lokaler. Mot vattnet är
huset sju våningar, då garagevåningen här
ligger i suterräng. Garage- och bottenvåning är
tre meter djupare än huset i övrigt, vilket gör
att det bildas en två våningar hög sockelvåning
mot vattnet. Lägenheterna har entrébalkonger
mot Prästhagsvägen i väster och balkonger/
uteplatser mot utsikten i öster. Kvartersmarken
mellan bostadshuset och parkområdet längs
stranden får till en del bebyggas med uthus
samt bullerskydd för uteplatser och liknande.
Till stor del lämnas dock marken obebyggd och
befintliga träd bevaras så långt det är möjligt.
Området planeras för naturlek och rekreation
för boende och verksamma inom fastigheten.
Parkområdet mellan det södra kvarteret och
vattnet är cirka nio meter brett och befintlig
strandvegetation kan här bevaras i befintligt
skick.
En allmän plats i form av ett entrétorg skapas
mellan de två kvarteren mot Prästhagsvägen.
Entrétorget har infart till gårdstorget och
garaget under detta. Torget ansluter till en
parkyta med en utsiktsplats, utrymmen för
naturlek och trappor till en strandpromenad.

Lamellhusens fasadbeklädnad är tänkt att vara
tegelspån i varma jordfärger. Mot det står
balkongräcken och bakomliggande fasader i
material med varma färgtoner, exempelvis
tegel, metall med varm färgton eller trä.
Avsikten är att skapa en välkomnande känsla
för bostäderna såväl som för området i sin
helhet. Husen har sadeltak i 35-45 graders
lutning och med beklädnad av plåt.

Fasadbeklädnad av tegelspån i jordfärger

Kvartersmarken i söder gränsar till ett område
med äldre villabebyggelse. Planbestämmelsen
k – ny bebyggelse ska utformas så att tak- och
fasadutformning anpassas till intilliggande
villabebyggelse - uppmanar till särskild
omsorg om detaljutformning med hänsyn till
omgivningen.
Punkthusen i det norra kvarteret byggs i ljusa
material. Avsikten är att föra in ljus mellan
husen. Punkthusen har pulpettak med
beläggning av sedum alternativt plåt.

Lamellhusen ska planeras med centralt
placerade trapphus. Det gör att det blir kortare
avstånd mellan bostadsentréer och trapphus.
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Illustrationsplan

Topia landskapsarkitekter
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FASADER MOT VÄSTER (ARKITEMA ARCHITECTS)

FASADER MOT ÖSTER (ARKITEMA ARCHITECTS)

Den nya bebyggelsen regleras med följande bestämmelser i plankartan:
Byggnadernas användning regleras med B för bostäder och BC för bostäder och/eller butiker,
kafé och kontor.
Högsta byggnadshöjd - Lamellhusen regleras med byggnadshöjd över angivet nollplan.
Takvinkel för lamellhusen regleras till 35-45 grader. Takkupor och andra byggnadsvolymer
över takfallet får inte finnas.
Högsta totalhöjd - Punkthusen regleras med totalhöjd över nollplanet. Endast mindre skorstenar
och andra tekniska anordningar får överskrida denna höjd.
e1

b1

b2
b3
b4
p1

000+00 Största byggnadsarea i m2 - byggnadens markavtryck + utkragande balkonger
som får glasas in. Arean anges på följande sätt 360 + 90 (exempel hus 1-3). Balkonger
får inte kraga ut över parkmark.
Tillåter underbyggnad av gårdstorget med parkering m.m. Bjälklaget ska dimensioneras
för biltrafik och plantering av buskar och mindre träd. Mindre konstruktioner för
regnskydd och stöd för växtlighet får uppföras. Inkast för avfall med underjordsbehållare
får anordnas.
Tillåter underbyggnad på bostadsgård med lokal för bostadskomplement.
Beskriver hur punkthusens två översta våningar ska trappas av.
Över höjden +18 får utkragande balkonger med inglasning finnas.
Beskriver punkthusens placering och inbördes avstånd.

Korsprickad mark tillåter komplementbyggnader. Total byggnadsarea får inte överskrida 35
m2. Enskild byggnad får inte ha större byggnadsarea än 25 m2. Byggnadhöjd får inte
överskrida 3,5 meter.
Prickad mark tillåter inte att marken förses med byggnad.
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Tillgänglighet
En allmänt tillgänglig utsiktsplats planeras i parkområdet i anslutning till entrétorget mot
Prästhagsvägen. Från utsiktsplatsen genom parkområdet i planområdets mitt och från
Enköpingsvägen genom en smal parkremsa i planområdets norra gräns leder trappor ner till
stranden. Längs stranden planeras en strandpark med gångbryggor och vistelseytor.
Alla byggnader nås med full tillgänglighet från gårdstorget. Lamellhusen har också entréer mot
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen. Genom punkthusen kan man med hiss nå bostadsgårdarnas olika nivåer och strandparken.
Marken inom planområdet utformas med god tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Terrängen mellan torget mot Prästhagsvägen samt gatumarken mot Enköpingsvägen och
strandparken är mycket brant och bergig. Av den anledningen bedöms gångförbindelserna ner
mot strandparken vara orimligt att åstadkomma med full tillgänglighet för rörelsehindrade.
Ingenting hindrar dock att personer med rörelsehinder som bor i närområdet gör en
överenskommelse med en av bostadsrättföreningarna om att få nyttja deras trapphus och hiss för
att få tillgång till strandparken.

Offentlig service och kommersiell service
Kungsängens centrum ligger cirka 700-800 meter från planområdet. Här finns ett stort utbud av
offentlig och kommersiell service. Bergaskolan är en F-5 skola som ligger cirka 400 meter från
planområdet. Närmaste förskola Bergshöjdens förskola ligger cirka 800 meter från planområdet.

Friytor

Från utsiktsplats på Stäksön

Strandlinjen mot järnvägsbron

Park
Planområdet innehåller idag inga parkområden. Detaljplanen innehåller en allmän park som
börjar vid entrétorget och leder ner till stranden där den omfattar ett cirka 6-9 meter brett
område längs hela planområdets gräns mot vattnet. Vid bostadsgårdarna och i planområdets
sydöstra hörn vidgar sig parkområdet till 10-11 meter.
Parkområdet regleras med planbestämmelsen PARK – Park med trappor och gångbryggor.
Anläggning av gångbryggor m.m. kräver dispens från strandskydd enligt MB 7 kap. 15 § och 16
§ då strandskydd inte upphävs för parkmarken.
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Vattenområden
En del av vattenområdet ingår i planområdet. En strandpark med gångbryggor som skjuter ut
över vattenytan planeras. Avsikten är att göra det möjligt för allmänheten att röra sig och vistas
inom strandområdet. Anläggning av gångbryggor m.m. kräver dispens från strandskydd enligt
MB 7 kap. 15 § och 16 § då strandskydd inte upphävs inom vattenområdet.
Vattenområdet regleras med följande planbestämmelse:
W1- Öppet vatten. Bryggor och andra anordningar för allmän gångtrafik och vistelse får delvis
skjuta ut över vattnet men alla grundläggningar ska vara landbaserade.

Upphävande av strandskydd

Strandskydd ligger kvar som parkmark och vattenområde inom 24% av planområdet.

Förutsättningen för ett genomförande av planförslaget är att strandskyddet upphävs för en stor
del av planområdet. Det gäller främst den kvartersmark som planläggs för bostadsbebyggelse
och därmed hörande markutnyttjande men också den mark som planläggs som allmän plats för
TORG och GATA. Den mark som planläggs som parkmark med kommunalt huvudmannaskap
bibehåller strandskydd liksom kommunägt vattenområde W1.
Detaljplanen medför att allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och förbättras
genom att marken närmast vattnet planläggs som allmän parkmark med bibehållet strandskydd.
Parkmarken når också upp till det allmänna entrétorget som har kontakt med Prästhagsvägen
och till gatumark längs planområdets norra gräns där kontakt finns med Enköpingsvägen.
Skapande av allmän platsmark i form av torg och park har varit viktiga förutsättningar för
kommunens godkännande att pröva frågan om ändrad detaljplan som medger bostadsbebyggelse på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164.
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Detaljplanen bedöms inte förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. En stor del befintlig
naturmark med uppvuxna träd och värdefull växtlighet bevaras och skyddas i det södra
kvarteret. I anslutning till den planerade strandparken kommer växtlighet att tillföras och ges
förutsättningar att utvecklas och förnyas. Nyanlagda bostadsgårdar tillför också nya grönytor till
området.
För att dispens från strandskyddet ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl enligt
miljöbalken 7 kapitlet 18 c §. Det skäl som här kan åberopas är det femte av de sex skälen;
Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området.
Upplands-Bro kommun växer starkt. Befolkningen förväntas stiga från 26 000 till cirka 34 000
innevånare (cirka 8000 nya invånare) mellan åren 2016-2026. Kommunens ambition är att
under perioden 2017-2022 komma upp i en produktionstakt på cirka 400 färdigställda
lägenheter per år.
För att bemöta behovet av bostäder på ett hållbart sätt har kommunen tagit fram Riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Upplands-Bro kommun, daterad september 2017. I riktlinjerna finns ett
antal mål som kommunen ser som viktiga för att uppnå ett hållbart byggande som också möter
behoven.
Planområdet uppfyller, bland annat följande riktlinjer:
• Utbyggnaden av nya bostäder ska, främst ske genom förtätning av befintliga tätorter och
tätortsutvidgning (undantaget planerna för tre större bostadsområden; Rankhus i anslutning
till Kungsängen samt Trädgårdstaden och Tegelhagen i anslutning till Bro med omnejd).
Planområdet ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning. Ett genomförande av detaljplanen
ger ett inte oväsentligt bidrag till kommunens behov av tätortsutveckling. Cirka 190 nya
bostäder skapas i ett centralt läge vilket stärker underlaget för utveckling av
servicefunktioner och kulturverksamhet i tätorten.
• Kommunen ska prioritera bostadsprojekt med tät exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda
lägen, eller i områden som har förutsättningar att bli väl kollektivtrafikförsörjda lägen.
Planområdet ligger inom den radie (cirka 700 meter) från pendeltågsstationen som kan
räknas som kollektivtrafiknära. De planerade bostäderna bidrar till att täcka en del av
regionens stora behov av bostäder med tillgång till god kollektivtrafik.
• I planeringen av nya bostäder ska kommunen sträva efter att de boende ska ha tillgång till
parkmark och närnatur.
Ny parkmark skapas inom planområdet genom att privatägd mark med kontakt med stranden
omvandlas till offentligt ägd parkmark. Planområdet har också tillgång till närnatur och har
förutsättningar att ta vara på och utveckla det natursköna läget vid Mälaren. Kommunen har
för avsikt att utveckla allmänhetens tillgänglighet till strandområde genom att anlägga
trappor, gradänger och gångbryggor. Dessa anläggningar prövas med dispens när den
närmare utformningen är känd och konsekvenserna kan överblickas.
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Illustration av den områden inom centrala Kungsängen som bedömts lämpliga för förtätning.
1.Villa Skoga. 2. Vattentornsparken. 3. Ringvägen. 4. Korsängen.

Kommunen har gjort en genomgång av obebyggda områden inom Kungsängens tätort som
ligger kollektivtrafiknära, det vill säga inom cirka 700 meter från järnvägsstationen.
Ett fåtal platser har bedömts som lämpliga för förtätning. Det är platser som inte kräver att äldre
bebyggelse rivs och som kan bebyggas utan att medföra betydande miljöpåverkan och/eller att
värdefull natur inte kan bevaras.
Området söder om pendeltågsstationen bedömer kommunen som olämpligt för förtätning. Här
är de obebyggda delarna planerade som allmän parkmark. Dessa delar är låglänta med risk för
översvämningar och svåra grundläggningsförhållanden.
Sammantaget har behovet av bostadsförsörjning vägts samman med behovet av goda livsmiljöer
i tätorten som helhet. De platser som bedömts som lämpliga för bebyggelse har alla blivit
föremål för planuppdrag eller är under utbyggnad.
Kommunens slutsats är att det är motiverat att upphäva strandskyddet i de delar av planområdet
som planeras för bostadsbebyggelse. Här finns möjlighet att bygga bostäder i kollektivtrafiknära
läge, utan större påverkan på grönområden. Detta väger tungt för att kommunen ska kunna
uppnå sina mål för bostadsförsörjning.
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Trafik och kommunikationer
Planområdet ligger i god kontakt med både lokalt och regionalt vägnät. Området ligger också
nära kommunens centrum för kollektivtrafik.

Biltrafik och angöring

Garage under mark

Gång- och cykeltrafik

Gatunät, varumottagning, utfarter
Området ligger i anslutning till den lokala gatan Prästhagsvägen som i sin tur ansluter till
huvudgatan Enköpingsvägen.
De nya bostäderna, med planerat garage, kommer att alstra biltrafik. Bedömningen är dock att
trafikalstringen kommer att vara begränsad. Detta beror på områdets närhet till pendeltåg och att
området har en förhållandevis stor andel små lägenheter. Området ska inte heller innehålla
besöksintensiva verksamheter.
Enköpingsvägen, i snittet sydöst om Kungsvägen, har idag ett trafikflöde på cirka 2 600 fordon
per årsmedeldygn (Trafikverket år 2015). Prästhagsvägen har, enligt en trafikmätning under år
2017, vardags-medeldygnstrafik om cirka 510 fordon per dygn.
De cirka 190 nya bostäderna kan komma att alstra cirka 270 bilrörelser under ett vardagsdygn.
(135 fordon ut från och 135 fordon in till området). Till detta flöde kommer också annan trafik,
så som sop-, post- och paketbilar. Sådan trafik bedöms ge upphov till mellan fem och tio fordon
per dag.
Området har sin huvudsakliga in-/utfart mot Prästhagsvägen samt sekundär utfart mot
Enköpingsvägen. Dessa in-/utfarter är sammankopplade med en kvartersgata (gårdstorget) för
angöring till bostadshusen.
Bostadsbyggnader placeras längs Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Detta bidrar till att
utveckla Enköpingsvägen till en mer stadsmässig gata. I anslutning till detaljplanens
genomförande planeras Prästhagsvägen att förbättras för gångtrafik och besöks/infartsparkering.
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Parkering
Parkering för cirka 100 bilar anordnas i ett underjordiskt garage med in-/utfart från entrétorget
vid Prästhagsvägen. Garaget ska inrymma boendeparkering och besöksparkering för
planområdet och antalet platser motsvarar 0,5 p-platser per lägenhet. Dessutom skapas, enligt ett
avtal med kommunen, 10 p-platser vid Prästhagsvägen som samnyttjas som besöksparkering
och infartsparkering till Kungsängens station.
10 p-platser för rörelsehindrade och annan korttidsangöring kan skapas inom kvartersmark.
Parkering för rörelsehindrade planeras, efter behov, i garaget och på gårdstorget. Dessa platser
placeras inom 25 m gångavstånd från entré.
Parkeringsbehovet för de planerade bostäderna kan påverkas ytterligare genom innovativa
parkeringslösningar. Det kan innebära tillgång till, bland annat, bil- och lastcykelpooler.
Platser för bilpoolsbilar kan anordnas både i garaget och på gårdstorget.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Utmed den norra delen av Prästhagsvägen sker cykeltrafik idag som blandtrafik. Cirka 150
meter söderut börjar en gång- och cykelväg som leder fram till Kungsängens station. Därifrån
utgår kommunens hela vägnät för gång- och cykeltrafik. Kommunen har också planer att
komplettera och uppgradera befintlig gång- och cykelväg utmed Enköpingsvägen till en
regional gång- och cykelväg.
Cykelinfart till planområdet sker vid områdets tre in-/utfarter mot Prästhagsvägen och
Enköpingsvägen. Torget är allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, planerat för
blandtrafik i gångfart. Gårdstorget är kvartersmark, planerat för blandtrafik i gångfart.
På gårdstorget anordnas viss cykelparkering. Cykelparkering anordnas enligt SIS standard (en
cykel per person) och fördelas på respektive bostadshus.
Planerad utbyggnad av bostadskvarteret anpassas efter de planer som finns på breddning av
gatumarken för det regionala gång- och cykelstråket utmed Enköpingsvägen.
Planbestämmelse x säkerställer allmänhetens tillgänglighet för gång- och cykeltrafik inom
kvartersmark för angöring och parkering m.m. mellan det södra lamellhuset och
Prästhagsvägen.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger 450-600 meter från Kungsängens station. Här finns pendeltåg mot
Stockholm C/ Nynäshamn och Bro/Bålsta. I högtrafik går pendeltågen i kvartstrafik. Från
stationen utgår också fyra olika busslinjer mot Håtuna, Brunna och Livgardet samt Råby.
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Störningar och risker
Mälarbanan (järnväg) ligger som närmast 85 meter söder
om aktuellt planområde. Väg E18 (motorväg) går cirka
300 meter nordost om planområdet. Väster om
planområdet går Enköpingsvägen. Planområdet påverkas
av buller från dessa tre kommunikationsleder.
Mälarbanan och väg E18 är transportleder för farligt
gods och kan därför utsätta omgivningen för risker.

Ljudmiljö
Trafikbullerberäkning har utförts av Akustikbyrån och
redovisas i Rapport154202-2rev2, daterad 2017-09-06. Planerad bostadsbebyggelse ska
uppfylla myndighetskrav om lägsta ljudmiljö enligt BBR 22. Därtill ska riktvärden enligt SFS
2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehållas.
Planområdet är bullerutsatt från väg- och spårtrafik. En beräkningsmodell har upprättats för
spårtrafik på Mälarbanan och för vägtrafik på väg E18 och Enköpingsvägen. I denna modell
ingår inte påverkan av eventuell exploatering av norra Stäksön. Huvudorsaker till
bullersituationen är maximala ljudnivåer från spårtrafik över Svartviken samt ekvivalent
vägtrafikbuller från Enköpingsvägen.
För hus 1,2,3,4 och A beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiga 60 dBA vid
någon fasad. Därmed uppfylls riktvärde enligt SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS
2017:359. Det betyder att planlösningar i lägenheter kan orienteras utan inskränkningar med
avseende på trafikbuller.
För hus 5 beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga 60 dBA, varför minst
hälften av boningsrummen ska orienteras mot ljudnivåer under 55 dBA respektive högst 70
dBA maximal ljudnivå. Riktvärde uppfylls för fasad som vetter mot Svartviken, varför hälften
av boningsrummen kan orienteras åt det hållet. Om enkelsidiga lägenheter önskas mot
Enköpingsvägen i hus 5 får storleken på lägenheterna inte överstiga 35 m2. Detta regleras med
planbestämmelsen m – enkelsidiga lägenheter större än 35 m2 får inte anordnas mot
Enköpingsvägen om ljudnivåerna överstiger de i gällande lagstiftning reglerade maxnivåerna
för buller.
De nya bostadshusen kommer utgöra en bullerskärm för befintliga bostadshus längs
Enköpingsvägen och Svartviksbacken. Bostadsfasader på dessa adresser beräknas få en
sänkning av den dygnsekvivalenta ljudnivån på ungefär 1 dB.
Den nordvästra fasaden på befintlig huskropp på Prästhagsvägen 3 och den nordöstra fasaden på
Prästhagsvägen 5 beräknas få något högre dygnsekvivalenta ljudnivåer till följd av reflexer i
tillkommande fasader. För övriga fasader på dessa hus samt övriga angränsande huskroppar på
Prästhagsvägen har planerad bebyggelse ingen inverkan på den dygnsekvivalenta ljudnivån.
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På bullerskyddad uteplats får riktvärde för högsta maximala ljudnivå inte överskridas (med upp
till 10 dB) mer än 5 gånger per timme. I det norra kvarteret överskrids inte gällande riktvärden.
I det södra kvarteret behöver bullerskyddande avskärmningar anordnas vid uteplatser för att
uppfylla dessa riktvärden. Korsprickad mark i plankartan tillåter, förutom uppförande av
komplementbyggnader, även bullerskydd för uteplats och liknande.
Plankartan har en ruta med upplysningar som innehåller följande text: bebyggelsen ska utformas
enligt SFS 2015:216 förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader med ändringar enligt
SFS 2017:359.

Risk
En riskutredning daterad 2016-06-22, har gjorts av Briab Brand & Riskingenjörerna AB.
Syftet med riskutredning har varit att redogöra för riskbilden som är förknippad med aktuellt
planområde och att bedöma om planerad markanvändning inom området är acceptabel ur
risksynpunkt.
Utredningen visar att planområdet ligger på det avstånd från Mälarbanan (transportled för farligt
gods) inom vilket Länsstyrelsen anser att riskerna ska beaktas. Aktuellt avstånd uppfyller dock
med god marginal de av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden. Dessutom är det ur
risksynpunkt fördelaktigt att Mälarbanan är försedd med urspårningsräler i det avsnitt som
ligger närmast planområdet.
Övriga riskkällor som har identifierats har kunnat avskrivas då de inte bedöms bidra till
planområdets risknivå. Sammantaget bedöms planområdets risknivå vara acceptabelt låg och
den planerade bebyggelsen vara möjlig utan vidtagande av skyddsåtgärder.

Räddningstjänstens insatstid och brandskydd
Insatstiden för räddningstjänsten bedöms överstiga 10 minuter och närmaste brandstation
(Upplands-Bro) har inte heltidsbemanning, eller fordon som kan möjliggöra assisterad
utrymning med hjälp av höjdfordon.
Med hänsyn till den förlängda insatstiden för räddningstjänsten, samt avsaknaden av
höjdfordon, kommer utrymningsstrategin bygga på antingen tillgång till trapphus Tr2 (vilket
accepteras utgöra den enda utrymningsvägen från aktuell verksamhetsklass och aktuella
byggnadsutformningar), eller tillgång till minst två av varandra oberoende trapphus, åtkomliga
via loftgång. Källarplan som står i förbindelse med Tr2-trapphus ska vara tillgängligt för
räddningsinsats, utan att insats ska behöva ske via Tr2-trapphuset.
Utvändigt brandpostnät ska finnas i Enköpingsvägen. Att erforderliga avstånd tillgodoses ska
kontrolleras.

Radon
PM Berg och Geoteknik, 2016-10-19 rev 2017-08-30 Bjerking, redovisar att marken
klassificeras som normalradonmark, vilket medför att planerad byggnation ska utföras
radonskyddad. Erforderliga radonmätningar måste göras inför byggnation.
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Teknisk försörjning
Dagvatten
Ett PM-dagvatten daterat 2017-08-29 har sammanställts av Sweco. Detta PM sammanfattar
planområdets förutsättningar och möjligheter.

Principiell systemlösning för dagvattenhantering

Planområdet avvattnas direkt mot Mälaren/Görväln som är en vattenförekomst enligt
Vattendirektivet. Beslutad miljökvalitetsnorm (2017) är att upprätthålla god ekologisk status
och att uppnå god kemisk status till 2021. Ny exploatering får inte innebära försämrade
möjligheter för recipienten att bevara och uppnå miljökvalitetsnormerna.
Planen omfattas också av skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde där det
beskrivs att utsläpp av dagvatten från nybyggda hårdgjorda ytor, där risk för vattenförorening
föreligger, inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Föroreningsbelastningen från 11 av13 undersökta föroreningsämnen minskar till följd av
exploatering med planerade LOD-anläggningar. Planens påverkan på recipientens möjlighet att
uppfylla MKN bedöms som mycket liten eller ingen. Dagvattenkvaliteten säkras genom lokalt
omhändertagande i terrasserade växtbäddar och makadamfyllda infiltrationsstråk. På så sätt
fastläggs föroreningar innan dagvattnet når recipienten.
Planområdet lutar mot recipient och bebyggelsen är höjdsatt så att dagvatten ytledes kan ta sig
ut mellan husen också vid skyfallsflöden. Utbyggnaden av planområdet kommer resultera i ett
ökat flöde men på grund av närheten till recipientens utjämningsförmåga, krävs ingen extra
utjämningsvolym inom planområdet.
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Möjligheten till uppsamling och sanering vid miljöincidenter som kemikalieolyckor säkerställs
genom att dagvattnet inte leds direkt via ledning ut till recipient. Allt dagvatten kommer att
passera via sanerbara jordlager i växtbäddar och makadamlager. En sådan lösning ger en trög
och kontrollerad avledning.
Under byggtiden upprättas ett kontrollprogram för att säkerställa att recipienten inte utsätts för
förorening som bränsle- och oljespill från byggfordon. Därtill efterföljs Käppalaförbundets
riktlinjer för länshållningsvatten.

Princip för dagvattenränna

Dagvattnet går via rännor in till växtbäddarna. Dränering sker via ett makadamskikt som leder
överskottsvatten vidare till rännan intill växtbädd en nivå ner, där en stegvis rening av
dagvattnet möjliggörs. Avvattning från de terrasserade växtbäddarna sker i huvudsak via rännor
till tvärgående makadamlager från vilka vattnet går ut via spridar-ledning eller kan flöda diffust
ut till recipienten genom den bevarade naturmarken. Därmed erhålls ytterligare filtrering genom
naturmarkens jordlager och dessutom motverkas ökad turbiditet vid strandlinjen.
Prästhagsvägen som inte renas idag kommer efter exploatering avvattnas via ledning mot ett
makadamlager vid avrinningsområde A1 (se bild Principiell systemlösning för dagvatten på sid
30) från vilket vattnet sedan kan infiltrera i naturliga jordlager eller översilas befintlig
vegetation.
Åtgärder för dagvattenrening säkerställs genom följande planbestämmelse som gäller för hela
planområdet: Dagvatten - Fördröjningsanläggning för rening av dagvatten ska anläggas med
en volym av cirka 60 m3. Takvatten ska infiltreras inom respektive fastighet.
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Slutsatser
• Planens genomförande bedöms ha mycket liten eller ingen påverkan på recipientens
möjlighet att uppnå MKN. Med planerade reningsåtgärder minskar belastningen från de
flesta föroreningsämnen mot recipienten. Belastningen av nickel och bromerade definyleter
ökar något men halterna underskrider fortsatt riktvärdesgruppens riktvärden 1M.
• Dagvattenflödet från området ökar med cirka 35% vid ett 10-årsregn till följd av
exploateringen.
• Dagvatten från Prästhagsvägen som idag inte genomgår någon rening renas inom
planområdet efter exploatering.
• För att erhålla beräknad reningseffekt och därmed beräknad föroreningsbelastning krävs en
reningsvolym av cirka 60 m3. Denna volym syftar till att ta emot och rena dagvatten från
hårdgjorda ytor samt att fördröja och sprida utflöde mot recipient.
• Kontrollprogram under byggtiden säkerställer att föroreningar från byggfordon inte når
recipienten. Turbiditetsmätningar kommer att utföras för att säkerställa att denna inte ökar
med exploateringen. (Turbiditet=grumlighet)

Vatten och avlopp
De nya fastigheterna kopplas till kommunens system för vatten och avlopp. Anslutningspunkt
kan upprättas vid Enköpingsvägen.

Avfall och distribution
Underjordsbehållare, för minst två fraktioner, planeras
för avfallshantering inom planområdet. Inkast placeras
tillgängligt på gårdstorget intill punkthusen samt mot
Prästhagsvägen i planområdets sydvästra del.
Planbestämmelsen b5 – Underjordsbehållare med inkast
för avfall får anordnas gäller för punktprickade områden
i planens sydvästra hörn. Planbestämmelsen b1 som
gäller för Gårdstorget innehåller också texten Underjordsbehållare med inkast för avfall får anordnas.
Anläggning för källsortering finns vid Kungsvägen drygt
600 meter från planområdet och i Kungsängens centrum
cirka 850 meter från planområdet.

Värme
De planerade bostäderna värms med bergvärme, alternativt fjärrvärme om EON:s planerade
värmesystem hinner byggas ut.

El, tele, bredband
El, tele- och bredbandsanslutningar finns i anslutning till planområdet. Dialog med nätägare om
anslutningsförutsättningar sker under fortsatt planprocess.
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Konsekvenser av planens genomförande
Barnkonsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen ger barn tillgång till ett parkområde som erbjuder möjligheter
för lek och utevistelse. I samband med genomförande av detaljplanen anordnas ett nytt
övergångsställe över Prästhagsvägen i anslutning till planområdet.

Miljökonsekvenser
Planens påverkan på arkeologiska och historiska företeelser på platsen kommer att bli marginell.
Fysiska lämningar är sedan länge borttagna. Det immateriella värdet, det vill säga platsens namn
kan komma att förändras.
Omkringliggande område är bebyggt med småhus. Dess karaktär kommer att påverkas av den
ökade exploateringsgraden. I ett större perspektiv passar den nya bebyggelsen in i ortens
blandade bebyggelsekaraktär, där småhus och större flerbostadshus existerar sida vid sida.
Ortens sammantagna karaktär kan därför anses förändras lite på grund av planens
genomförande.
Naturvärden i närområdet påverkas inte negativt av planens genomförande. Naturvärden inom
planområdet tas tillvara i planförslaget och utrymme för naturmark och parkmark i kontakt med
stranden säkras i planförslaget. En naturvärdesinventering har genomförts av Ekologigruppen
2016. Inom planområdet finns ett litet område gles skog med enstaka äldre tallar som bedömts
ha påtagligt naturvärde. Detaljplanen gör det möjligt att bevara ett flertal av dessa tallar. I
området förekommer också spår av spillkråka som är rödlistad. Dessa spår bedöms inte påverka
detaljplanen.
Förutsättningen för ett genomförande av planförslaget är att strandskyddet upphävs för en stor
del av planområdet. Parkmark med kommunalt huvudmannaskap i och i anslutning till stranden
bibehåller dock strandskyddet.

Sociala konsekvenser,
Ett genomförande av detaljplanen medför förbättrad tillgänglighet till strandområdet, bevarad
naturmark och nyskapad parkmark. Detta bör vara positivt för boende i närområdet och i viss
utsträckning också för kommunen som helhet.

Materiella värden
Ett PM-dagvatten daterat 2017-08-29 har sammanställts av Sweco. Här ingår ett förslag till
principiell systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet. I detta förslag ingår att
dagvatten från Prästhagsvägen, som idag inte genomgår någon rening, renas efter exploatering
på planområdet. Ett kontrollprogram ska upprättas under byggtiden för att säkerställa att
föroreningar från byggfordon inte når recipienten. Turbiditetsmätningar kommer att utföras för
att säkerställa att denna inte ökar med anledning av exploateringen.

Trafik
De nya bostäderna med planerat garage kommer att alstra biltrafik. Bedömningen är dock att
trafikalstringen kommer att vara relativt begränsad. Enköpingsvägen har i snittet sydöst om
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Kungsvägen idag ett trafikflöde på cirka 2 600 fordon per årsmedeldygn (Trafikverket år 2015).
Prästhagsvägen är en lokalgata. Prästhagsvägen har, enligt en trafikmätning under år 2017,
vardags-medeldygnstrafik om cirka 510 fordon per dygn. De cirka 190 nya bostäderna kan
komma att alstra cirka 270 bilrörelser under ett vardagsdygn. (135 fordon ut från och 135
fordon in till området). Till detta flöde kommer också annan trafik, så som sop-, post- och
paketbilar. Sådan trafik bedöms ge upphov till mellan fem och tio fordon per dag.

Risker för människors hälsa eller för miljön
Risk i samband med tågolycka m.m. - Den riskutredning som tagits fram som underlag för
planförslaget visar att avståndet till Mälarbanans järnvägsbro med god marginal uppfyller de av
Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden. Dessutom är det ur risksynpunkt fördelaktigt
att Mälarbanan är försedd med urspårningsräler i det avsnitt som ligger närmast planområdet.
Övriga riskkällor, som har identifierats, har kunnat avskrivas då de inte bedöms bidra till
planområdets risknivå. Sammantaget bedöms planområdets risknivå vara acceptabelt låg och
den planerade bebyggelsen bedöms vara möjlig utan vidtagande av skyddsåtgärder.
Ljudmiljö - Trafikbullerberäkningar av buller från väg och spårtrafik och hur detta påverkar de
planerade bostadshusen har utförts. För alla hus utom ett beräknas ljudnivåerna inte överskrida
riktvärden enligt SFS 2015:216 med ändringar enligt SFS 2017:359. Planlösningar för
lägenheter i dessa kan orienteras utan inskränkningar med avseende på trafikbuller. För ett hus
(hus 5) beräknas ljudnivån vid fasad mot Enköpingsvägen överstiga ovanstående riktvärden
varför minst hälften av boningsrummen ska orienteras mot ljudnivåer under 55 dBA respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå. I det norra kvarteret överskrids inte gällande riktvärden för
bullerskyddade uteplatser. I det södra kvarteret behöver bullerskyddande avskärmningar
anordnas vid uteplatser för att uppfylla dessa riktvärden
Föroreningar – En miljöteknisk markundersökning visar att planområdet är lämpligt för
bostäder samt att marken inom planområdet kan anses vara sanerad.
Fyllnadsmassor från den tidigare beskrivna gjuteriverksamheten finns i vattenområdet längs
cirka 60 meter av strandlinjen. Föreslagen utformning av planområdet bedöms inte innebära risk
för att människor exponeras för föroreningar från dessa massor. Massorna bedöms inte heller
innebära någon betydande risk för urlakning och spridning av föroreningar till ytvattnet.
Innan området tas i bruk för allmänheten behöver utfyllnadsmassorna täckas över, alternativt
rensas från rester av slagg, tegel, armeringsjärn m.m. för att minimera risken att någon skadar
sig på uppstickande föremål. Kommunens och exploatörens avsikt är att strandområdet utformas
på ett sätt som inte lockar till bad och vistelse längs strandkanten.
Tillgänglighet - Planförslaget har granskats av certifierad sakkunnig kontrollant av
tillgänglighet. Granskningen avslutas med följande utlåtande: ”Terrängen präglas av brant
sluttning mot Mälaren. Förslaget har på ett ambitiöst och rimligt sätt tagit hänsyn till detta.
Vissa avsteg från en fullständig tillgänglighet måste göras med hänsyn till terrängen och är i
linje med bygglagstiftningen.”
Radon - Risk för höga radonhalter kan finnas när man bygger på berg. Marken klassificeras som
normalradonmark vilket medför att planerad byggnation ska utföras skyddad.
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Genomförande
Nedan redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Dessa åtgärder ska vara vägledande vid genomförandet.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen har vunnit
laga kraft. När planen vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att få bygglov för bebyggelse
och åtgärder som överensstämmer med planen.
Enligt 4 kap. 39 § i PBL får en detaljplan inte ändras eller upphävas före genomförandetidens
utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Detta gäller dock inte om
ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte
har kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla till dess den ändras eller upphävs.
Endast den användning, de egenskaper och andra förutsättningar som detaljplanen möjliggör
kan genomföras så länge detaljplanen gäller.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören Svartviken 3B AB samt
mellan kommunen och exploatören Inmec AB. Avtalen ska bland annat reglera
fastighetsrättsliga frågor, såsom markbyten mellan kommunen och fastighetsägare.
Avtalet mellan kommunen och Svartviken 3B AB ska också reglera Svartviken 3B AB:s ansvar
för projektering och utförande av ombyggnad av gatumark samt anläggningar på torg och
parkmark inom planområdet. Detta omfattar tio besöks-/och infartsparkeringar och ett
övergångsställe vid Prästhagsvägen samt anläggningar på blivande allmän platsmark (torg och
parkområdet) inom och i anslutning av planområdet.
Avtalen ska också reglera ansvar för och hantering av eventuella markföroreningar inom
respektive fastighet.
Avtalen ska dessutom reglera övriga ansvars- och samordningsfrågor under genomförandetiden
såsom logistik för byggnads- och exploateringsarbeten, avgifter, tider och tillträden m.m.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Cirka 2 900 m2 av
planområdet planläggs som allmän platsmark för TORG, GATA och PARK.
Yta med användningsbeteckning TORG ska också vara underbyggd för parkeringsändamål.
Den underliggande parkeringen försörjer planerade bostäder med parkeringsplatser och
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planläggs därför som kvartersmark. Det innebär att underbyggnaden, som omfattar en
garagevåning, får användningsbestämmelse för kvartersmark, P1-parkering. Området får en
tredimensionell fastighetsbildning där kommunens fastighet urholkas för det garage som ligger
under det för TORG planlagda markområdet.
Exploatörerna ansvarar för att anpassa och återställa kommunal mark i direkt anslutning till
planområdet.
Svartviken 3B AB ansvarar för projektering och utförande av anläggningar på blivande allmän
platsmark (gata, torg och park). Det gäller, bland annat, utsiktsplats, trappa och strandpromenad
inklusive vistelseytor på parkmark samt parkeringsplatser och övergångställe på
Prästhagsvägen.
Ansvaret för anläggningar på blivande allmän platsmark inom planområdet övergår till
kommunen i samband med att byggnationen avslutas och efter godkänd slutbesiktning. Därefter
tar kommunen över ansvaret för drift och underhåll.

Störningar under byggtiden
Byggverksamheten ska bedrivas så att närboende störs så lite som möjligt. Byggnadsarbetena
ska i största möjliga utsträckning begränsas till ordinarie arbetstid. Dessa villkor ingår i
kommunens genomförandeavtal.

Fastighetsrättsliga frågor
Ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164, även kallad Gjuteritomten.
Denna fastighet ägs till 1/3 av Inmec AB och till 2/3 av Svartviken 3B AB, som kontrolleras av
Riksbyggen ekonomisk förening via villkorat aktieägaravtal. Planområdet omfattar också en del
av vattenområdet (Svartviken) i direkt anslutning till planområdet samt vägmark i anslutning till
Prästhagsvägen och Enköpingsvägen. Dessa områden ägs av Upplands-Bro kommun och är del
av fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1.

Fastighetsbildning
Fastighetsreglering mellan fastigheten Kungsängens kyrkby 2:164 och Kungsängens kyrkby 2:1
ska genomföras (markbyte mellan kommunen och exploatörerna). Fastighetsreglering ska ske
på så sätt att kommunen erhåller all mark inom planområdet som planläggs som allmän
platsmark och Svartviken 3B AB samt Inmec AB, erhåller den mark inom planområdet som
planläggs som kvartersmark. Fastigheten Kungsängens kyrkby 2:164 delas därefter in i flera
fastigheter.
Den mark som planläggs som allmänplats mark (TORG och PARK) överförs till Kungsängens
kyrkby 2:1, som är en kommunal fastighet. Därefter kommer denna fastighet urholkas genom
3D-fastighetsindelning för garage/garagekonstruktionen som ligger under den för TORG
planlagda markområdet. Denna 3D-fastighet regleras in i den fastighet som Riksbyggen
(bostadsrättsförening) kommer äga. Trolig gräns vertikalt ”uppåt” är till överkant tätskikt
TORG och trolig gräns ”nedåt” är underkant grundläggning garage.
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En fastighetsbestämning för gränsen mellan kvartersmark och det kommunalägda strand- och
vattenområdet kan komma att behövas som underlag för fastighetsreglering.
Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för in-/utfart till underbyggd garageanläggning.
Denna gemensamhetsanläggning behöver inte planläggas.

Tekniska frågor
Samordning med allmän plats
I god tid innan byggstart ska en Trafikanordningsplan för byggtrafik m.m. redovisas och
godkännas av kommunens trafikenhet. Framkomlighet för samtliga trafikslag ska säkerställas
och tillgänglighet till allmänna anläggningar och trafiksäkerhet ska upprätthållas.
I samband med ett genomförande av detaljplanen kommer Prästhagsvägen att byggas om i
anslutning till det nya bostadskvarteret. Utformning av förgårdsmark i kvarterets södra del samt
infart till bostadskvarteret anpassas till utformning av parkeringsfickor, gångbanor och
övergångsställe på allmän gatumark.
En tidplan utarbetas i samråd mellan exploatörerna och kommunen för genomförande av
utbyggnad inom kvartersmark samt för ombyggnadsarbeten inom allmän gatumark.
Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska exploatörerna
medverka för samordning av de olika byggherrarnas aktiviteter inom planområdet.

Geotekniska frågor
Schaktarbeten och grundläggning
Inför fortsatt projektering behöver kompletterande geotekniska undersökningar utförs. För att
kunna utföra dessa kompletteringar inom samtliga byggnadsytor erfordras en del schaktarbete
inom området.
I samband med projektering och byggande ska också stabiliteten för ovanliggande vägar,
Enköpingsvägen och Prästhagsvägen, beaktas.
Exploatörerna ansvarar för att utföra mätningar av vibrationer vid sprängningsarbeten.

Hantering av utfyllnadsmassor
I ytan av de fyllnadsmassor som ligger i strandkanten finns rester kvar av slagg, tegel,
armeringsjärn m.m. Innan området tas i bruk för allmänheten behöver dessa utfyllnadsmassor
täckas över alternativt rensas, så att inte någon riskerar att skada sig på uppstickande föremål.
Hantering av fyllnadsmassor ska samordnas mellan kommunen och exploatörerna och
hanteringen ska anpassas till planerad utformning och användning av parkområdet.
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Vatten och avlopp
De nya fastigheterna ansluts till kommunens system för vatten och avlopp. Anslutningspunkt
kan upprättas vid Enköpingsvägen. Pumpstationer inom kvartersmark kommer att behövas för
hantering av avloppsvatten. Ledningar och pumpstationer inom kvartersmark utförs och
förvaltas av exploatörerna.
Befintliga ledningar i Prästhagsvägen och Enköpingsvägen kan komma att påverkas av
genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ansvarar för eventuella behov av anpassning av
ledningsdragning i anslutning till planområdet.

Dagvatten
Vattentäkten och vattenskyddsområdet Östra Mälaren omfattats av vattenskyddsföreskrifter.
Exploatörerna ansvarar för att dessa säkras genom lokalt omhändertagande av dagvatten inom
kvartersmarken. Exploatörerna ansvarar också för att dagvattenhantering inom planområdet
kvalitetssäkras under byggskedet. Detta regleras i genomförandeavtalet.
Dagvattenanläggningen ska förvaltas av fastighetsägarna. Ett kontrollprogram samt en drift och
skötselinstruktion för framtida drift- och underhåll ska utarbetas i dialog med kommunens
miljöavdelning och Norrvatten. Även detta regleras i genomförandeavtalet.
Del av dagvatten från Prästhagsvägen kommer, enligt planförslaget, att hanteras över
kvartersmark. Vid en eventuell framtida ombyggnad av Prästhagsvägen ska kommunen verka
för att detta dagvatten omhändertas på kommunal mark.

Radon
Byggnaderna ska utföras radonskyddat. Markradonmätning ska utföras i detaljprojekteringen
för att fastslå utformning av bottenplattorna samt verifieras i byggskedet.

El, tele, och bredband
El, tele- och bredbandsanslutningar finns i anslutning till planområdet. Exploatören ordnar och
bekostar eventuell omläggning av befintliga ledningar och andra tekniska anläggningar, som
kan behövas för genomförandet av detaljplanen. Ledningshavare ska informeras i god tid och
parterna ska samverka kring nya lägen. Detta regleras i genomförandeavtalet.

Energihushållning och uppvärmning
Området ska bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god
energihushållning.
Bostäderna planeras att värmas med bergvärme, alternativt fjärrvärme om EON:s planerade
fjärrvärmenät hinner byggas ut.

Detaljplan för SVARTVIKS STRAND
(Kungsängens Kyrkby 2:164 samt del av Kungsängens Kyrkby 2:1)
Detaljplan nr 1605

Planbeskrivning

39

Avfall
Svartviken 3B AB planerar för omhändertagande av minst två fraktioner, hushålls- respektive
matavfall, på kvartersmark inom planområdet.

Miljöfrågor
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med
kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten,
daterat. 2017-10-17.
Ansvaret för eventuella markföroreningar kvarstår hos den ursprungliga fastighetsägaren under
genomförandetiden för detaljplanen. Marken ska klara krav för känslig markanvändning och
exploatörerna och kommunen ska ansvara för att eventuella behov av kompletterande marksanering utförs koordinerat innan eller i samband med att schakt- och grundläggningsarbeten
påbörjas.

Ekonomiska frågor
Planavgift
Då exploatörerna till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt genomförandeavtal och
planavtal, ska ägare till fastighet inom planområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande
ersättning för gatukostnad samt planavgift.

Utbyggnad av allmän platsmark
Svartviken 3B AB bekostar projektering och utförande av direkt projektrelaterade anläggningar
på blivande allmän platsmark inom planområdet, ”TORG” respektive ”PARK”, såsom allmän
torgyta, utsiktsplats, trappa, strandpromenad med brygganläggning och vistelsezoner med
naturlek m.m.
Svartviken 3B AB bekostar också projektering och anläggning av tio besöks- och
infartsparkeringar samt ett övergångställe vid Prästhagsvägen.
Detta ska ske i samråd med kommunen, som också ska godkänna de handlingar som ska ligga
till grund för utförandet.
Exploatörerna bekostar också återställning av mark och eventuella anläggningar, i gränsen
mellan kvartersmark och allmän platsmark, som berörs av byggnationen.

Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Förutom avgift för bygglov och anmälan tas avgift ut för nybyggnadskarta, utstakning samt
lägeskontroll och debiteras enligt gällande taxa.
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Lantmäteriförrättning
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäteriet i Stockholms län.
Lantmäterimyndigheten debiterar förrättningskostnader efter taxa på respektive fastighetsägare
för de fastigheter som bildas inom planområdet. Alla förrättningskostnader överförs sedan,
enligt genomförandeavtalet, på exploatören/exploatörerna.

Vatten och avlopp
För anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt kommunens vid
varje tillfälle gällande VA-taxa.

El, tele och fjärrvärme
Exploatören betalar anslutningsavgifter till respektive ledningsägare enligt gällande taxa eller
offert.
Mark för kabelnät m.m. inom planområdet upplåts genom avtal mellan de ledningsdragande
nätägarna och exploatörerna.

Administrativa frågor
Planläggning sker med utökat förfarande. Planhandlingarna har, på uppdrag av byggherrarna,
utarbetats av Ingela Ohrstedt, Ohrstedt arkitekter AB, i samverkan med Theodor Andrén,
Upplands-Bro kommun.

Medverkande i projektet
För Upplands-Bro kommun har följande personer medverkat i arbetet med denna detaljplan:
Theodor Andrén. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska
avdelning, samhällsbyggnadsavdelning, samt bygglovs- och miljöavdelning har, tillsammans
med byggherrarnas projektteam, också bidragit till arbetet.

Upprättad 2018-01-22 av
Planavdelning & exploateringsavdelningen

Henric Carlson
Planchef

Theodor Andrén
Planarkitekt
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2017-12-15
L-32.6-10

Gränsdragning mellan privat mark och 1:10, A1
allmän mark på garaget

2017-08-21
2017-12-15

Topia Landskapsarkitekter AB | Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm | tfn: 08-654 33 10 | www.topia.se | Orgnr. 55 65 66-0270

Informationsritning
L-01.1-01

Inmätning

1:250, A1

2017-08-21

TH0042

Typritning räcken. Trapp- och
murräcke, plattstål med späljor
elevationer, detaljer

1:20, 1:10,
1:5, A1

2015-03-30

TH0043

Typritning räcken. Trapp- och
murräcke, plattstål utan späljor
elevationer, detaljer

1:20, 1:10,
1:5, A1

2015-03-30

TH0102

Övergångställe. Granitkantsten, plan
och sektion

1:200, 1:100,
A1

2005-08-24

2017-12-15

Topia Landskapsarkitekter AB | Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm | tfn: 08-654 33 10 | www.topia.se | Orgnr. 55 65 66-0270

L-01.1-01
Koordinatsystem SWEREF 99 18 00.
Bjerking, Inledande Projekterings-PM Berg och
geoteknik daterad av 2016-10-19.
GK-Gjuteritomten-KK2,164; daterad av
2016-09-28?

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-30.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

Trafikklass enligt AMA 83

METER
0

12,5

BET

25

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

L

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

N

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

BEST.ID NR

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

SKALA

1:250/A1 NUMMER
1:500/A3 L-01.1-01

M. PORTE

BET

-

L-30.1-01
SBACKEN

L31/L32.1-01

SVARTVIK

L31/L32.1-02

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-30.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

L31/L32.1-05
METER
0

20

BET

40

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

ENLIGT TYPRITNING
TH0102

L

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

N

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

BEST.ID NR

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

SKALA

1:400/A1
1:800/A3

NUMMER

L-30.1-01

M. PORTE

BET

-

L-31.1-01
METER
0

5

10

M3

TRP3
BM2

TRP3

M3

TRP3

M3

BM1
PL1

PL1
BM2

3.00

MK 3.04

MK 3.54

SG

SKi

B2

4,8%

SKi

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00.
Bjerking, Inledande Projekterings-PM Berg och
geoteknik daterad av 2016-10-19.

PL1

GK-Gjuteritomten-KK2,164; daterad av
2016-09-28?

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-31.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

Trafikklass enligt AMA 83

SKi

B2

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-01

SG

M2

SG

2.25

L

SS
M2

GU1
M1

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

GU1

BEST.ID NR

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-21
H. JOHNSSON
MARKPLANERINGSPLAN
DEL 1
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-31.1-01

BET

-

L-31.1-02
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-01

2.25

SG

M2

SG

GU1
SS
M2

GU1
M1

4,4%

SKi

PL1

M2

SKi

BM2
SG

M1

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00.

M1

M1

Bjerking, Inledande Projekterings-PM Berg och
geoteknik daterad av 2016-10-19.

T

GK-Gjuteritomten-KK2,164; daterad av
2016-09-28?

B1

3.54

M1

MK

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-31.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

Trafikklass enligt AMA 83

BM2
BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

BEST.ID NR

SKi
PL1
L

KONNEKTION
MED RITNING L31.1-04

SKi

PL1
METER
0

BM1

5

10

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

KONNEKTION
MED RITNING L31.1-03

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-21
H. JOHNSSON
MARKPLANERINGSPLAN
DEL 2
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-31.1-02

BET

-

L-31.1-03
METER
0

5

10

KONNEKTION
MED RITNING L31.1-02
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-04

KS=12

BM1
A

BM1

SKi

BM1

M1

SK

BM1

BM1

KS=12
PL2

TRP1

BM1

M1
N
BM1

BM1

BM1

N

13.25

BM1

N

KS=0

se L
-32.6
-10

BM1

BM1

BM1

BM1

BM1

BM1
N

BM1

N

BM1

BM1
BM1

BM1

BM1

BM1

KS=0

KS=12

TRP1

N
BM1

N

BM1

N
BM1

A
SKi

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00.
Bjerking, Inledande Projekterings-PM Berg och
geoteknik daterad av 2016-10-19.
GK-Gjuteritomten-KK2,164; daterad av
2016-09-28?

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-31.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

Trafikklass enligt AMA 83

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15

A

PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

SKi

KONNEKTION
MED RITNING L31.1-04
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-05

L

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

BEST.ID NR

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-21
H. JOHNSSON
MARKPLANERINGSPLAN
DEL 3
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-31.1-03

BET

-

L-31.1-04
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-02
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-03

SKi

PL1

BM1

BM1

BM1

BM1

PL1

13.25

BM1

B1

N
se L
-32.6
-10

BM1
N

TRP2
SKi

BM1

BM1

TRP2

SG
B2

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00.
Bjerking, Inledande Projekterings-PM Berg och
geoteknik daterad av 2016-10-19.
GK-Gjuteritomten-KK2,164; daterad av
2016-09-28?

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-31.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

Trafikklass enligt AMA 83

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

BEST.ID NR

KONNEKTION
MED RITNING L31.1-03
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-05
L

0

5

10

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

METER

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-21
H. JOHNSSON
MARKPLANERINGSPLAN
DEL 4
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-31.1-04

BET

-

L-31.1-05
KONNEKTION
MED RITNING L31.1-03

KONNEKTION
MED RITNING L31.1-04

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00.
Bjerking, Inledande Projekterings-PM Berg och
geoteknik daterad av 2016-10-19.
GK-Gjuteritomten-KK2,164; daterad av
2016-09-28?

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-31.1-01.DWG

W:\2016\SVARTVIK

Trafikklass enligt AMA 83

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

L

0

5

10

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

METER

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

BEST.ID NR

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-21
H. JOHNSSON
MARKPLANERINGSPLAN
DEL 5
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-31.1-05

BET

-

L-31.1-06
KONNEKTIONSLINJE

BYGGNAD OVAN MARK
00,00
MK 00,00
FG+00.00
DB+00.00

A

DAGVATTENBRUNN PROJEKTERAD

ASFALT
Trafikkklass 2

BM1

BETONGMARKSTEN 1

BM2

BETONGMARKSTEN 2

N
Gu1
SKi

NATURSTEN

GUMMIYTA 1
STENKISTA 50cmx 50cm

SS

STRIDSAND
40cm djup

PL1

PLANTERINGSYTA 1
enligt detaljprincip L-32.6-05, Vegtech strandmatta S3.

PL2
T

enligt detaljprincip L-32.6-05

B1

enligt detaljprincip L-32.6-05

B2

enligt detaljprincip L-32.6-05

SK

SKELETTJORD
1m djupt

5%

RAMP
Ytsikt enl markplaneringsplanen.

TRP1
TRAPPA AV BLOCKSTEG AV GRANIT
TRP2
enligt detaljprincip L-32.6-06
TRP3

SG
enligt detaljprincip L-32.6-05
KS=x
RV2
M1

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-31.1-01.DWG
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M2
enligt detaljprincip L-32.6-08
M3
BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

L

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

BEST.ID NR

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-21
H. JOHNSSON
MARKPLANERINGSPLAN
SKALA

NUMMER

L-31.1-06

BET

-

L-32.1-01
METER
0

5

10

R1
H1

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-32.1-01.DWG
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H1

R1

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

L

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

A

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-02

BEST.ID NR

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

M. PORTE

DEL 1
SKALA

H1

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-32.1-01

BET

-

L-32.1-02
KONNEKTION
MED RITNING L32.1-01

H1

U1

R1

H1

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-32.1-01.DWG
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H1

H1
BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

BEST.ID NR

R1

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

L
VA

tel

K

tel

EL

tel

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

A

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-03
H1

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-04

METER
0

5

10

tel 08-6543310

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

M. PORTE

DEL 2
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-32.1-02

BET

-

METER

L-32.1-03

0

5

10

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-02
KONNEKTION
MED RITNING L32.1-04
H1

U2

U3

T1

TB

U6
U6

U6

U6

U6
R2

U6

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-32.1-01.DWG
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TB

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

BEST.ID NR

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-04
TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

L

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

A

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

M. PORTE

DEL 3
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-32.1-03

BET

-

L-32.1-04
KONNEKTION
MED RITNING L32.1-03
H1

TB

R1

U6

R3

U6
U6

U5
U6

U6
R2

U6

TB

U4

U3

R1
U4

R3

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-32.1-01.DWG
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U4

R1

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

BEST.ID NR

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-03
KONNEKTION
MED RITNING L32.1-05

L

0

5

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

METER

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

M. PORTE

10

DEL 4
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-32.1-04

BET

-

L-32.1-05
093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-32.1-01.DWG
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KONNEKTION
MED RITNING L32.1-03

KONNEKTION
MED RITNING L32.1-04

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

L

0

5

10

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

A

METER

BEST.ID NR

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

M. PORTE

DEL 5
SKALA

1:100/A1
1:200/A3

NUMMER

L-32.1-05

BET

-

L-32.1-06
Svenskt namn
T1

Latinskt namn
Quercus rubra

c/c

kvalitet

KONNEKTIONSLINJE

BYGGNAD OVAN MARK

T0

BELYSNINGSSTOLPE
Atelje Lyktan, Linx

H1

HANDLEDARE
Enligt typritning TH0043

R1
R2

Enligt typritning TH0042

R3

TB

Se detalprincip L-32.6-08

U1

SOFFA
Vestre Kong furu
, RAL 6034

U2
Vestre Kong furu 4003, RAL 6034

U3
U4

Enligt detaljritning L-32.1-01
Enligt detaljritning L-32.1-01

U5

KOJA
Enligt detaljritning L-32.1-01

U6

LJUSBOX
Nola, U12-07
LEKUTRUSTNING

093-201\RITNINGSDEFINITIONSFILER\KALKYLUNDERLAG\L-32.1-01.DWG
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L1

RUTSCHKANA
Elverdal, Rutschkana h:2m b:0,5 m, OR11050.50.1750-2000

BET

ANT

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

L

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

BEST.ID NR

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

tel

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

2017-08-21

H. JOHNSSON

SKALA

NUMMER

L-32.1-06

M. PORTE

BET

-

L-32.6-01
FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001
FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

A

a

320

1420

a

320

1420

A

2127

2127

FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

PLAN

PLAN
Sammanfogas med 4 st centrumtappar

Sammanfogas med 4 st centrumtappar

VIRKE 145x45

VIRKE 145x45 ORGANOWOOD

0
50

BYGGTIMMER 120x140

BYGGTIMMER 120x140
FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

SEKTION A-a

SEKTION A-a

SEKTION/PLAN SKALA 1:20 1 St.

b

1200

960

SEKTION/PLAN SKALA 1:20 3 St.

A

a

B

PLAN

1260

1268

CENTIMETER

1270

20

BET

40

ANT

DATUM

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
PROJEKT NR

SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001
L

VY A-a

VY B-b

VY/PLAN SKALA 1:20 1 St.

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

tel 08-6543310

VA

tel

K

tel

EL

tel

A

DETALJ, HYTT

BEST.ID NR

BYGGTIMMER 120x140

BYGGTIMMER 120x140
FUNDAMENT BTG
Kval. enl. K-01.0-0001

SIGN

SKEDE

975

695

1270

0

.
ARKITEMA
ARCHITECTS

UPPDRAG NR

RITAD/KONSTR AV

093-201

M. PORTE

DATUM

ANSVARIG

tel

M. PORTE

2017-08-16
H. JOHNSSON
DETALJPRINCIP
SKALA

1:20/A1
1:40/A3

NUMMER

L-32.6-01

BET

-

L-32.6-01

L-32.6-02
3

3

3

1

2

1

4

CENTIMETER
0

200

BET

ANT

400

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

SKEDE

RAMHANDLING REVIDERAD 2017-12-15
SVARTVIKS STRAND
UPPLANDS-BRO
RIKSBYGGEN

6

BEST.ID NR

TOPIA LANDSKAPSARKITEKTER AB

tel 08-6543310

VA

FÖRETAG AB

tel

K

FÖRETAG AB

tel

EL

FÖRETAG AB

tel

A

ARKITEMA
ARCHITECTS
.

L

5

PROJEKT NR

UPPDRAG NR
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(svart/vit marmorkross)
Betongplattor, vita, slta

2)

2,5%

2,5%
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4

Ks=5

1:40

ver frdigt slitlager
1.0 m

3

B

B

Hjd

2

Bef.ks

+
Ks=0-1

A

1

Ramp

Skala 1:100

Se detalj II
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Gngbana

Dimensioneras enligt Teknisk Handbok avsnitt 1152-03

Krbana

Dimensioneras enligt Teknisk Handbok avsnitt 1152-01

Kantsten

Kantsten ska sttas i betong

StenkvalitØ

Innerstaden: Gradhuggen faskantsten

stolpe med vgmrke 1. 4. 28
Signalstolpe.
Alternativt stolpe med vgmrke 1. 4. 28
Nivjuserat kantstd

ANM

H˜NVISNING

Vid gngbanebredd ver 5.0 m bestms utstrckningen fr

Denna typritning erstter tidigare

den avvikande belggningen frn fall till fall.

typritning med nr 80 308

1) Kvalitetskrav enl. bestllarens anvisning.
2)

Nivutjmning skall ske med en lutning av 2,5%. Gr ej detta
skall nivutjmning ske p en strcka av maximalt 4m.

Status

Datum

2005-08-24

Om kraven ej kan uppfyllas kontaktas bestllaren.

TH-TYPRITNING

Godknd

Christer Rosenblad

Enligt Teknisk Handbok. vrigt enl. bestllarens anvisning.
TRAFIKKONTORET
Ytterstaden: Rhuggen vinkelkantsten

Box 8311, 104 20 Stockholm, Tel 08-508 27 200

Enligt Teknisk Handbok. vrigt enl. bestllarens anvisning.
VERG¯NGSST˜LLE

skala 1:200

GRANITKANTSTEN

0

5

10

15

20 m

PLAN OCH SEKTION
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Filnamn

Foto

Reg.

q:arbete/lennart/typritnTeknisk Handbok 0102 verg.stlle.dgn

Bilaga 5.1, dat 171218.
Markbyten Svartviks Strand

X

Blivande
allmän
platsmark
Bredd ca 2,2 m

Gräns mot
allmän
platsmark
enligt
plankarta
antagandehandling

Kommunal mark som
blir kvartersmark

Kvartersmark som
blir allmän platsmark
(inkl Torg med 3Dfastighetsindelning)

Utökad allmän
platsmark. Avstånd
från kryssmark DP*,
inom kvartersmark,
till fastighetsgräns
mot blivande allmän
platsmark = 4,5 m
*Säkra ytor för
kompl.byggnad.
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1. Inledning
Sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband
med större byggnationer ger ofta upphov till så kallat länshållningsvatten och kan utgöras av
t.ex. regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten och liknande. I samband med
sprängning kan länshållningsvattnet innehålla större mängder kväve, som det kommunala
avloppsreningsverket kan rena bort, men i övrigt innehåller vattnet inga näringsämnen. Då
länshållningsvatten inte anses vara ett för reningsverket behandlingsbart vatten, utan istället
bidrar till ökade utsläpp från reningsverket, bör det i första hand efter rening avledas till
närmaste recipient.
Krav kan också ställas på hantering av vatten och borrkax från bergvärmeborrning/
brunnsborrning i samband med anmälningsskedet.
Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal recipient.
Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för lokalt
omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds
till Käppala avloppsreningsverk.
Se bilaga 1 för ett flödesschema över hur ett ärende om länshållningsvatten går till.

2. Inför byggstarten
Följande uppgifter bör verksamhetsutövaren lämna till kommunen i samband med
byggstarten
 Var byggarbetet ska ske (adress och/eller fastighet)
 Kontaktperson på företaget
 Om sprängning är aktuellt och i så fall i vilken omfattning
 Under vilken tidsperiod som sprängning/borrning/schaktning med mera ska pågå
 Flödesmängd, både momentant och totalt
 Beskrivning av reningsanläggningen (om sådan finns)
 Förväntade halter i utgående vatten efter rening
 Eventuella föroreningar i mark eller grundvatten
Kommunen beslutar till vilken recipient det renade länshållningsvattnet kan avledas. Om en
lämplig recipient inte går att finna rådgör kommunen med Käppalaförbundet om det renade
länshållningsvattnet kan avledas till avloppsreningsverket. Om Käppalaförbundet kan ta
emot vattnet ska nedanstående krav uppfyllas.

3. Vatten direkt till recipient eller markområde
Vatten som innehåller låga halter av näringsämnen ska inte belasta avloppsreningsverket
utan behandlas lokalt (t.ex. slam- och oljeavskiljare i ett eller flera steg) och avledas till lokal
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recipient. Berörd kommun ska alltid kontaktas innan utsläpp får ske. Verksamhetsutövaren
ska också avgöra om avledningen till lokal recipient är en vattenverksamhet (11 kap.
miljöbalken). I sådana fall är det Länsstyrelsen som ska kontaktas för tillstånd.

4. Krav på vatten som avleds till Käppala avloppsreningsverk
Länshållningsvatten som innehåller höga kvävehalter kan behandlas i
avloppsreningsreningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar
inte stör reningsprocesserna i avloppsreningsverket eller försämrar slamkvaliteten. Utan
Käppalaförbundets medgivande kan inget länshållningsvatten avledas till avloppsreningsverket.

4.1. Krav för avledning till spillvattennätet












Vatten som avleds till reningsverket ska genomgå lokal rening minst motsvarande
slam- och oljeavskiljare.
Det renade vattnet provtas en gång per månad (veckosamlingsprov) samt analyseras
avseende pH, totalkväve, konduktivitet, metaller* och suspenderat material.
Oljeindex tas som ett dygnssamlingsprov. Halten suspenderat material får ej
överskrida 100 mg/l för att få avledas till spillvattennätet. En effektiv slamavskiljning
(>12 h) har också visat sig medföra en markant sänkning av metallhalterna i vatten.
Halterna av PAH6 får ej överskrida 0,1 µg/l (analyseras vid förorenad mark). pH ska
ligga i intervallet 6,5-10 (kan mätas på plats med lämpligt instrument).
Mängden avlett vatten ska mätas och redovisas månadsvis.
Vattnets totalkvävehalt bör i genomsnitt per månad vara högre än 20 mg/l. Om
halten för totalkväve understiger 15 mg/l ska avledningen till spillvattennätet
upphöra.
Kemikalier och produkter som innehåller PRIO-ämnen får inte tillföras
spillvattennätet. Därför ska säkerhetsdatablad på förekommande kemikalier bifogas.
Metallhalterna bedöms från fall till fall. Bedömning utgår från varningsvärdena i
Käppalaförbundets broschyr Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra
verksamheter som finns på www.kappala.se. Om förhöjda halter av metaller uppmäts
måste avledningen omedelbart upphöra, detta bedöms av Käppalaförbundet i samråd
med kommunen.
För avlett länshållningsvatten kan Käppalaförbundets industritaxa tillämpas, under
förutsättning att kvävehalten överskrider 40 mg/l.
När analysresultaten erhållits ska de bedömas skriftligen av
verksamhetsutövaren/byggentreprenören (VU) och därefter lämnas till kommunen
som samråder med Käppalaförbundet. Käppalaförbundet gör därefter den slutliga
bedömningen utifrån analyssvar, flöde och VU’s slutsatser.

*Med metaller avses bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink. Fler metaller kan behöva analyseras om
behov finns – detta avgörs av kommunen och Käppalaförbundet.
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5. Provtagning
Provtagning ska genomföras flödesproportionellt med automatisk provtagare. Om detta inte
är möjligt kan provtagningen ske tidsstyrt efter samråd med Käppalaförbundet. Prov ska tas
på utgående behandlat/sedimenterat vatten under fem arbetsdagar som därefter slås samman
till ett veckosamlingsprov. Analyserna ska göras på icke filtrerade prover. Övriga oönskade
föroreningar ska analyseras då behov föreligger och enligt överenskommelse med
kommunen och Käppalaförbundet.
Provtagningsprogrammet kan variera beroende på hur omfattande det aktuella projektet är.
Redovisning till miljöingenjör på Käppalaförbundet ska ske inledningsvis varje månad
(fornamn.efternamn@kappala.se och kappala@kappala.se). Om analyserna stadigvarande
ligger under varningsvärdena kan provtagningen glesas ut efter samråd med kommunen och
Käppalaförbundet.
Provtagning och analys ska genomföras av behörig provtagare och ackrediterat laboratorium
med ackrediterade metoder.
Vid frågor om föroreningar och provtagning, kontakta miljöingenjör på Käppalaförbundet på
08-766 67 00. Frågor om anslutningspunkt m.m. besvaras av respektive kommuns VA-enhet.

6. Flödesutjämning
Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet. Detta avgörs av
kommunen.

7. OBS!
Vid utsläpp direkt till mark eller recipient kan respektive kommun komma att ställa andra
krav än vad som anges ovan. Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten kopplas till
ledningsnät för dagvatten.
Dessa riktlinjer gäller inte vid arbeten i förorenad mark. Kontakta kommunen för att få veta
mer.
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8. Bilaga 1
Verksamhetsutövaren
Ange
första rubrik
för riktlinje/policy
lämnar
följande
uppgifter
till kommunen:
 Var byggarbetet ska
ske
 Kontaktperson med
kontaktuppgifter
 Om sprängning är
aktuellt och i så fall i
vilken omfattning
 Under vilken
tidsperiod som
sprängning/borrning/
schaktning med mera
ska pågå
 Väntad flödesmängd
 Beskrivning av
reningsanläggningen
 Förväntade halter i
utgående vatten efter
rening
 Eventuella
föroreningar i mark
eller grundvatten

Kommunen
beslutar till
vilken recipient
vattnet ska
avledas eller
rådgör med
Käppalaförbundet
om att avleda
vattnet till
reningsverket

Om vattnet avleds
till recipient kan
kommunen ställa
egna krav

Vattnet
som
avleds
till
reningsverket ska:
 Vatten ska genomgå lokal
rening minst motsvarande
slam- och oljeavskiljare
 Vattnet provtas en gång per
månad (veckosamlingsprov)
samt analyseras avseende
pH, totalkväve,
konduktivitet, metaller* och
suspenderat material.
Oljeindex tas som ett
dygnssamlingsprov
 Mängden avlett vatten ska
mätas och redovisas
månadsvis
 Vattnets totalkvävehalt
bör i genomsnitt per
månad vara högre än 20
mg/l.
 Kemikalier och produkter
som innehåller PRIO-ämnen
får
inte
tillföras
spillvattennätet.
 Metallhalterna bedöms från
fall till fall.
 Käppalas industriavloppstaxa kan användas
 Käppalaförbundet gör den
slutliga bedömningen

Moderbolagsborgen
Exploatör: Svartviken 3B AB (559010-8188), Strandvägen 40, 196 30 Kungsängen, nedan
kallad Bolaget
Kommun: Upplands-Bro kommun (org nr 212000-0100), 196 81 Kungsängen nedan kallad
Kommunen
Projektbeskrivning: Genomförande av ny bostadsbebyggelse med tillhörande exploatering
inom Detaljplan för fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:164 m.fl. i Upplands-Bro kommun,
Stockholms län, i enlighet mellan Bolaget och Kommunen tecknat Exploateringsavtal daterat
den 2018-01-03, nedan kallat Avtalet.

Undertecknat moderbolag går härmed gentemot Kommunen i borgen såsom för egen skuld
för Bolagets åtaganden enligt Avtalet. Det antecknas att moderbolagets borgensåtagande är
begränsat till ett maximalt belopp om 8.000.000 kr samt att detta belopp ska nedskrivas i
förhållande till etappvis godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningarna som ska
uppföras enligt Avtalet, varvid moderbolagets borgensåtagande vid varje tidpunkt ska
motsvara Exploatörens återstående förpliktelser enligt Avtalet.

Stockholm den _____ _2018

Riksbyggen ekonomisk förening

___________________________

__________________________

Ärende 9

TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Tillväxtchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-09

KS 17/0340
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Försäljning av Björknäs 2:43 (Stora Granskog)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa en försäljning
av fastigheten Björknäs 2:43 (Stora Granskog). Fastigheten ska
försäljas genom anbudsförfarande.
2. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att i förening med
samhällsbyggnadschefen underteckna köpehandlingar för
försäljningens genomförande.

Sammanfattning
Fastigheten Björknäs 2:43 (Stora Granskog) som ligger på norra delen av
Ådöhalvön omfattar 6 146 kvadratmeter och ägs av Upplands-Bro kommun
Fastigheten inköptes 2005 och ingick då i ett större förvärv av fastigheter från
Solna kommun som bland annat omfattade Björknäs 1:2, 1:3 (Björknäs camping)
och 2:1 på Ådöhalvön.
Huvudbyggnaden är i behov av omfattande underhållsåtgärder, renovering och
sanering och går inte att ta i anspråk med mindre än att stora investeringar görs. I
avvaktan på beslut om fastighetens framtid så är byggnaden förseglad. Det saknas
dock kommunala intressen att behålla fastigheten i kommunens ägo och med
anledning av byggnadernas dåliga skick och status föreslår
samhällsbyggnadskontoret att fastigheten bör avyttras till intressent som har
intresse av att investera i och utveckla fastigheten

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-09



Björknäs 2:43 kulturhistorisk bebyggelseinventering –Rapport
Stockholms läns museum januari 2017

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Björknäs 2:43 (Stora Granskog) ligger på en höjd omgiven av åkrar på norra delen
av Ådöhalvön. På tomten finns ett bostadshus samt ett antal mindre uthus/förråd
och gården finns utmärkt på generalstabskartan redan från 1873.

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-09

KS 17/0340

Fastigheten omfattar 6 146 kvadratmeter och köptes av Upplands-Bro kommun
under 2005, Fastigheten ingick då i ett större förvärv av fastigheter från Solna
kommun som bland annat omfattade Björknäs 1:2, 1:3 (Björknäs camping) och 2:1
på Ådöhalvön. Fastigheten har enskild Va-anläggning.

Stockholms läns museum genomförde under 2016 på uppdrag av Upplands-Bro
kommun en inventering av utvalda kommunägda fastigheter. Däribland Stora
Granskog. Syftet var att redogöra för byggnadernas historia, nuläge och
kulturhistoriska värde. Vård- och underhållsbehov redovisas även i rapporten.
Rapporten är tänkt att tjäna som underlag inför framtida politiska prioriteringar
gällande bevarande och förvaltning.
I rapporten framgår att Stora Granskog har ett socialhistoriskt värde genom att visa
på äldre tiders boendeförhållanden och att byggnaden har ett miljöskapande värde
genom sin upphöjda placering i landskapet
Däremot är huvudbyggnaden i behov av omfattande underhållsåtgärder,
renovering och sanering och går inte att ta i anspråk med mindre än att stora
investeringar görs. I avvaktan på beslut om fastighetens framtid så är byggnaden
förseglad. Det saknas dock kommunala intressen att behålla fastigheten i
kommunens ägo och med anledning av byggnadernas dåliga skick och status
föreslår samhällsbyggnadskontoret att fastigheten bör avyttras till intressent som
har intresse av att investera i och utveckla fastigheten.
Då det saknas värdering av fastigheten så föreslå att den försäljs genom
anbudsförfarande (eventuellt) via mäklare.
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Datum

Vår beteckning

2018-01-09

KS 17/0340

Barnperspektiv
Beslutet tas med hänsyn till barnens bästa.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Bilagor
1. Björknäs 2:43 kulturhistorisk bebyggelseinventering – Stockholms läns
museum januari 2017
2. Karta Björknäs 2:43
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Stora Granskog,
Björknäs 2:43
Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Låssa socken,
Upplands-Bro Kommun, Uppland
Hanna Hjalmarsson
Bebyggelseantikvarie

1

CC BY 04
Stockholms läns museum
Foto: Stockholms läns museum, Hanna Hjalmarsson
Produktion: Stockholms läns museum
2

Innehåll
Bakgrund

4

Administrativa uppgifter

4

Stora Granskog

5

3

Bakgrund
Denna rapport färdigställdes i januari 2017, på uppdrag av Upplands-Bro kommun, inom
ramen för en inventering 2016 av utvalda kommunägda fastigheter. Syftet var att redogöra
för byggnadernas historia, nuläge och kulturhistoriska värde. Noterade vård- och
underhållsbehov redovisas även. Rapporten är tänkt att tjäna som underlag inför framtida
politiska prioriteringar gällande bevarande och förvaltning.

Administrativa uppgifter
Objekt:

Stora Granskog, Upplands-Bro kommun

Fastighet:

Björknäs 2:43

Socken:

Låssa socken

Kommun:

Upplands-Bro kommun

Landskap:

Uppland

Länsmuseets diarienr:

2015:160

Beställare:

Kultur- och fritidskontoret, Upplands-Bro kommun
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Stora Granskog
Beskrivning
Stora Granskog ligger på en höjd omgiven av åkrar. På tomten finns ett bostadshus samt ett
antal mindre uthus/förråd. Enbart bostadshuset har inventerats. Gården finns utmärkt på
generalstabskartan från 1873.
Bostadshuset är ett 1 ½-planshus med murad gråstensgrund och mansardtak. Taket är täckt
med enkupigt tegel. På framsidan finns en takkupa och på baksidan två. På taket finns två
skorstenar av tegel med utkragning upptill. Framsidan är klädd med rödfärgad locklistpanel
och övriga sidor med rödfärgad masonit och locklister. Under masoniten finns den äldre
panelen bevarad. Fönstren är från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal. De har täckts för med
träskivor. På gavlarna finns snedställda kvadratiska fönster. Ytterdörrarna är från mitten av
1900-talet.
Huset har två entréer. Från den ena når man en lägenhet med två rum och kök. Från den
andra når man en hall som leder vidare till en lägenhet på övervåningen och en på
undervåningen. I samtliga lägenheter finns äldre järnspisar. Invändigt förekommer interiör
från sekelskiftet och mitten av 1900-talet. Dörrarna är halvfranska spegeldörrarna med fyra
fyllningar som är typiska för sekelskiftet. Även lister och andra snickerier är av äldre snitt.
Många av taken och väggarna är klädda med fas- eller pärlspontspanel. Även flera äldre
tapeter och golv finns bevarade. I den vänstra lägenheten på bottenvåningen finns två
kakelugnar.

Figur 1. Från norr.

Figur 3. Från öster.

Figur 2. Från söder.

Figur 4. Från väster.
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Figur 5. Vänstra lägenheten.

Figur 6. Nedfall från taket i garderob i den västra lägenheten.

Figur 7. Kök i den västra lägenheten.

Figur 8. Järnspis i vänstra lägenheten.

Figur 9. Vänstra lägenheten.

Figur 10. Bottenplan, högra lägenheten.

Status och underhållsbehov
Hela högersidan är angripen av skogs- eller hästmyror. Myror förekommer längs med syllen
från högra dörren på framsidan till den bakre sydvästra knuten som är angripen upp till
taknocken. Invändigt syns myrangreppet tydligt genom en stor mängd döda myror i det inre
rummet i högra lägenheten. Saneringsfirma bör kontaktas.
Masonitskivorna på fasaden har lossnat på flertalet ställen. Fasaden bör åtgärdas genom att
äldre panel frigörs, renoveras och rödfärgas.
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Det bakre takfallet är i mycket dåligt skick med stora skador och lossnade takpannor och bör
renoveras. Invändigt har stora skador uppstått med anledning av det trasiga taket. I två rum
förekommer stora vattenskador på innertaken.

Figur 11. Bottenplan, högra delen. Vattenskadat tak och
döda myror på golvet.

Figur 13. Södra takfallet har stora skador.

Figur 12. Övervåningen.

Figur 14. Stommen är angripen av myror. Här sydvästra
hörnet.

Kulturhistoriskt värde
Stora Granskog har ett socialhistoriskt värde genom att visa på äldre tiders
boendeförhållanden. Bostadshuset är kulturhistoriskt välbevarat med många äldre ytskikt
och detaljer. Betydelsefullt för värdet är ursprunglig byggnadsvolym, murad gråstensgrund,
äldre fasadpanel, fast inredning, köksspisar samt kakelugnar. Byggnaden har även ett
miljöskapande värde genom sin upphöjda placering i landskapet.
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Järnvägsgatan 25, 131 54 NACKA. Tel vx 08-586 194 00, info 08-586 194 01. Fax 08-32 32 72. E-post museet@stockholmslansmuseum.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mathias Rantanen
Tillväxtchef
Tillväxtkontoret/PLEX
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-17

KS 17/0339

1 (2)

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Samhällsutvecklingsprogram – kommunens
riktlinjer och planeringsförutsättningar för fysisk
planering och bostadsförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner PM samhällsutvecklingsprogram – en
sammanställning av kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för
fysisk planering och bostadsförsörjning och beslutar lägga den till handlingarna

Sammanfattning
Bifogat PM med titeln ”Tillväxtkommunen Upplands-Bro –
Samhällsutvecklingsprogram - en sammanställning av kommunens riktlinjer och
planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning”, ger på en
övergripande nivå en sammanfattande bild av de planer, program, utredningar,
prognoser, enkäter med mera vars innehåll påverkar den kommunala
samhällsutvecklingen och bostadsplaneringen i stora och små projekt.
PM:et redovisar gällande styrdokument som beslutats i kommunen som
tillsammans utgör kommunens program för fysisk samhällsutveckling samhällsutvecklingsprogram. Samhällsutvecklingsprogrammet kan ses som ett
koncept eller begrepp som omfattar av kommunen beslutade styrdokument.
Sammanställningen tillför inte några nya ställningstaganden utan redovisar endast
tidigare beslutade mål, riktlinjer och ställningstaganden.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-17



PM - Tillväxtkommunen Upplands-Bro Samhällsutvecklingsprogram –
en sammanställning av kommunens riktlinjer och
planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning
2018-01-17

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Beslutat tas med hänsyn till barnens bästa i syfte att skapa trygga och säkra
miljöer.

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-14

KS 17/0339

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. PM - Tillväxtkommunen Upplands-Bro Samhällsutvecklingsprogram – en
sammanställning av kommunens riktlinjer och planeringsförutsättningar för
fysisk planering och bostadsförsörjning 2018-01-17
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Tillväxtkommunen
Upplands-Bro
Samhällsutvecklingsprogram – en sammanställning av kommunens
riktlinjer och planeringsförutsättningar för fysisk planering och
bostadsförsörjning
2018-01-xx

Tillväxtkommunen Upplands-Bro

Innehåll
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Samhällsutvecklingsprogram

Samhällsutvecklingsprogram

Detta PM med titeln ”Tillväxtkommunen Upplands-Bro –
Samhällsutvecklingsprogram - en sammanställning av kommunens riktlinjer
och planeringsförutsättningar för fysisk planering och bostadsförsörjning”, ger
på en övergripande nivå en sammanfattande bild av de planer, riktlinjer,
program, utredningar, prognoser, enkäter med mera vars innehåll påverkar den
kommunala samhällsutvecklingen och bostadsplaneringen i stora och små
projekt.
Det finns även kommunalt beslutade dokument, planer och utredningar som
vägleder eller styr kommunens planering och arbete med verksamhetslokaler,
bostadsförsörjning och verksamhetsområden. Dessa har tagits fram utifrån en
politisk vilja kring hur kommunen ska utvecklas på kort och på lång sikt.
Dokumentet redovisar gällande styrdokument som beslutats i kommunen som
tillsammans utgör kommunens program för fysisk samhällsutveckling samhällsutvecklingsprogram. Samhällsutvecklingsprogrammet kan ses som ett
koncept eller begrepp som omfattar av kommunen beslutade styrdokument.

Tillväxtkommunen Upplands-Bro

Samhällsutvecklingsprogram

Det finns ytterligare planeringsunderlag i den fysiska planeringen, men syftet
är i detta skede att hålla det på en övergripande nivå. Sammanställningen i sig
tillför inte några nya ställningstaganden utan redovisar endast tidigare
beslutade mål, ställningstaganden och kända fakta.
Det så kallade kommunala planmonopolet ger kommunen full rådighet och
ansvar för att planera för användningen av mark- och vattenområden inom den
egna kommunen. Det innebär bland annat var och hur bebyggelse, infrastruktur
med mera ska planeras och vilka områden som ska värnas och bevaras för
framtiden. Processen kring detta regleras i Plan- och bygglagen. Till detta
tillkommer ett antal lagar och regler som styr och vägleder kommunen i
planeringen, till exempel hur kommunen får planera i bullerutsatta lägen,
strandnära lägen med mera.
Lagar, regler och kommunalt fastställda planer skapar underlag för en
långsiktig strategisk planering, även i arbetet med enskilda projekt.

Tillväxtkommunen Upplands-Bro
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Sammanställning av styrande dokument

Sammanställning av styrande dokument

Kommunens arbete med samhällsutveckling konkretiseras och beskrivs bland
annat genom några av följande dokument:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Kommunens övergripande vision
Kommunala riktlinjer: kommunfullmäktige beslutar varje mandatperiod om
övergripande mål för perioden. Dessa bekräftas och konkretiseras årligen i
Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2011 och
aktualitetsprövas januari 2018.
En fördjupad översiktsplan för landsbygden antogs av kommunfullmäktige
14 juni 2017
Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning antogs av
kommunfullmäktige 13 september 2017
Kommunstyrelsen fastställer två gånger per år prioritering av pågående
planärenden.
Lokalresursplanen reviderades av kommunstyrelsen 6 december 2017
Som underlag till kommunala riktlinjer ligger regionala utvecklings-planer,
tillgänglig statistik för befolkningsutveckling och bostadsbyggande samt
allmän kännedom om bostadsmarknaden lokalt och regionalt.
För genomförande arbetar kommunen med hög planberedskap, årliga
ägardirektiv till AB Upplands-Brohus, aktiv förvärvspolitik

Kommunen har många planer, program och andra sammanställningar som
tillsammans visar färdriktning och förutsättningar för kommunens planering av
den bebyggda miljön och bostadsförsörjningen.
Kommunen ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen via olika
lagstiftningar och kan genom det så kallade planmonopolet besluta hur och var
bebyggelseplanering ska ske. Ett antal lagstiftningar påverkar att planeringen
sker på ett hållbart sätt och att hänsyn tas till riksintressen och
mellankommunala intressen.

Tillväxtkommunen Upplands-Bro

Sammanställning av styrande dokument

Här följer en sammanställning av planer, strategier med mera som påverkar och
vägleder kommunen i arbetet med bostadsplanering. Närmare beskrivning
finns längre fram i detta PM.
Plan, strategi med mera

Antagen/beslut
Ansvarig
år
nämnd
Övergripande vägledande kommunala mål och visioner
Vision 2035
KF juni 2015
Politiska mål för
KF dec 2014
mandatperioden
Miljöplan
KF okt 2010
KS

Kommentar

Vägledande plan med lokala
miljömål

Översiktsplaner och andra styrande strategiska dokument
Översiktsplan ÖP 2010
KF dec 2010
KS
Vägledande för all fysisk
planering, lov och
tillståndsgivning
Aktualitetsprövning av ÖP Beslutas i KF feb KS
2010
2018
Fördjupad översiktsplan
KF juni 2017
KS
Vägledande fördjupning för
(FÖP) Landsbygden
landsbygden i kommunen
FÖP Kungsängen
Preliminärt KF
KS
Vägledande fördjupning för
antagande 2019
Kungsängens tätort – Arbete
pågår
FÖP Bro
Preliminärt KF
KS
Vägledande fördjupning för Bro
antagande 2019
tätort – Förslag till uppdrag
beslutas i KS januari 2018
Riktlinjer för
KF sep 2017
KS
Riktlinjer för att kommunen ska
bostadsförsörjning
planera för att alla i kommunen
ska kunna leva i goda bostäder.
Lokalresursplanen
KS dec 2017
KS
Lokalresursplanen innehåller
information om nuläget,
lokalbehov i dagsläget och
framöver, konkreta
åtgärdsförslag samt
prioriteringslista över
åtgärdsförslagen.
Planprioritering
Uppdateras två
KS
Vägledande för prioritering av
detaljplaneprojekt
gånger per år
resurssättning av planprojekt
Markstrategi
KF antagande
KS
Vägledande för vilken inriktning
2018
kommunen ska ha i olika
markstrategiska frågor.
Pågående arbete.
Riktlinjer för
KS feb 2016
KS
Vägledande utgångspunkter och
markanvisning och
mål för överlåtelser eller
exploateringsavtal
upplåtelser av markområden och
grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer
för markprissättning.
Vägledande riktlinjer som anger
utgångspunkter och mål för
exploateringsavtal.
Grönplan
KF 2008
KS
Vägledande för att bevara,
skydda och utveckla
grönstrukturen
Vattenplan
KF 2015
KS
Redovisar status, naturvärden,
miljöproblem, påverkansfaktorer
och åtgärdsbehov för
kommunens sjöar, vattendrag
och grundvattenmagasin.
VA-plan
KF antagande
TN
Vägledande för kommunens
2018
arbete med vattenförsörjning
och avloppshantering Pågående
arbete – samråd 2018
Avfallsplan
KF antagande
TN
Styrande dokument för

Tillväxtkommunen Upplands-Bro

Sammanställning av styrande dokument

2018

avfallshanteringen och är ett
krav enligt lag. Beskriver
prioriterade målområden, delmål
och aktiviteter som gäller mellan
åren 2018 till 2022. Arbete
pågår.
Gång- och cykelplan med
2012
TN
Vägledande för arbetet med att
åtgärdsförslag
uppnå bättre möjligheter att gå
och cykla på kommunens vägar
Trafik- och
Beslutas av TN
TN
Åtgärdsprogram för ökad
tillgänglighetsprogrammet en gång per år
trafiksäkerhet och tillgänglighet
- TTP
som uppdateras årligen.
Fördjupat
KFN 2001
Vägledande för bevarande av
kulturmiljöprogram för
kulturhistoriskt intressanta
Upplands-Bro kommun
byggnader.
Fördjupat kulturmiljöprogram för
Upplands-Bro kommun, Rapport
2001:1 Stockholms läns
museum
Andra övergripande planeringsunderlag som mer indirekt påverkar samhällsplaneringen
Regional utvecklingsplan
för Stockholms-regionen –
RUFS 2010

2010

SLL

Boverkets
bostadsmarknadsenkät

Tas fram årligen

KS

Befolkningsprognos
Upplands-Bro kommun
och Stockholms län
Ägardirektiv bolagen

Tas fram årligen

KS

Vision Bro

2008

KS

Handelsutredning

2008

KS

2.1

KF nov 2017

Vägledande för den regionala
och kommunala fysiska
planeringen
Ny plan RUFS 2050 är under
framtagande.
Kommunen svarar varje år på
Boverkets
bostadsmarknadsenkät.
Länsstyrelsen ansvarar för att
sammanställa kommunernas
svar.
Underlag för kommunens
planering
Ägardirektiv beslutades i
verksamhetsplan 2018
Inspirationskälla för den fortsatta
planeringen av Bro tätort.
Vägledande dokument för
utveckling av detaljhandel i
kommunen

Vision 2035

Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 om en vision för Upplands-Bro
kommun: Kommunen som ger plats. Visionen är vägledande för allt
kommunalt arbete och visar hur kommunen ska utvecklas till år 2035.
Visionen har arbetats fram genom ett brett och starkt engagemang över
partigränserna. Arbetet har skett i breda dialogmöten med medborgare,
näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker.
Morgondagens invånare har krav och förväntningar på kommunen. För att
kunna leva upp till dem är det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för
att utveckla och stärka kommunen inom tre strategiska fokusområden;
Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats.

Det innebär bland annat att:
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•
•
•
•
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skapa effektiva kommunikationer inom kommunen
utforma attraktiva mötesplatser som ökar den sociala sammanhållningen
och öppenheten
utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten
ta tillvara på mångfald och Upplands-Bros internationella prägel
stärka företagande och entreprenörskap

2.2

Övergripande politiska mål för mandatperioden 20152018

Kommunens politiska majoritet har beslutat om ett antal mål för
mandatperioden, den så kallade politiska plattformen. Nedan redovisas de som
framförallt riktar sig mot bebyggelseutveckling och bostadsförsörjning.
En kommun som växer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upplands-Bro kommun ska fortsätta att vara en växande kommun.
Vi ska ha en utveckling av hela kommunen som gör det möjligt för fler att
flytta hit.
De som bor och vistas här ska uppleva kommunen som trygg och snygg.
Varje kommundel ska ges förutsättningar att utvecklas positivt utifrån sina
förutsättningar.
Utveckla tätorterna och landsbygden på ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart sätt.
Upplands-Bro kommun ska vara en kommun med grön profil med hållbar
utveckling.
Minst 300 nya bostäder varje år.
400 nya medborgare varje år.
Kommunens nämnder och bolag ska delta aktivt i framtagandet av ett
bostadsförsörjningsprogram

2.3

Miljöplanen

Miljöplanen, antagen av kommunfullmäktige 2010, med lokala miljömål för
Upplands-Bro kommun visar viljan och ambitionen att arbeta med miljöfrågor.
Genom ett aktivt miljöarbete med ständiga förbättringar kan kommunen på ett
progressivt sätt hantera dagens miljöproblem och samtidigt arbeta för en
hållbar utveckling. Miljöplanen visar riktningen som kommunen vill sträva mot
för att uppnå en bättre miljö.
Miljöplanen ska gälla tillsammans och parallellt med andra planer som
fullmäktige har beslutat om såsom översiktsplan, avfallsplan och grönplan. De
lokala miljömålen är uppdelade i mål som ska nås på lång sikt med samma
planperiod som översiktsplan (2030) och mätbara delmål som ska nås på kort
sikt.
De lokala miljömålen är indelade i tre miljömålsområden:
•
•
•

Effektivare användning av energi och transporter
Giftfria och resurssnåla kretslopp
Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö

Tillväxtkommunen Upplands-Bro
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Översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner

Plan- och bygglagen anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan
som visar hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas på kort och
lång sikt. Med aktuell innebär att Kommunfullmäktige minst en gång per
mandatperiod ska göra en aktualitetsförklaring av planen. Om kommunen anser
att planen inte ät tillräckligt aktuell ska en ny plan arbetas fram.
En översiktsplan kan fördjupas för delområden, så kallade fördjupad
översiktsplan. En översiktsplan kan även kompletteras med så kallade
tematiska tillägg för ett visst sakområde där kommunen har ansett att behov
finns för fördjupningar efter att den övergripande översiktsplanen har antagits.
Alla kommunens översiktsplaner utgör tillsammans kommunens översiktsplan.
Översiktsplanen för Upplands-Bro antogs av kommunfullmäktige december
2011 och en kompletterande fördjupad översiktsplan för landsbygden antogs
under 2017. För närvarande pågår arbete med fördjupade översiktsplan för
Kungsängens och inom kort även Bro tätort.
Översiktsplanen är vägledande (ej bindande) i den fortsatta planeringen av
mark- och vattenområden. Översiktsplanen har ett antal kartor som visar
planeringsförutsättningar och var och hur kommunens bebyggelseutveckling
ska ske och vilka områden som ska värnas. En plankarta visar den
sammanvägda bilden för framtida mark-och vattenanvändning inom
kommunen.
I kommunens översiktsplan framgår kommunens vision för hur och var
kommunens bebyggelseutveckling ska planeras.
I den fördjupade översiktsplan för landsbygden förtydligas visionen för
kommunens tillväxt på landsbygden ytterligare. Landsbygdsplanen beskriver
och förtydligar förutsättningarna för och inriktningen på den fortsatta fysiska
planeringen av landsbygdens olika delar i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2013 att en fördjupad översiktsplan
för delar av Kungsängen ska tas fram. Arbetet har påbörjats och pågår för
närvarande.

2.5

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner är skyldiga enligt bostadsförsörjningslagen att ta fram riktlinjer
för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska beslutas av kommunfullmäktige och
uppdateras minst en gång varje mandatperiod. Syftet med riktlinjer för
bostadsförsörjning är att kommunerna ska analysera sina behov på
bostadsområdet och vidta åtgärder som främjar en hållbar bostadsförsörjning
för invånarna.
Kommunens arbete med bostadsförsörjningen är större än att bara ta fram
riktlinjer. Men arbetet med att ta fram riktlinjer kan hjälpa oss att utveckla vårt
arbete med bostadsförsörjningen.

Tillväxtkommunen Upplands-Bro
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Lokalresursplanen

Lokalresursplanen är kommunens strategiska dokument som beskriver
verksamheternas lokalbehov över tid. Syftet med lokalresursplanen är att
fungera som ett verktyg för att anpassa utbudet av verksamhetslokaler till
efterfrågan, att främja dess ändamålsenlighet och på ett ekonomiskt
fördelaktigt sätt förvalta och underhålla dem. Målet med lokalresursplanen är
att redovisa en helhetsbild över lokalbehovet i kommunen, att strategiskt kunna
planera och lokalisera kommunens lokalbestånd och att skapa förutsättningar i
detaljplaneringen som motsvarar kommande behov.
Lokalresursplanen beskriver kapaciteten och beläggningen i lokalerna i
dagsläget, verksamheternas förväntade lokalbehov framöver, åtgärdsförslag för
att möta det förväntade behovet och förslag på hur prioriteringen ska ske
mellan framtida projekt. Lokalresursplanen ska revideras årligen så att den
hålls aktuell som styrinstrument i budgetberedningen. Den beskriver även
kommunens lokalförsörjningsprocess och dess beslutspunkter.

2.7

Prioritering detaljplaneprojekt

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal
ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket på att tillgodose
behovet av såväl boende som lokaler för kommersiell och offentlig service kan
ofta upplevas som akut. I en sådan situation är det viktigt att det finns en
samstämmighet om vilka ärenden som är viktigast att prioritera.
Därför skrivs det fram en planprioritering två gånger om året där en bild ges av
vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under det kommande halvåret. Då
planarbetet styrs av omständigheter som ofta är svåra att kontrollera kan det
ändå bli så att utfallet blir annorlunda än det som föreslås men dokumentet är
viktigt dels för att kunna planera avdelningens arbete men också för att kunna
kommunicera med de exploatörer som kommunen samarbetar med.
Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande:
Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser främst ska
koncentreras till. Dessa motsvarar angelägna behov av stort allmänintresse, till
exempel genom att möjliggöra ett attraktivt och varierat bostadsbyggande eller
offentlig och kommersiell service. Ambitionen är att fem projekt ska ha
prioritet 1.
Prioritet 2: Även dessa planer är angelägna och ska handläggas aktivt men
med en möjlighet att anpassa handläggning utifrån tillgängliga resurser.
Prioritet 3: Dessa planer har antingen ett begränsat allmänvärde och får stå
tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan också av olika anledningar vila i
väntan på besked utan vilka arbetet inte kan komma vidare.
Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt.
Sist i prioriteringen redovisas en lista över inkomna förfrågningar som kan leda
till kommande planuppdrag.
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Markstrategi

Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) anger att en
kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar som ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning.
Från 1 januari 2015 har plan- och bygglagen kompletterats med bestämmelser
om exploateringsavtal. Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, så ska
kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal.
Upplands-Bro kommuns översiktsplan vägleder planeringen av mark- och
vattenområden och planen utgör grund för markstrategiska frågor.
Kommunen kan även ta fram en markstrategi som mer detaljerat beskriver i
vilken ordning och på vilket sätt kommunen ska planera den fortsatta
utvecklingen samt vilken roll kommunen ska ta i olika markstrategiska frågor.

2.9

Grönplan

Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna Bro och
Kungsängen är ett översiktligt underlag för att bevara, skydda och utveckla den
gröna strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Den utgör även ett
underlag för den fysiska planeringen. För att uppnå målen för grön-strukturen
kan fördjupade studier i vissa frågor behövas.
De övergripande målen för grönstrukturen kan sammanfattas till att bevara och
utveckla natur- och kulturvärden och att tillgodose människors behov av gröna
miljöer. Därför ligger fokus i grönplanen på kulturmiljö och land-skapsbild,
naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och re-kreation.
Vad gäller sociala värden är ett huvudmål att locka människor till utevis-telse i
olika former. Tanken är att prioritera sociala värden i anlagda parker,
ekologiska värden i natur- och friluftsområden och kulturella värden i kulturmiljöer.

2.10 Vattenplan
Arbetet med vattenmiljöfrågor knutna till EGs ramdirektiv för vatten och till de
nationella miljö- kvalitetsmålen ställer stora krav. Eftersom kommunena har ett
stort ansvar för att miljökvalitetsnormer och mål följs är det mycket viktigt att
behoven av åtgärder och hänsyn lyfts in i den kommunala planeringen. Genom
att inom en vattenplan identifiera status, naturvärden, miljöproblem,
påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och inkorporera denna kunskap i
kommunens övriga planarbete, ökar förutsättningarna att lyckas nå uppsatta
mål.
Vattenplanen redogör för status och naturvärden samt hänsyns- och
åtgärdsbehov i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin för bevarande av
dessa så att miljömål och miljökvalitetsnormer kan uppnås i kommunen.
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2.11 VA-plan
VA-planens huvudsakliga syfte är att tydliggöra kommunens arbete med
vattenförsörjning och avloppshantering såväl inom kommunens organisation
som för invånare och andra aktörer, samt att samla det strategiska arbetet med
vatten och avlopp.
VA-försörjningen påverkas av och påverkar bebyggelseutvecklingen, och därför
har VA-planen en mycket tydlig koppling till kommunens översiktsplan (ÖP
2010), och särskilt till den fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP
2016) som beslutades 2017.
VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid
förhandsbesked/ bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd till enskilda
avloppsanläggningar.
Det finns inget formellt krav på att en kommun ska ha en antagen VA-plan.
Vattenmyndigheterna har dock i sina åtgärdsprogram ställt krav på att
kommunerna ska ta fram VA-planer för att underlätta uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessutom är det svårt att långsiktigt klara de
åtaganden som krävs enligt lagstiftningen utan en väl fungerande VA-planering
och en antagen VA-plan.
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som
utanför verksamhetsområden för allmänt VA. Utöver en beskrivning av
förutsättningar och nuläge (Översikt) innehåller också dokumentet en plan för
allmän anläggning, en VA-utbyggnadsplan en plan för enskild VA-försörjning.
I en heltäckande VA-plan ingår också dagvatten. För att inte arbetet skulle bli
alltför omfattande och därmed svårt att genomföra ingår dagvatten endast
översiktligt i VA-planen. Dagvatten kommer istället att hanteras i en särskild
dagvattenplan.

2.12 Avfallsplan
Avfallsplanen är kommunens styrande dokument för avfallshanteringen och är
ett krav enligt lag. Den fungerar som ett planeringsverktyg för att uppnå en god
avfallshantering och beskriver prioriterade målområden, delmål och aktiviteter
som gäller mellan åren 2018 till 2022.
Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen inom Upplands-Bro
kommun och att tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet.
Avsikten med målen är att arbeta mot förbättrade insamlingssystem och
tydlighet för de som lämnar avfall att minska mängden avfall och avfallets
miljöpåverkan.
Syftet är även att styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle
och att avfallsplanen ska vara en del av kommunens styrdokument vid fysisk
planering.
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Avfallsplanen ska ge ansvariga och allmänhet en helhetsbild av
avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka den. Avfallsplanen
vänder sig till alla som bor och verkar i Upplands-Bro kommun.

2.13 Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag
Syftet med denna gång- och cykelplan är att ge en helhetssyn över gång- och
cykelfrågorna, både inom Upplands-Bro och de regionala gång- och
cykelstråken över kommungränserna. Gång- och cykelplanen är vägledande
vid planering och prioritering av gång- och cykelåtgärder.
Gång- och cykelplanen behandlar i första hand det övergripande vägnätet i och
mellan kommunens tätorter, men även framtida utvecklingsområden, regionala
pendlingsstråk och behovet av gång- och cykelvägar på landsbygden utreds.
Övergripande mål är att skapa ett sammanhängande, lättframkomligt,
orienterbart, funktionellt och framför allt trafiksäkert gång- och cykelvägnät i
Upplands-Bro kommun.

2.14 Trafik- och tillgänglighetsprogram – TTP
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet beskriver kommunens åtgärder och
projekt för trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder. Programmet
uppdateras årligen.

2.15 Fördjupat kulturmiljöprogram
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun, Rapport 2001:1 är
framtaget av Stockholms läns museum 2001 och utgör ett underlag i
kommunens planeringsarbete.
Programmet är indelat i geografiska områden; Håbo – Tibble, Låssa, Stora
Sandhagen, Skällsta gravfält och gård, Råby – Finsta, Bro stationssamhälle och
Härnevi, Önsta, Bro kyrka – Brogård, Kvistaberg, Aspvik – Ålsta – Skälby –
Frölunda, Lennartsnäs – Öråker, Tibble – Sylta, Kring Kungsäng-ens kyrka,
Kungsängen – Prästhagsvägen, Almarestäket, Sandboda – Tall-hovet –
Brokmyran, Aspviks kvarntorp, Rankhus, Murartorp samt Området Svea
Livgarde.
För varje område finns en karta samt fotografier på kulturintressanta byggnader. För varje område finns även en allmän beskrivning, en redovisning av
gällande skydd, motiv till bevarande samt rekommendationer och förslag till
skydd
Programmet har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid
förhandsbesked/ bygglov.

2.16 Vision Bro
År 2008 producerades en rapport "Vision framtid Bro" där idéer från cirka 200
deltagande personer och tjänstemän sammanställdes kring hur Bro kan
utvecklas i framtiden. Visionen har tjänat som ett underlag i arbetet med
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översiktsplanen för kommunen samt i pågående detaljplanearbete i och kring
Bro samhälle.

2.17 Befolkningsprognoser
Statistiska centralbyrån, SCB, tar fram befolkningsprognoser för hela Sverige,
Stockholms läns landsting tar fram prognoser för länet och Upplands-Bro tar
årligen fram en prognos för kommunen och för geografiska delområden.
Kommunen tar årligen kring maj/juni fram en befolkningsprognos för de
kommande 10 åren. Prognosen redovisar folkmängd uppdelat i åldersgrupper,
kommundelar samt inflyttning och utflyttning. Prognosen är ett viktigt verktyg
för att kunna planera för ny bebyggelse samt offentlig service i kommunen.
Ett viktigt underlag för befolkningsprognosen är kommunens prognos för hur
många inflyttningsklara lägenheter i flerbostadshus och en- och tvåfamiljshus som
förväntas tillkomma under prognosperioden. Uppskattningen av antalet lägenheter
utgår från ett antal kända planeringsprojekt samt en uppskattning utifrån tidigare
erfarenheter vad som har byggts i kommunen.

2.18 Boverkets bostadsmarknadsenkät
Boverket skickar årligen ut en bostadsmarknadsenkät till alla kommuner i
Sverige. Enkäten skickas ut i början av året.
Syftet med enkäten är att få en överblick av situationen på bostadsmarknaden,
följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av
kommande utveckling. Boverket utformar frågorna i enkäten och
länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet
med enkätinsamlingen
Bostadsmarknadsenkäten tar bland annat upp följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedömning av kommunens totala bostadsmarknadsläge och behov på kort
och lite längre sikt
Bedömning av kommande nyproduktion för bostäder (antal, upplåtelseform
mm)
Faktorer som påverkar/begränsar bostadsbyggandet i kommunen
Frågor om det allmännyttiga bostadsbolaget (ägardirektiv, avkastningskrav,
förändringar i bostadsbestånd, försäljning, outhyrda lägenheter mm)
Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram (antagande, vilket typ av
dokument mm)
Samverkan inom/utom kommunen avseende bostadsförsörjning
Kommunala hyresgarantier
Bedömning av tillgång och planering bostadslägenheter
× för ungdomar, studenter
× för nyanlända
× särskilda boenden för äldre
× seniorbostäder
× trygghetsbostäder
× särskilt boende för personer med funktionsnedsättning
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Bostadsanpassningsbidrag

2.19 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus
Kommunens ägardirektiv till kommunägda bolag hur bolagen ska arbeta med
olika frågor.

2.20 Regional utvecklingsplan – RUFS 2010
Den nu gällande RUFS 2010 är en gemensam utvecklingsplan för
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling, antagen av landstingsfullmäktige
2010. Planen visar regionens gemensamma vilja i de många utmaningar som
väntar och ger vägledning i det regionala utvecklingsarbetet genom tydliga
åtaganden. Den fungerar även som ett paraply för att samla olika operativa
insatser. Planen är vägledande för kommunernas arbete.
Planen har tre tidsperspektiv:
•
•
•

Ett långt tidsperspektiv på cirka 40 år – till 2050
Ett medellångt tidsperspektiv på cirka 20 år - fram till 2030
Ett kortare perspektiv på cirka 10 år - fram till 2020

För närvarande pågår arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2050. RUFS 2050 är en strategisk plan med ett
långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens
långsiktiga utmaningar. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas
och landstingets långsiktiga planering, det regionala tillväxtarbetet, regionala
strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Ett stort antal aktörer bidrar
till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den.
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Uppföljning intern kontrollplan 2017 för
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Uppföljningen av Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017 godkänns och
läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 21 den 8 mars 2017 om intern kontrollplan för
2017. Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll
är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklingsoch dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har
vidtagits där det funnits brister.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-10.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade § 21 den 8 mars 2017 om intern kontrollplan för
2017. Den samlade bedömningen av de områden som varit föremål för kontroll
är att processerna fungerar i huvudsak, men det finns ett fortsatt utvecklingsoch dokumentationsbehov på många områden. Åtgärder planeras eller har
vidtagits där det funnits brister.
Under 2017 har ekonomistaben förstärkts med en funktion som ska ta fram ett
systemstöd via Stratsys för interna styrningen och kontrollen. Utgångspunkten
är att det ska hjälpa verksamheterna att på ett mer systematiskt sätt arbeta med
processen och utveckla den
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Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplaner kommer att ske via
verksamhetsstödet Stratsys. Processen kring kommunens interna styrning och
kontroll behöver genomföras mer systematiskt än i dagsläget och utvecklas.
Implementeringen av arbetetsprocessen i Stratsys förväntas skapa möjligheter
till detta.

Barnperspektiv
Arbetet med intern styrning och kontroll ska säkerställa att nämndernas och
kommunstyrelsens verksamheter är ändamålsenliga och effektiva och fullgör
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Datum

Vår beteckning

2018-01-10

KS 17/0007

Kommunledningskontoret
sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. I det inbegriper
att göra bedömningar av risker och riskernas konsekvenser. I den
riskbedömningen ska verksamheternas samtliga processer ingå och
bedömningar av risker utifrån ett barnperspektiv ska därmed också både kunna
tydliggöras och förebyggas. Processen för intern styrning och kontroll stödjer
därmed Kommunfullmäktiges beslut att barnperspektivet ska beaktas i
verksamheten.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Uppföljning intern styrning och kontroll 2017 för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Uppföljning – Intern styrning och kontroll 2017: Kommunstyrelsen (Kommunledningskontoret)
Process

Risk

Kontrollmoment/Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Kassahantering

Intäkter inte
redovisas eller inte
redovisas korrekt

Se över och dokumentera
rutiner för kassahantering
och redovisning.

Ekonomichef

En rutin för kassahantering är upprättad, den ska leda till att alla
som innehar en kontantkassa ska hantera den på samma sätt,
alla intäkter och kostnader måste redovisas. Den har börjat att
användas av vissa, men inte av alla som har kontantkassor. En
inventering har påbörjats för att kartlägga alla kontantkassor
som finns på respektive kontor så att alla som är ansvariga för
kassorna kan informeras om rutinen.

Attest av
leverantörsfakturor

Beslutsattest
attesterar egna
kostnader

Stickprovskontroller

Ekonomichef

Av 50 stycken kontrollerade fakturor var det endast 2 som ej
hade eskalerats då de borde ha gjort det. Den ena fakturan
rörde en konferens (Belopp 17 617 kr) och den andra rörde köp
av E-tjänstelegitimationer (Belopp 3 130 kr). Berörda chefer har
informerats angående detta för att undvika att det inträffar
framöver.

Kontrollera om upprättad
rutin under 2016 fungerar
som avsett och
framtagande av en policy
för tilldelning

Ekonomichef

Upprättad rutin fungerar som avsett för det kort som har
beviljats. Istället för en policy har en riktlinje upprättats för
tilldelning av kreditkort.

Ekonomichef

Kontroll har genomförts på tredje kvartalet 2017 för
kommunledningskontoret vilken visar att 7 av 81 kontrollerade
poster saknar underlag som avser syfte och
deltagarförteckning. Återkoppling har gjorts till de chefer som
detta berör.

Kreditkortshantering
- och policy för
tilldelning av
kreditkort

Underlag för
representation och
interna kurser/
konferenser

Underlag saknas
Stickprovskontroller
som ger ledning vad
representationen/ko
nferensen har för
syfte, mål och vilka
som deltagit

Process

Risk

Kontrollmoment/Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Fordon på AME och
Daglig verksamhet

Att alla fordon är
utrustade med
alkolås och att de
kalibreras 1ggr/år

Löpande

Chef
Arbetsmarknadsenheten

På samtliga fordon som nu finns hos arbetsmarknadsenheten
och daglig verksamhet så sker denna kontroll per automatik och
det går rent tekniskt inte längre att missa kalibreringar, som förr.
Alla fordon är nu utrustade med alkolås, vilket de inte varit
tidigare.

Rekrytering

Risk att
rekryterande chefer
inte följer
rekrytringsprogram
met och PJP-tester

Personalstaben förstärker
stödet och fortsätter
erbjuda seminarier i
ämnet.

Personalchef

Alla chefer har genomgått rekryteringsutbildning enligt vårt
program under en halvdag med extern konsult. I övrigt erbjuder
personalstaben stöd och utbildning.

Kompetensförsörjnin
g

Risk att
verksamheterna inte
klarar av att
kompetensförsörja
på lång och kort sikt

Arbeta aktivt med
strategin för
kompetensförsörjning.
Personalstaben drivande
och stödjande.

Personalchef

Personalstaben driver frågan och utvecklar och provar nya
vägar att rekrytera och behålla medarbetare.

Arbetsmiljö

Risk att chefer och
medarbetare inte
har tillräckliga
kunskaper i SAM

Finns utarbetade rutiner
och systemstöd för dessa.
Personalstaben erbjuder
kompetenshöjande
insatser och är ett stöd

Personalchef

Personalstaben erbjuder årligen en sex halvdagarsutbildning
tillsammans med facken kring arbetsmiljöfrågor.

Löneadministration

Risk att fel uppgifter
rapporteras i
Personec till följd av
misstag, okunskap
eller bedrägligt
beteende

Fortsatt behov av insatser
för att säkra att
lönekontroller genomförs.
Kontinuerligt
kompetenshöjande
insatser för chefer och
arbetsledare.

Personalchef

Ett påbörjat arbete kring de processer som lönearbetet
omfattar, som kommer att intensifieras under 2018, i samband
med upphandling av lönesystem.

Process

Risk

Kontrollmoment/Åtgärd

Avtalstrohet

Att inte rätt varor köps
på ramavtalen och att
inte
ramavtalsleverantörena
används.

Stickprovskontroll av ett
utvalt antal ramavtal och
vilka leverantörer som
använts för vissa varor.

Prisuppföljning av
ramavtal

Direktupphandling

Ansvar

Uppföljning

Kansli- och
utvecklingschef

Avtalstroheten för tekniska konsulter bedömdes 2016 till 70
%. Ytterligare kontroller har inte gjorts för 2017.

Att priserna avviker från Kontroll av avtal mot ett
avtalade.
urval av fakturor

Kansli- och
utvecklingschef

Avtalsområdet ”Tekniska konsulter” valdes ut i en
granskning och tre av företagen kontrollerades; Norconsult
AB, Cowi AB och ÅF-Infrastructure AB.
På Norconsult AB togs ett stickprov på 15 fakturor varav 3
stycken hade felaktiga priser.
På Cowi AB kontrollerades 15 och av dessa hade sex
fakturor fel priser.
För ÅF-Infrastructur AB kontrollerades 12 fakturor och alla
var felaktiga i priset.

Vi upphandlar från
Genomgång av ett urval
företag som inte har
av genomförda
betalt sina skatter,
direktupphandlingar
socialförsäkringsavgifter eller inte är
registrerade för F-skatt.

Kansli- och
utvecklingschef

För 2017 har 71 stycken direktupphandlingar från de olika
kontoren kontrollerats. Detta har skett genom inhämtande av
uppgifter via en utskickad enkät och uppgifter från e-Avrop.
Resultatet av kontrollen visar att över 80% av
direktupphandlingarna har inga kontroller av skatter,
socialförsäkringsavgifter och F-skatt genomförts alls. I vissa
fall är det på grund av redan kända leverantörer.
Resultatet av nyttjandet av direktupphandlingsmodulen visar
att 28% av direktupphandlingar inte har gjorts i modulen
samt att två stycken dessutom borde ha annonserats.
Helhetsbedömningen utifrån genomförd kontroll är att det
fortfarande finns ett behov avseende utbildning om rutinerna
kring direktupphandlingar.

Kvalitetskrav vid
upphandling av
vuxenutbildning

De upphandlade
anordnarna har
kvalitetsbrist i
utbildningen

Utveckling av arbetet
med kvalitetscirkeln och
den uppföljningsprocess
som tagits fram

Rektor
vuxenutbildningen

Kontroll har skett för de gemensamma utförarna av
vuxenutbildning genom att det tillsammans med fem andra
kommuner (Sigtuna, Sundbyberg, Ekerö, Norrtälje &
Lidingö) följande genomförts:
-

Begärt in och granskat kvalitetsredovisningar som
anordnarna lämnat in.
Granskat fakturering och betygsrapportering.
Genomfört verksamhetsbesök hos vissa anordnare.
Kontrollerat indikationer på kvalitetsbrister och agera vid
klagomål från elever.
Möten med utbildningsanordnarnas uppdragsledare.

Uppföljning – Intern styrning och kontroll 2017: Kommunstyrelsen (Samhällsbyggnadskontoret)
Process

Risk

Kontrollmoment/Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Projektarbete

Bristande styrning och
rutiner i projekt riskerar
att försämra
projektetens kvalitet
och effektivitet.

Ta fram projektdirektiv i
större projekt

Samhällsbyggnadschef

Exploateringsavdelningen har ej åtgärdat detta, behovet
kvarstår.
Planavdelningen har upprättat en rutin som har införts i
samband med att nya planuppdrag skrivs fram till beslut i
Kommunstyrelsen.

Timrapportering

Risk för ekonomisk
skada till följd av att
kontoret inte fakturerar
för alla timmar man
arbetat i projekt.

Förtydliga rutinerna för
fakturering i projekt.

Exploateringschef

Tidsregistreringsmodul kopplad till Agresso finns på plats.
Rutiner upprättat. Pilotprojekt pågår. Kan anses avslutat.

Delegation

Risk för
förtroendeskada och
ekonomisk skada om
beslut fattas av en
person som inte har
delegation

Uppdatera
delegationsförteckning
utifrån aktuell
organisation och med
tydliga beloppsgränser

Samhällsbyggnadsc
hef

Kontoret har tagit fram ett förslag till en uppdaterad
delegationsförteckning utifrån kontorets aktuella organisation
och med höjda beloppsgränser för exploateringsprojekt.
Förslaget ska samordnas med kommunledningskontorets
förslag till ändringar. Så fort kommunledningskontoret är klara
för sin del ska förslaget lämnas in för politisk behandling.

Planrutiner

Ny lagstiftning och
många nya
medarbetare gör att vi
behöver uppdatera
våra planrutiner.
Ekonomisk risk och
förtroenderisk om vi gör
fel/olika.

Uppdatera planrutinerna
och sprid till alla
medarbetare på
planavdelningen.

Planchef

Rutinen för att skriva fram planuppdrag har tagits fram.
Planrutinerna i övrigt har setts över.

Ärende 12

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Anna-Lena Örvander
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstaben
+46 08-581 691 73
anna-lena.orvander@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-11-06

KS 16/0310

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om begränsning av
talartider på Kommunfullmäktigesammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar en överenskommelse om riktlinjer för
talartider enligt förslag.
2. I och med att Kommunfullmäktige antar överenskommelse om
begränsning av talartider på Kommunfullmäktige sammanträden anses
motionen besvarad.

Sammanfattning
Moderaterna inkom i oktober 2016 med en motion om att begränsa talartiderna
i Kommunfullmäktige, med syfte öka förutsättningar för att medborgarna ska
orka lyssna och reducera kostnaderna för Kommunfullmäktigesammanträdena.
Demokratikommittén enades den 25 oktober 2017, § 14 om att det är viktigt att
alla partier är överens om en begränsning talartider och föreslår därför
Kommunfullmäktige att anta en överenskommelse.
Demokratikommittén föreslår följande överenskommelse:
Överenskommelse mellan partier med mandat Kommunfullmäktige om
riktlinjer för talartider i Kommunfullmäktiges debatter
Tid för inlägg och antalet inlägg
Presentationer

En presentation får ta högst 5 minuter i anspråk, samt att en presentation av
”sitt” budgetförslag måste få ta längre tid än den begränsade tiden.
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Interpellationer:

Interpellanten läser upp sin interpellation
Svaranden föredrar svaret med hänvisning till utdelat svar
Interpellanten får 3 min
Svaranden får 3 min
Interpellanten får 3 min
Svaranden får 3 min
Interpellanten får 1 min
Svaranden får 1 min
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Datum

Vår beteckning

2017-11-06

KS 16/0310

Kommunledningskontoret
Sammanslagna interpellationer

Interpellanterna får läsa upp sin interpellation
Svaranden föredrar svaret med hänvisning till utdelat svar.
Interpellant A) får 3 min
Interpellant B) får 3 min
Svaranden får 5 min
Interpellant A) får 2 min
Interpellant B) får 2 min
Svaranden får 3 min
Interpellant A) får 1 min
Interpellant B) får 1 min
Svaranden får 2 min
För interpellationer och sammanslagna interpellationer gäller även följande:
Övriga talare 3 + 1 min
Om polemiskt inlägg görs från ny talare kan ordföranden medge att svaranden
eller interpellanterna får ett ytterligare inlägg om 1 minut.
Ny talare kan få ordet först efter det att svaranden och interpellanten haft var sitt
inlägg.
Frågor:

Frågeställaren får 1 min
Svaranden får 2 min
Frågeställaren får 1 min
Svaranden får 1 min
Frågeställaren får 1 min
Svaranden får 1 min
Beslutsärenden:

I de fall särskild överenskommelse inte har träffats om debattregler tillämpas
följande ordning:
Varje talare får göra tre inlägg. Första inlägg 5 min – andra inlägg 3 min - tredje
inlägg 1 minut.
Repliktid
Repliktiden är 1 minut.

Beslutsunderlag


Motion om begränsning av talartider i Kommunfullmäktige



Demokratikommitténs beslut § 14 från den 25 oktober 2017



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2017

Barnperspektiv
En demokratisk talartidsordning kan upplevas mer som en dialog ur ett
barnperspektiv och tillsammans med ett enklare språkbruk ge en större
möjlighet för barn och unga att ta del av Kommunfullmäktiges debatter.
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Datum

Vår beteckning

2017-11-06

KS 16/0310

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Beslut sänds till
 Partier med mandat i Kommunfullmäktige
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Ärende 13

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Jonas Levin

2018-01-11

KS 17/0178

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Jonas.Levin@upplands-bro.se

Trygghetspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Förslag till Trygghetspolicy antas.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till trygghetspolicy för
Upplands-Bro kommun. Trygghetspolicyn är ett visionsdokument som anger
riktningen för trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun. Policyn är en
vägledning för kommunens arbete med trygghet och trygghetsrelaterade frågor.
Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämnder där nämnderna ställt sig
positiva till förslaget. Förslaget gick upp till kommunstyrelsen den 6 december
2017 där den sändes på återremiss med uppmaning om några ändringar och
tillägg. Dessa ändringar och tillägg har kommunledningskontoret tagit hänsyn
till.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, den 11 januari 2018



Förslag till trygghetspolicy, den 11 januari 2018

Ärendet
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Upplands-Bro kommun arbetar idag med trygghet i flera delar av sin
verksamhet. Det har saknats ett policydokument som anger riktningen för
kommunens trygghetsarbete. Genom den föreslagna policyn presenteras
kommunens riktlinjer och principer för trygghet. Trygghetspolicyn har varit på
yttranderemiss hos samtliga nämnder. Samtliga nämnder ställer sig positiva till
förslaget men vissa synpunkter uppkom som kommer behandlas här nedan.
Socialnämnden föreslår att en handlingsplan kring trygghetsskapande insatser
upprättas som tydliggör trygghetsarbetet i kommunen. Nämnden föreslår också
att policyn bör följas upp och utvärderas. Kommunledningskontoret håller med
i detta och föreslår att uppföljning görs av policyn inom två år efter antagande
samt att policyn kopplas samman med en kommande strategi för
trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun.
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Kommunledningskontoret
Socialnämnden efterfrågade också att en definition av social hållbarhet bör
finnas med i trygghetspolicyn eftersom begreppet används.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetet med att definiera social hållbarhet
bör göras men i samband med det kommande framtagandet av plan för hållbar
utveckling. Socialnämnden ansåg slutligen att hänvisning till verksamhetsplan
2017 bör tas bort vilket kommunledningskontoret håller med om och har gjort
detta.
Bygg och miljönämnden hade inga synpunkter.
Utbildningsnämnden hade endast synpunkter av redaktionell karaktär.
Tekniska nämnden efterfrågade ett förtydligande avseende avgränsningar,
ansvar och befogenheter inom de olika nämnda visionerna.
Kommunledningskontoret menar att nuvarande skrivelse är tillfredställande
avseende avgränsning, ansvar och befogenheter men att dessa områden bör
utvecklas och tydliggöras i den kommande strategi för trygghetsarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden efterlyste att alla gruppen som inkluderas i
diskrimineringslagen bör ingå i policyn, detta har kommunledningskontoret
tagit hänsyn till och lagt in.
Förslag till trygghetspolicy, den 20 november 2017 var upp hos
kommunstyrelsen på sammanträde den 6e december 2017 där den sändes på
återremiss.

Återremiss
Kommunstyrelsen ansåg att det behövs en bättre definition av vad som avses
med begreppet ”trygghet”. Avses till exempel IT-säkerhet, brand,
suicidförebyggande, kränkningar, mobbing, trafiksäkerhet, ekonomisk
trygghet, trygghet i välfärden m.m. Vidare måste avgränsningen utvecklas och
förtydligas.
Kommunledningskontoret har behandlat invändningar. I trygghetspolicyn står
det nu att trygghet definieras som ett tillstånd där en individ inte känner rädsla
eller oro för att bli utsatt för något oönskat vare sig mot sig själv eller sina
anhöriga i formen av brott eller ordningsstörningar.
Med formen ”brott och ordningsstörningar” är ambitionen att ordvalen
beskriver att trygghet, eller snarare otrygghet, är kopplat till någon form av oro
för brott eller ordningsstörning. Därmed är ambitionen att texten vägleder
läsaren till slutsatsen att otrygghet inte handlar om exempelvis IT-säkerhet,
ekonomisk trygghet eller trygghet i välfärden eller liknande, utan det skall ses
som något som är kopplat till just brott och ordningsstörningar, och då främst
brott som också helt eller till viss del är ordningsstörande.
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Datum

Vår beteckning
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Kommunledningskontoret
Vidare har fler exempel lagts till på säkerhetsfrågor som alltså inte omfattas av
trygghetspolicyn, tex IT-säkerhet, brand, suicidförebyggande, trafiksäkerhet
m.m.
Kommunstyrelsen hade även förslag på mindre ändringar som
kommunledningskontoret tagit hänsyn till och ändrat helt efter
kommunstyrelsens förslag.

Barnperspektiv
Trygghetspolicyn är utarbetat med hänsyn till barnens bästa och barn ingår i
flertalet av trygghetspolicyns principer. I en trygg kommun där alla känner sig
trygga verkar även detta positivt för barnen situation i samhället.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Förslag till trygghetspolicy, 11 januari 2018
Beslut sänds till
1. Kommunstyrelsen
2. Kommunfullmäktige
3. Nämnderna
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Trygghetspolicy
2018-01-11
Jonas.levin@upplands-bro.se
08-581 69670

www.upplands -bro.se
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Trygghetspolicy

1

Sammanfattning

Sammanfattning

Trygghetspolicyn är ett visionsdokument som anger riktningen för
trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun. Policyn är en vägledning för
kommunens arbete med trygghet och trygghetsrelaterade frågor. Upplands-Bro
ska vara en trygg plats för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen och det
är bland annat genom samverkan tryggheten kan stärkas.

3

Trygghetspolicy

Definition, syfte och avgränsning

2

Definition, syfte och avgränsning

2.1

Definition av policy

En policy uttrycker politikens värdegrund, förhållningssätt och anger vad
kommunen vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter.
En policy innehåller inte detaljerade ställningstagande vad gäller utförande,
prioriteringar eller metoder utan är ett strategiskt visionärt dokument.

2.2

Syfte

Syftet med Upplands-Bro kommuns trygghetspolicy är att:


Öka tryggheten och minska förekomsten av skador och brott i
kommunen



Vägleda trygghetsskapande insatser inom kommunen, kommunens
bolag och externa aktörer



Öka kunskapen om trygghetsskapande insatser i den egna närmiljön



Stärka den sociala hållbarheten i kommunen



Nolltolerans mot kränkningar och mobbing

2.3

Avgränsning

Trygghet innefattar individens upplevelse av sin egen säkerhet, som bland
annat beror på en känsla av kontroll, tillit till samhället och andra människor
samt individens tro på sin egen förmåga att hantera eventuella konsekvenser av
att utsättas för brott och ordningsstörningar.
Trygghetspolicyn innefattar inte säkerhetsfrågor som berör exempelvis krig,
IT-säkerhet, brand, trafiksäkerhet, trygghet i välfärd, ekonomisk trygghet eller
naturkatastrofer.

4

Trygghetspolicy

Trygghetsvision Upplands-Bro kommun

3

Trygghetsvision Upplands-Bro kommun

3.1

Vad är trygghet?

I Upplands-Bro kommun definieras trygghet som ett tillstånd där en individ
inte känner rädsla eller oro för att bli utsatt för något oönskat vare sig mot sig
själv eller sina anhöriga i formen av brott eller ordningsstörningar.
Trygghet utgör en grundkomponent i en människas liv och behövs för att
personer till fullo ska kunna delta i samhället och ha möjlighet till delaktighet
och inflytande. Kommunens trygghetsarbete måste ske i samklang med resten
av samhället. Ingen enskild aktör kan ensam skapa ett rakt igenom tryggt
samhälle. Bara tillsammans kan vi skapa ett tryggt och socialt hållbart
samhälle.

3.2

Principer för trygghet



Upplands-Bro kommun ska vara en trygg plats för alla som bor, verkar
och vistas i kommunen. Detta gäller alla, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, politisk
åsikt, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.



Upplands-Bro kommun ska vara en trygg plats under alla tider på
dygnet.



Upplands-Bro kommun ska vara en kommun där människor känner
trygghet i sina boendemiljöer och kan röra sig fritt i det offentliga
rummet.



Trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun är ett gemensamt ansvar för
kommunen, polisen, räddningstjänsten, landstinget, och andra
myndigheter och organisationer i samverkan med lokalsamhället och
civilsamhället.



Kommunens trygghetsarbete ska präglas av ett aktivt offensivt
förebyggande arbete.



Trygghetsarbetet ska vara kvalitativt, innovativt och präglas av
lyhördhet och dialog.

5
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Organisation och ansvar

Organisation och ansvar

Vikten av trygghet omnämns i Vision 2035, som är ett tvärpolitiskt dokument
framarbetat av politiker från samtliga partier och kommuninvånarna och som
antogs 2015. I visionen lyfts de tre kärnvärdena Nyfikenhet, Omtanke och Liv
upp som är kommunens anda och förhållningssätt. Trygghet omnämns redan i
första meningen i visionen:
I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats,
skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna.
Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss.
Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.

Trygghetspolicyn eftersträvar att vara i samklang med Vision 2035. Enligt
Vision 2035 ska kommunen våga vara nyfiken inför nya tankar och synsätt
vilket även trygghetspolicy ligger i linjer med. Kommunen ska även visa
omtanke för varandra och vår närmiljö och skapa en hållbar plats med plats för
tillit vilket trygghetspolicyn även tar hänsyn till.

6

Trygghetspolicy

4.1

Organisation och ansvar

Ansvarsfördelning

Kommunens trygghetsansvar fördelas på Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen, Nämnderna, Kommundirektören och
Trygghetssamordnaren.

4.2

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut om policy för trygghet och beslutar om
resurser för att målen för trygghet ska kunna uppnås.

4.3

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trygghetsfrågor och
ansvarar för att ta fram en strategi för trygghetsarbetet.

4.4

Nämnderna

Respektive nämnd ansvar för trygghetsarbetet inom ramen för sin/sina
verksamheter.

4.5

Kommundirektören

Organiserar trygghetsarbetet i kommunens organisation. Kommundirektören
ser till att Kommunstyrelsen har tillgång till den information som behövs för få
en lägesbild över trygghetssituationen i kommunen.

4.6

Trygghetssamordnaren

Samordnar och genomför trygghetsrelaterat arbete med fokus på förbyggande
arbete och samverkan.

4.7

Uppföljning

Trygghetspolicyn ska följas upp inom två år efter antagningsdatum.

7
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5

Lagar och direktiv

5.1

Lagar

Lagar och direktiv

Det finns inga lagar som indikerar att kommunen har en skyldighet att bedriva
trygghetsarbete. Kommunens skyldigheter styrs av Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor samt Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Dessa lagar
berör endast olyckor och extraordinära händelser vilket denna trygghetspolicy
inte inbegriper.

5.2

Direktiv

Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsammans mot brott – Ett nationellt
brottsförebyggande program bidrar till att stimulera fler berörda aktörer att
vidta brottsförebyggande åtgärder och att utveckla samverkan på nationell,
regional och lokal nivå. Programmet riktar sig mot en bred målgrupp såsom
myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och civilsamhällets
organisationer. Programmets innehåll ska skapa förutsättningar för ett
strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete för hela samhället.
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Ärende 14

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Mats Kjellberg
Säkerhetschef
Utvecklingsstaben
+46 8-581 692 00
mats.kjellberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-09-28

KS 17/0293

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av plan för hantering av
extraordinära händelser i Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Reviderad plan för extraordinära händelser i Upplands-Bro kommun antas
under förutsättning att Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för
Krisledningsnämnden.

Sammanfattning
Varje kommun skall, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför
extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska organisera och
hantera en extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala
och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser från en
kommun eller ett landsting, enl. Lag om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, (SFS
2006:544). Det är vid dessa händelser som det kan bli aktuellt att aktivera
kommunens hela krisorganisation och krisledningsnämnd.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Målet för kommunen vid en extraordinär händelse är att all
samhällsviktigverksamhet som inte tål avbrott ska kunna upprätthållas i
tillräcklig omfattning för att skador på människor, egendom och miljö ska
minimeras och/eller elimineras, oavsett vilken störning som inträffat
Krisledningsnämnden får ta över beslutsrätten från annan nämnd eller samtliga
nämnder. Beslutanderätten får endast övertas i den utsträckning som är
nödvändigt med hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser i UpplandsBro kommun som krisledningsnämnden befinner nödvändiga.

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

Datum

Vår beteckning

2017-09-28

KS 17/0293

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Varje form av ledning och samverkan som leder till snabbare och bättre
insatser för ökad säkerhet har en positiv inverkan för barn och unga. En ökad
trygghet och säkerhet i samhället bör också medverka till en bättre livsmiljö för
såväl unga som äldre.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Plan för extraordinära händelser i Upplands-Bro kommun

2 (2)

Plan för hantering av
extraordinära händelser i
Upplands-Bro kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2018-XX-XX
Dnr KS 17/0293
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08-581 690 00

Sammanfattning
Varje kommun ska, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
kommunen ska organisera och hantera en extraordinär händelser.
När svåra händelser eller kriser inträffar i kommunens verksamheter hanteras de oftast i ordinarie
organisation/kontor med stöd av centrala resurser som t.ex kommunikationsstaben, kundcenter och
säkerhetschef.
En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver
skyndsamma insatser från en kommun eller ett landsting, enl. Lag om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, (SFS 2006:544). Det är
vid dessa händelser som det kan bli aktuellt att aktivera kommunens hela krisorganisation och
krisledningsnämnd.

Mål för kommunen
Målet för kommunen vid en extraordinär händelse är att all samhällsviktigverksamhet som inte tål
avbrott ska kunna upprätthållas i tillräcklig omfattning för att skador på människor, egendom och
miljö ska minimeras och/eller elimineras, oavsett vilken störning som inträffat.
Kommunens krisledning ska vid en extraordinär händelse vara i funktion inom två timmar oavsett när
händelsen inträffar. Krisledningen ska, om så behövs, vara i funktion så länge det behövs eller tills
ordinarie verksamhet kan ta över ledningsansvaret.
En korrekt och ändamålsriktad information till de personer som bor,vistas och verkar i kommunen ska
kunna ges inom en timme från att krisledningen har trätt i funktion och därefter ska information ges
med jämna mellanrum tills händelsen är avslutad.

Krisledningsnämnden
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd i Upplands-Bro kommun. Fullmäktige fastställde reviderat
reglemente för krisledningsnämnden 2017- - § .
Krisledningsnämnden utgör den strategiska ledningen.
Ordförande bedömer när en extra ordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i
funktion.
Ordförande i krisledningsnämnden, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i dennes ställe.
Krisledningsnämnden får ta över beslutsrätten från annan nämnd eller samtliga nämnder.
Beslutanderätten får endast övertas i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den specifika
händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämndens beslut ska omedelbart anmälas berörd nämnd - och om möjligt – ska
dessförinnan krisledningsnämnden ge berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra sig.
Så snart förhållandena medger detta ska krisledningsnämndens besluta att de uppgifter som nämnden
övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska övergå till ordinarie
nämnd.
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser i Upplands-Bro kommun som
krisledningsnämnden befinner nödvändiga.

Krisledningsgruppen
Krisledningsgruppen består av tjänstemän och är krisledningsnämndens berednings - och
verkställighetsorgan och har ansvar för den operativa ledningen.

Krisledningsgruppen består av:
Ordförande

Kommundirektör

Ersättare

Utvecklingschef

Dokumentation

Kommunsekreterare

Ersättare

Nämndsekreterare

Verksamhets-representant

Utbildningschef
Socialchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
VD U-B Hus
Kommunikationschef
Kultur och fritidschef

Säkerhet

Säkerhetschef

Operativa gruppen består av:
Stabschef. Utb

Stabschef

Personalchef

Personalchef

Dokumentation

Nämndsekreterare

Verksamhets-representant

Avd.chef Best.& mynd.
Avd.chef kvalitet & v.
Avd.chef Utföraravd.
IT-chef
Chef Plan
Chef Exploatering
Kultur & Fritid
Bygglovschef
Miljöchef
Teknisk chef
Fastig.strateg

Informations- grupp
Ansvarar för information

Kommunikationschef

Ersättare

Kommunikatör

Info till KC

Kontaktcenterchef

Ersättare

Samordnare KC

Vid behov kan ytterligare personer tillsättas i grupperna

Krisledningsgruppens uppgifter


Lägesuppföljning, regelbundet



Ta fram beslutsunderlag för krisledningsnämnden



Dokumentera



Informera



Följa upp beslut



Analysera och planera framåt



Samverka internt och externt



Övriga uppgifter som krisledningsnämnden bestämmer

Larmning och start av krishanteringen
Den verksamhet som får information om en händelse som är eller kan komma att utvecklas till en
extraordinär händelse ska omgående informera kommundirektören, säkerhetschef, , tjänsteman i
beredskap (TIB) eller någon annan i krisledningsgruppen.
Krisledningsgruppen larmas av kommundirektör, säkerhetschef eller, tjänsteman i beredskap (TIB).
Krisledningsnämndens ordförande informeras.

Krisledningsnämnden informeras av ordförande för aktivering.
Kommundirektör, säkerhetschef eller TIB larmar övriga i krisledningsgruppen och POSOM som
behöver aktiveras. Aktuella telefonnummer finns i krisplanen och i krishanteringssystemet Crisis
Commander.

Krisledningens inledande uppgifter


Aktivera krisledningsgruppen och informera POSOM



Aktivera informationsstaben för intern och extern information



Etablera samverkan med berörda organisationer och andra myndigheter



Skapa en samlad och aktuell lägesbild av händelsen, lägesuppfattning

Lokaler och hjälpmedel
Gemaket, plan 6 i kommunhuset är krisledningsgruppens ledningsrum och är utrustad för det.
Om lokalen i kommunhuset inte går att använda ska administrationsflygeln på UBG-gymnasiet
användas för krisledningsgruppen. Om inte den kan användas har brandkåren Attunda i Bro möjlighet
att ordna lokaler för kommunens krisledningsgrupp.

Övrigt
Kommunen kan begära samverkan och stöd från andra aktörer genom Samverkan Stockholm regionen
som nås via Länsstyrelsens TiB.
Kommunen har tillgång till FRG, Frivilliga resursgruppen i Upplands-Bro kommun.
Kommunen har tillgång till RAKEL, kommunikationssystem utanför mobilnätet.
Denna plan delges samtliga i krisledningsnämnden och krisledningsgruppen

Ärende 15

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Mats Kjellberg
Säkerhetschef
Utvecklingsstaben
+46 8-581 692 00
mats.kjellberg@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-09-28

KS 17/0294

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för
krisledningsnämnden i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av Kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden antas

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är Upplands-Bro kommuns krisledningsnämnd enligt Lag
om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544.
En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och om krisledningsnämnd i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, gäller bestämmelserna
i detta reglemente.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 september 2017

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Varje form av ledning och samverkan som leder till snabbare och bättre
insatser för ökad säkerhet har en positiv inverkan för barn och unga. En ökad
trygghet och säkerhet i samhället bör också medverka till en bättre livsmiljö för
såväl unga som äldre.

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

Datum

Vår beteckning

2017-09-28

KS 17/0294

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef
Bilagor
1. Reglemente för krisledningsnämnden i Upplands-Bro kommun
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1(2)
Nr 3.11 U01
Ersätter 3.10 U01

FÖRFATTNINGSSAMLING

Gäller fr.o.m.2017-10-XX

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I UPPLANDS- BRO
KOMMUN
Fastställt av kommunfullmäktige 2017- 10-xx, §xx

Varje kommun ska, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, för varje ny mandatperiod fastställa en plan
för hur kommunen ska organisera och hantera en extraordinär händelse.
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och om krisledningsnämnd i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför extra ordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, SFS 2006:544, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
ANSVARSOMRÅDE OCH UPPGIFTER
§ 1 Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en
extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av kommunen.
Kommunstyrelsen är Upplands-Bro kommuns krisledningsnämnd enligt Lag om kommuners och
landstings åtgärder inför extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544.
ORDFÖRANDE
§ 2 Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder förste eller andre vice
ordförande, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder förste eller andre vice ordförande,
får besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
BEFOGENHETER
§ 3 Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätten från annan nämnd eller samtliga nämnder.
Beslutanderätten får endast övertas i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den
specifika händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämndens beslut ska omedelbart anmälas till berörd nämnd – och om möjligt
– ska dessförinnan krisledningsnämnden ge berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra sig.
Så snart förhållandena medger detta ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
Kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska övergå till
ordinarie nämnd.
RESURSER
§ 4 Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurserna i Upplands- Bro kommun
som krisledningsnämnden befinner nödvändiga.
2

Ärende 16

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Kommunledningskontoret
Karl Öhlander
Utvecklingschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 692 14
karl.ohlander@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-09

KS 17/0308

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport rörande hållbar
miljömässig utveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets förslag till yttrande
över revisionsrapporten om hållbar miljömässig utveckling till kommunens
revisorer.

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens arbete för att uppnå en hållbar miljömässig utveckling.
Granskningen pekar på ett antal brister i kommunens arbete, men visar också
på en pågående omstrukturering för att åtgärda bristerna.
I förslaget till yttrande beskriver kommunledningskontoret hur kommunen
arbetar med införandet av ett nytt miljöledningssystem. I detta arbete ses
målstrukturen över för miljömålen och tydliga åtgärder kopplade till
prioriterade miljöområden har tagits fram inom respektive verksamhetsområde.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2018



Revisionsrapport: Hållbar miljömässig utveckling

Ärendet
KPMG har under 2017 genomfört en granskning av kommunens arbete för att
uppnå en hållbar miljömässig utveckling. Uppdraget har utförts på beställning
av kommunens revisorer.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Revisorerna pekar i sin granskningsrapport på ett antal brister i kommunens
hållbarhetsarbete. Samtidigt framför revisorerna också att kommunen arbetar
med att åtgärda bristerna.
Revisorerna sammanfattar sin bedömning med ett antal slutsatser och
kommunledningskontoret kommentarer dessa var för sig i sitt yttrande.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Miljöledningssystem
Kommunstyrelsen beslutade 2014 att Upplands-Bro kommun skulle införa ett
miljöledningssystem. Arbetet med införandet ska mynna ut i att
ledningssystemet diplomeras. Tidsplanen anger att detta ska ske under början
av 2019.
Arbetet inleddes bland annat med att en miljöutredning genomfördes i
kommunen verksamheter. De områden som har störst miljöpåverkan i
kommunens verksamheter identifierades som viktiga målområden och
rangordning och prioritering av dessa områdens miljöaspekter har sedan skett.
Därefter har arbete inletts i kontoren för att arbeta vidare med respektive
kontors miljöaspekter. Det kontorsspecifika arbetet leds av respektive
miljöombud.
Låg måluppfyllelse för delmålen i miljöplanen
Revisorerna beskriver en ovilja i kommunens organisation att arbeta utifrån
miljöplanens riktlinjer. Kommunledningskontoret bestrider denna synpunkt.
Arbetet med den gamla miljöplanen och tidigare miljömål visade på brister i
förankring i organisationen, men inte på ovilja bland medarbetare och ledning.
Även arbetet med uppföljning av målen kopplat till miljöplanen har eftersatts i
delar, men detta har inte varit kopplat till ovilja utan snarast till brist på
tydlighet i uppföljningsarbetet.
Den relativt låga måluppfyllelse som redovisats är i sig ett problem, men måste
ses i sammanhanget av ett parallellt arbete med att ta fram nya miljömål och ett
nytt ledningssystem för hållbarhetsarbetet.
Arbete pågår dessutom med att ta fram en plan för hållbar utveckling för
Upplands-Bro kommun. Planen ska ersätta miljöplanen och kommer enligt
tidsplanen att tas upp för beslut under 2018. Nuvarande miljöplan ersätts då
med ett styrdokument som ska tas fram i större delaktighet med verksamheter,
förtroendevalda och medborgare.
Miljömålen har inte fått fäste i verksamheterna
För att öka delaktigheten och insynen i miljöarbetet och därmed skapa bättre
möjligheter till uppföljning bedrivs miljöledningsarbetet idag på ett annat sätt
än tidigare. Kontorsledningar och medarbetare är idag tydliga medlemmar i
miljöarbetet och har bidragit i framtagandet av nya miljömål.
Miljöplanen har tydliga och mätbara mål
Målen i miljöplanen har varit omfattande och detaljerade. Detta har bidragit till
svårigheter med uppföljning och utvärdering. I budget 2017 har därför antalet
mål begränsats och tydliggjorts utifrån de områden som identifierats utifrån
miljöutredningen.
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För att förenkla och förbättra uppföljning och målstruktur ytterligare är målen i
budget 2018 än mer integrerade i kommunen övergripande styrsystem. Bland
annat innebär detta att målen nu införts på ett överskådligt sätt i kommunen ITbaserade uppföljningssystem, Stratsys.
Upphandlingar
I tillämpningsanvisningarna till kommunens upphandlingspolicy anges hur
upphandling ska ske ur ett hållbarhetsperspektiv.
Revisorerna anger att kommunens miljöarbete skulle gynnas av
upphandlingspolicyn knyts tydligare till miljömålen. Kommunledningskontoret
vill här framhålla att i budget 2018 anges ett övergripande mål för hållbarhet
med att ”Resursanvändningen ska vara effektiv och har liten miljöpåverkan”.
Målet är övergripande för kommunens alla verksamheter och ska finnas med
när upphandlingar sker.
Revisorerna beskriver också ett behov av att dokumentera miljöbedömningar
som sker i samband med upphandlingar. Miljöstrategen är kontakt utifrån ett
hållbarhetsperspektiv i upphandlingar. Strategen ska bevaka att miljö- och
hållbarhetskrav ställs när detta är tillämpligt. Ställs krav i upphandlingen ska
dessa sedan utvärderas och dokumenteras enligt samma tillvägagångssätt som
vid annan kravställan i upphandlingen.
Informationskampanjer bör följas upp
Revisorerna beskriver att det bör ske utvärdering och utveckling av de
informationskampanjer som kommunen genomför rörande miljöarbetet.
I samarbete med kommunens kommunikationsstab tas kommunikationsplaner
fram för kommunens verksamheter. Detta ska även ske när det gäller miljöoch hållbarhetsarbetet. Kommunikation, både intern och extern, finns även med
som en viktig punkt i miljöledningsarbetet.
Miljöledningssystemet innebär större möjligheter till förankring
Arbetet med miljömål, miljöaspekter och rutiner sker löpande i en grupp med
representanter från samtliga kontor och kommunala bolag. Miljöledningsarbetet leds operativt av kommunens miljöstrateg. Kommunledningsgruppen är
styrgrupp och projektet ägs av kommundirektören. Politiskt sker löpande
rapportering till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.
Denna nya miljöorganisation skapar mycket bättre förutsättningar för
förankring och delaktighet än tidigare.

Barnperspektiv
Ett väl fungerande hållbarhetsarbete har positiva konsekvenser för alla
kommunmedborgare. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller att skapa
ett hållbart samhälle för kommande generationer och fokus måste här ligga på
barn och unga.
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Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
Revisionsrapport: Hållbar miljömässig utveckling
Beslut sänds till
 Kommunens revisorer
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Kommunledningskontoret
Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 692 14
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Datum

Vår beteckning

2017-11-09

KS 17/0333

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Handlingsplan rörande hot och våld mot
förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar handlingsplanen rörande hot och våld mot
förtroendevalda

Sammanfattning
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga
sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och
den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för att
undvika och hantera hot och våld mot förtroendevalda. Handlingsplanen tar
även upp hot riktat mot sammanträden.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2017



Förslag till handlingsplan rörande hot och våld mot förtroendevalda
samt för publika offentliga sammanträden och möten.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga
sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och
den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas.
Hot, otillåten påverkan eller trakasserier kan framföras på många olika sätt
under princip dygnets alla timmar. Det är angeläget att den som utsätts reagerar
på alla indikationer i dessa avseenden. Det är inte ovanligt att man utsätts i sin
privata sfär i hemmet eller på sin ordinarie arbetsplats, under sin fritid eller i
andra sammanhang som inte är direkt kopplade till sitt förtroendeuppdrag.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för att
undvika och hantera hot och våld mot förtroendevalda. Handlingsplanen tar
även upp hot riktat mot sammanträden.
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Mål för handlingsplanen
Målet med handlingsplanen är att den eller de som drabbas:


inte ska påverkas i sitt beslutsfattande



ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar



ska känna trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i övriga
sammanhang.

Handlingsplanens innehåll
Handlingsplanen beskriver hur den som utsätts för hot eller otillåten påverkan
ska agera. Planen bygger till stor del att den enskilde förtroendevalda kontaktar
säkerhetschef för stöd och vidare hantering när situationer uppkommer.
Planen innehåller också definitioner av roller och ansvar inför, vid och efter
uppkomna situationer.
Slutligen innehåller planen dessutom checklistor och kontaktlistor som ska
förenkla för den enskilde när situationer uppkommer.

Barnperspektiv
Ett väl fungerande demokratiskt samhälle har positiva effekter även för barn
och unga. Handlingsplanens mål har därmed även barns och ungas bästa i
fokus.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Förslag till handlingsplan rörande hot och våld mot förtroendevalda
samt för publika offentliga sammanträden och möten.
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Handlingsplan rörande
h ot och våld mot
förtroendevalda i
Upplands -Bro Kommun
Samt för publika offentliga sammanträden och möten.
2017-11-09

www.upplands -bro.se

Inledning
Omfattning
Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga sammanträden och
möten.
Syfte
Syftet med riktlinjerna är att Upplands-Bro kommun ska kunna agera snabbt
och effektivt när en hotfull eller våldsam situation uppstår och därmed
förebygga ohälsa och olycksfall.
Störningar, olyckor och ohälsa vid offentliga sammanträden i Upplands-Bro
kommun ska också förebyggas.
Ansvar för efterlevnad
Ordföranden i respektive nämnd ansvarar för att dessa riktlinjer följs. Varje
enskild förtroendevald har också att ansvar för att rapportera eventuella
händelser.
Bakgrund
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga
sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer och
den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas.
Hot, otillåten påverkan eller trakasserier kan framföras på många olika sätt
under princip dygnets alla timmar. Det är angeläget att den som utsätts reagerar
på alla indikationer i dessa avseenden. Det är inte ovanligt att man utsätts i sin
privata sfär i hemmet eller på sin ordinarie arbetsplats, under sin fritid eller i
andra sammanhang som inte är direkt kopplade till sitt förtroendeuppdrag. Det
är dock lika angeläget att man agerar på föreskrivet sätt i denna handlingsplan
vid dessa tillfällen.
Var även uppmärksam att detta kan riktas mot familj och anhöriga, i samma
syfte.
Mål
Målet med handlingsplanen är att den eller de som drabbas:
• inte ska påverkas i sitt beslutsfattande
• ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar
• ska känna trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i övriga
sammanhang.
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Definitioner
Hot
Hot innebär att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. Hot
kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för
den som blir utsatt. Hotet kan ske via telefon, sms, mail, sociala medier, direkt
tilltal eller med hjälp av vapen eller annat föremål. För att hotet ska vara
brottsligt i laglig mening måste den som blir utsatt uppfatta hotet som
allvarligt.
I det fall fara, hot eller våldssituation mot en förtroendevald eller ett
sammanträde uppstår, ska säkerhetschefen omedelbart kontaktas (även utanför
kontorstid).
Otillåten påverkan
Begreppet ”otillåten påverkan” omfattar en rad olika handlingar som syftar till
att påverka politikers och tjänstemäns beslutfattande. När denna typ av brott
begås på ett organiserat och systematiskt sätt kan de allvarligt skada vårt
demokratiska system. I Sverige är det främst personer och grupper inom den
grova organiserade brottsligheten och de politiska extremistmiljöerna som utför
dessa brott, främst i syfte att uppnå ekonomisk eller politisk vinning.
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Hot och hotfulla situationer
Hot mot förtroendevald
Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i
kommunen vilket innebär att den polisiära handläggningen av ärenden om hot
och våld mot förtroendevalda är en uppgift för respektive polismyndighet. När
en förtroendevald blivit utsatt för hot eller hot om våld, ska säkerhetschefen
kontaktas. Den förtroendevalde ska tillsammans med säkerhetschefen göra en
riskbedömning och upprätta en handlingsplan.
Hot mot sammanträde/offentligt möte
Om det finns anledning att befara att det vid sammanträdet/mötet kan komma
att förövas brott som innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet
eller för omfattande förstörelse av egendom så ska ordföranden/mötesansvarig
kontakta säkerhetschefen för en hotbildsbedömning.
Det är polisen som i sin tur gör den professionella bedömningen av vilka
åtgärder som ska vidtas vid varje enskild situation. Polisens bedömning är
mycket viktig, beslutet om eventuell säkerhetskontroll fattas dock av
sammanträdets ordförande efter samråd med polisen eftersom hon eller han
enligt kommunallagen har ansvar för sammanträdet.
Kommunfullmäktiges ordförande
Det är fullmäktiges ordförandes roll att ansvara för ordningen under
sammanträdet. Ordföranden har rätt att visa ut den som uppträder störande och
inte rättar sig efter tillsägelse. Ordföranden får inte avvisa någon utan att först
ha gett en tillsägelse.
Bestämmelsen om ordförandens rätt att avvisa störande personer gäller såväl
åhörare som ledamöter och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår
sådan oordning att sammanträdet inte på ett meningsfullt sätt kan fortsätta så
får ordföranden bestämma att sammanträdet ska ajourneras eller som en sista
utväg upplösas.
Kommunstyrelsens samt nämndernas ordförande
Till skillnad från fullmäktiges sammanträden är huvudregeln för nämnder och
styrelse att sammanträdena hålls inom stängda dörrar. En nämnd eller
kommunstyrelsen får däremot besluta att dess sammanträden ska vara
offentliga om fullmäktige har medgett det och ärendet som behandlas vid
sammanträdet inte avser myndighetsutövning eller innehåller sekretessbelagda
uppgifter.
Om en nämnd eller kommunstyrelsen håller offentliga sammanträden så gäller
i fråga om ordning vid sammanträdet samma regler som för fullmäktige.
Åtgärder vid hot
Generella akutåtgärder då hot- eller våldssituation inträffar
• Larma snabbt via telefon 112, personlarm eller ropa på hjälp
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• Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt
telefonnummer man når dig på
• Förebygg risk för nya angrepp och skador
• Kontakta anhörig och arbetet
Egna åtgärder
Spara all dokumentation om hot eller trakasserier som du utsatts för och som
kan användas som bevismaterial, vid hot via sociala medier ska en skärmdump
göras och bilden sparas. Notera kontaktuppgifter till personer som hört eller
sett vad som hänt om det är möjligt.
Kontakta säkerhetschefen som vid behov kontaktar polisen för samråd.
Polisanmälan
Grundregeln är att brott ska polisanmälas och polisen ska utreda dessa. Om
någon blir utsatt för hot, våld eller trakasserier är det därför viktigt att en
polisanmälan görs. Det är alltid den som drabbas som avgör om en
polisanmälan ska göras. En anmälan ger polisen betydligt större möjligheter att
förhindra att gärningspersonen upprepar brott samt möjliggör att personen kan
lagföras.
Förtroendevalda har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir
åtkomstskyddad. Detta innebär att endast de tjänstemän hos polisen som är
berörda och arbetar med ditt ärende kan ta del av innehållet. Om ett angrepp
kan bero på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg,
nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller
sexuella läggning är det viktigt att det anges vid polisanmälan. Detta klassas
som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring.
Det är angeläget att lokalpolitisk partiorganisation och aktuell nämnds
ordförande informeras parallellt med att polisanmälan görs.
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Otillåten påverkan
Otillåten påverkan kan innebära en svår kränkning som kan medföra psykiska
eller fysiska skador för den som drabbas. Det är också ett arbetsmiljöproblem
och kan vara ett säkerhetsproblem både för den drabbade och kommunen.
Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som:
• trakasserier som till exempel kränkning, ofredande
• utpressning eller andra straffbara påtryckningar
• hot om våld
• fysiskt våld mot person eller egendom
• korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag.
Det är av största vikt att alla hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten
påverkan så att rättssäkerhet och demokrati inte påverkas.
Kontakta kommunens säkerhetschef för samråd om du blir utsatt för otillåten
påverkan. Polisanmäl alltid otillåten påverkan. Överväg att begära
åtkomstskydd av anmälan.
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Stöd och skydd
Stöd i rättsprocessen
Den som drabbas av hot, våld eller trakasserier har i de allra flesta fall rätt att ta
med en stödperson vid besök hos polisen. Den drabbade bestämmer själv vem
som ska vara stödperson. Det kan exempelvis vara en vän, en arbetskollega, en
tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour.
Den som drabbas kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt
biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet ger stöd
genom hela den juridiska processen. Eventuellt önskemål om
målsägandebiträde ska framföras till polis eller åklagare.
Skydd för hotade
Polismyndigheten har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och kan
erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd. Polisen bedömer hur stort
behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd man beslutar att vidta i det
enskilda fallet. Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika tekniska
hjälpmedel.
Internt i kommunen kan, då behov finns, tillhandahållas förstärkt skydd med:
• personlarm
• bevakning
• personskydd
Stödsamtal eller annat psykologiskt stöd kan även erhållas vid behov. Kontakta
omedelbart kommunens säkerhetschef för bedömning, samråd samt
genomförande av skyddsåtgärder och/eller psykologiskt stöd.
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Checklistor
Offentliga möten och sammanträden
• Informera dig om hotbild
Bedöm lämplighet att genomföra mötet, resurser, lokal, bevakningsåtgärder
som krävs för säkerheten. Samverka med Polis, väktare med flera.
• Informera dig om tillstånd
Kontakta polisen och försök få en kontaktperson. Informera polis om
eventuella kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden. Informera dig
om andra evenemang som kan pågå parallellt, exempelvis demonstrationer.
• Placering av scen och talarpodium
Målsättning är att huvudpersonen ska ha ryggen fri med skyddad bakgrund.
Undvik plats mitt på en yta med folk runt om. Tänk på angreppsrisk från
person med eventuellt tillhygge.
• Informera dig om vad som gäller för avspärrning
Säkerhetsavstånd markeras genom rep, band, blommor etc. Tänk ur
säkerhetssynpunkt på placering av entréer, vakter, funktionärer och media.
• Upprätta bra kommunikationsvägar med polis, väktare och säkerhetsansvarig.
Lägg in viktiga telefonnummer i mobilen. Vid akut läge ring alltid 112 för
hjälp från polis, ambulans och räddningstjänst.
• Informera dig om planerade åtgärder för eventuell ordningsstörning
Var beredd på tidig hantering av incidenter eller spontana störningar.
Provocera inte störande eller hotfulla personer.
• Förbered åtgärder för hotfull situation
Planera reträttväg till säkert utrymme. Använd säker parkeringsplats för fordon
i nära anslutning. Insläpp och parkering av okända fordon i närområdet bör
undvikas.
• Förbered hantering av presenter
Paket bör helst öppnas av givaren själv. Rör eller öppna inte misstänkt
försändelse, larma snarast polis.
• Förbered dokumentation av hot eller händelse
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Misstänkta försändelser och föremål:
Post/föremål som levereras till ditt hem och eller arbete kan vara ett hot mot
din säkerhet. Var särskilt uppmärksam på försändelser och föremål som
avviker från det normala.
• Be den som levererar brev eller paket att visa legitimation
• Rör inte försändelser eller föremål som du inte känner igen
• Öppna inte brev eller paket om du är osäker på avsändaren
• Avlägsna människor från försändelsen eller föremålet så att ingen kan bli
skadad.
• Förbered eventuell utrymning av lokalerna
• Larma Polisen, tel 112
• Kontakta säkerhetsansvarig på arbetsplats eller motsvarande och kommunens
säkerhetschef.
• Isolera om möjligt misstänkta försändelser i en tätt försluten plastficka eller
liknande
• Vid misstanke att du fått farligt ämne på kroppen, skölj av dig och uppsök
omedelbart sjukvård
• Notera tid, hur försändelsen levererats och vilka som hanterat denna
Var extra uppmärksam om försändelsen:
• Är ojämn sned och bucklig
• Är lätt/tung i förhållande till storleken
• Har handskriven textad adress
• Har extra frankering
• Har olje- eller fettfläckar
• Har inskränkande text som ”Personligt” ”Får endast öppnas av” etcetera
• Saknar returadress
• Ger ljud ifrån sig
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Hot och bombhot
• Lyssna noggrant
• Var lugn och vänlig
• Avbryt inte personen som ringer
• Starta om möjligt inspelning av samtal
• Radera ej mobilsvar SMS eller e-post
• Notera datum, tid, plats samt precisera hotet. Verkar den som framförde hotet
känna till kommunens anställda och/eller kommunens lokaler?
• Notera om möjligt telefonnummer från den som framförde hotet Notera om
möjligt personens identitet, dialekt, tal, röst, attityd och bakgrundsljud
Försök ställa följande frågor:
• När ska hotet genomföras?
• När ska bomben explodera?
• Var finns bomben eller hotet?
• Mot vem eller vad riktas hotet?
• Vilken bomb är det – hur ser den ut?
• Varför har den skickats?
• Vad heter ni och vad representerar ni?
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Viktiga kontakter
Polisen, i akutfall: 112.
EJ akutfall: 114 14
Säkerhetschef: 073-961 12 91 mats.kjellberg@upplands-bro.se
I de fall Säkerhetschef ej är anträffbar ska kommunens trygghetsamordnare
kontaktas på tel 072-178 82 47 alt. 08-581 691 14. bjorn.svensson@upplandsbro.se
Säkerhetschef och trygghetssamordnare är tillgängliga för frågor och
konsultation rörande frågor i detta dokument.

Inget hot är för litet för att inte tas på allvar och för den enskildes säkerhet
och trygghet så ska ALLT anmälas/rapporteras!
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Karin Haglund

2018-01-12

KS 18/0027

Kanslistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

karin.haglund@upplands-bro.se

Ansökan om medel ur sociala
investeringsfonden
Förslag till beslut
Socialnämnden erhåller 2 570 000 kronor ur kommunens sociala
investeringsfond för att starta upp en social insatsgrupp med en projekttid på
två år.

Sammanfattning
Socialnämnden ansöker om medel ur den sociala investeringsfonden med syfte
att inrätta ett projekt med en social insatsgrupp (SIG) i Upplands-Bro kommun.
Målet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre
framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är också att
minska risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för kommunens
invånare oavsett ålder.
En social insatsgrupp fungerar som en samverkansplattform mellan lokala
aktörer i arbetet med enskilda ungdomar som riskerar att rekryteras till
kriminella grupper eller ungdomar som vill lämna kriminaliteten bakom sig.
Målgruppen för en social insatsgrupp i Upplands-Bro kommun är ungdomar
och unga vuxna mellan 13–29 år som befinner sig i utanförskap och
kriminalitet men som är redo att ändra sitt negativa levande och bli
självförsörjande.
Socialnämnden ansöker om medel för att anställa en projektledare/samordnare
och en lots som tillsammans utgör den sociala insatsgruppen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018



Socialkontorets tjänsteskrivelse, den 8 januari 2018.



Socialkontorets ansökan till den sociala investeringsfonden den 1
december 2017.

Ärendet
Socialnämnden ansöker om medel ur den sociala investeringsfonden med syfte
att inrätta ett projekt med en social insatsgrupp (SIG) i Upplands-Bro kommun.
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Kommunledningskontoret
I riktlinjerna för Upplands-Bro kommuns sociala investeringsfond framgår att
avsikten med fonden är att möjliggöra förebyggande arbete i ett tidigt skede,
för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Målet
med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre framtid
genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Målet är också att minska
risken för varaktig arbetslöshet och utanförskap för kommunens invånare
oavsett ålder.
Investeringarna som sker genom fonden ska ses som ett komplement till den
ordinarie löpande verksamheten och främja trygghet, lärande och hälsa hos
kommuninvånarna. De förebyggande insatserna genomförs utifrån ett
kommunövergripande perspektiv som på sikt ska minska de kommunala
kostnaderna och vara positiva för den enskilda medborgaren.
Fonden ska således finansiera enskilda satsningar och projekt som i normala
fall är svåra att finansiera. Det kan här handla om nya metoder och arbetssätt
eller satsningar där resultatet först kan avläsas på längre sikt. Insatser som kan
anses nyskapande i form eller innehåll och som är till nytta för barn och unga i
kommunen välkomnas.
I riktlinjerna för den sociala investeringsfonden finns tre prioriterade områden:


Måluppfyllelse i skolan



Att förebygga placeringar



Förebygga utanförskap och arbetslöshet

Satsningarna ska utvärderas löpande under projekttiden och när projektet är
avslutat. I den mån utvärderingar indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det
finnas en strävan att implementera insatserna i ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsen prioriterar och beviljar eller avslår projektansökan.
Ansökningar till fonden handläggs av Kommunledningskontoret.
Sociala insatsgrupp
Målet med en social insatsgrupp i Upplands-Bro kommun är att förhindra
ungdomar från att begå brott, minska kriminaliteten samt öka tryggheten i
Upplands-Bro kommun.
Målgruppen till den sociala insatsgruppen är ungdomar och unga vuxna mellan
13–29 år som befinner sig i utanförskap och kriminalitet men som är redo att
ändra sitt negativa levande och bli självförsörjande. Den sociala insatsgruppen
ska utgöra en samverkansplattform som har till syfte att erbjuda ett samlat och
individanpassat stöd för ungdomar och unga vuxna ur målgruppen. Samverkan
ska ske mellan interna aktörer så som socialkontoret, arbetsmarknadsenheten
och utbildningskontoret samt externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Polisen,
Fryshuset och Frivården. Förutom positiva effekter för den enskilde individen
kommer ett införande av en social insatsgrupp även bidra till minskade
kostnader för kommunen på lång sikt.
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Kommunledningskontoret
Socialnämnden ansöker om medel för att anställa en projektledare/samordnare
och en lots som tillsammans utgör den sociala insatsgruppen. Projekttiden för
den sociala insatsgruppen är två år och den beräknade kostnaden uppgår till
2 570 000 kronor. Organisationsmässigt ska den sociala insatsgruppen ligga
under socialkontorets utföraravdelning, stöd- och behandlingsenheten.
Kommunledningskontorets slutsatser
Socialnämndens ansökan om medel för att starta en social insatsgrupp ligger i
linje med de mål som Upplands-Bros kommuns sociala investeringsfond har.
Ansökan ligger även i linje med kommunens fokus på frågor kring trygghet
och säkerhet.
En social insatsgrupp tros kunna medverka till att fler insatser, som redan finns
inom kommunen och hos externa aktörer, kan nå fram till ett större antal
ungdomar och unga vuxna som hamnat i utanförskap, arbetslöshet och
kriminalitet. Eftersom den sociala insatsgruppen ska fungera som en
samverkansplattform kan målgruppen också få individanpassat stöd med
gemensamma mål från flera aktörer samtidigt. Detta innebär i förlängningen att
kommunens och externa aktörers resurser kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.
Fler ungdomar och unga vuxna får chans att i ett tidigt skede bryta negativa
spiraler och får hjälp att skapa förutsättningar för att bygga en framtid baserad
på god hälsa, självständighet och självförsörjning istället för utanförskap,
kriminalitet och arbetslöshet.
Förutom vinster för den enskilde individen leder färre medborgare i
kriminalitet och utanförskap till större trygghet för alla kommuninvånare. På
sikt blir det även ekonomiska vinster för kommunen med fler självförsörjande
och välmående medborgare och färre kriminella grupper som rekryterar nya
ungdomar.
Med hänsyn till ovanstående föreslår kommunledningskontoret att
Kommunstyrelsen beviljar medel ur den sociala investeringsfonden till
Socialnämnden för att starta en social insatsgrupp.

Barnperspektiv
Den sociala insatsgruppens arbete bidrar till att ge barn- och ungdomar i
Upplands-Bro kommun en bättre framtid genom att ta fram former för att bryta
negativa händelseförlopp och kriminalitet hos målgruppen.
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Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Socialkontorets ansökan till den sociala investeringsfonden den 1 december
2017.
2. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 18 januari 2018.
Beslut sänds till
 Socialnämnden
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Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2017-12-19

KS 17/0163

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Ändring i förbundsordningen för
Käppalaförbundet gällande utökad låneram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige tillstyrker en höjning av Käppalaförbundets låneram
med 400 mnkr, från 1 400 mnkr till 1 800 mnkr, och därtill följdändringar
av förbundsordningen § 8 och § 15.
2. Kommunfullmäktige anser att Käppalaförbundets hemställan till
Upplands-Bro kommun är besvarad.

Sammanfattning
Käppalaförbundet har gjort en hemställan till ägarkommunerna om att utöka
den befintliga låneramen för förbundet från 1 400 mnkr till 1 800 mnkr för att
kunna möta förbundets kommande investeringsbehov. Käppalaförbundet har i,
dels ansluta Vaxholm och Österåker till förbundet med en ytterligare utökning
av låneramen med 400 mnkr. Båda dessa ärenden kräver förändringar av
förbundsordningen och godkännande från samtliga medlemskommuner.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunen i ett första steg tar ställning
till frågan om utökning av låneramen men att kommunen avvaktar med att ta
ställning till en anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet
tills dess ägardiskussioner har förts.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19



Käppalaförbundets hemställan om utökad låneram, 2017-12-12



Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess, 2017-05-02
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Ärendet
I en skrivelse per 2017-05-02 har Käppalaförbundet gjort en hemställan i två
frågor till medlemskommunerna. Den ena frågan avser en begäran om att utöka
den befintliga låneramen för Käppalaförbundet från 1 400 mnkr till 2 200 mnkr
för att kunna möta förbundets kommande investeringsbehov. Den andra frågan
avser anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet, vilket också
skulle kräva en ytterligare utökning av låneramen med 400 mnkr. Båda dessa
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Kommunledningskontoret
frågor kräver förändringar av förbundsordningen och godkännande från
samtliga medlemskommuner. Käppalaförbundet återkallade denna hemställan
och under hösten har ett antal möten genomförts där dialog har förts mellan
Käppalaförbundet och medlemskommunerna om båda dessa frågor. Det har
utmynnat i att Käppalaförbundets fullmäktige den 12 december har gått ut med
en ny hemställan enbart rörande frågan om utökning av investeringsramen med
400 mnkr till 1 800 mnkr. Frågan om anslutning av Vaxholm och Österåker
kommer Käppalaförbundet att ha fortsatt dialog med medlemskommunerna.
Käppalaförbundets investeringsplan
Käppalaförbundets investeringsplan omfattar olika typer av investeringar till ett
sammanlagt investeringsbelopp av 1 756 Mnkr för perioden 2016 – 2026. Det
handlar om såsom kapacitetshöjande investeringar, investeringar på grund av
skärpta miljökrav, affärsrelaterade investeringar, effektivitetshöjande
investeringar samt reinvesteringar.
Ett antal av de redovisade investeringarna har redan påbörjats såsom
byggnation av en tredje rötkammare och högflödesrening samt genomförande
av diverse mindre investeringar. De pågående investeringarna har en
sammanlagd investeringsvolym på 566 Mnkr, där merparten kommer att vara
färdigställda under 2018.
Därutöver innehåller investeringsplanen föreslagna investeringar om en
sammanlagd investeringsvolym om 1 190 Mnkr för tidsperioden 2018 – 2026.
Av denna investeringsvolym är 300 Mnkr hänförliga till utbyggnaden av den s
k Vallentunatunneln. Förslaget är att bygga ut tunneln från Karby till
Vallentuna för att ersätta Käppalaförbundets överlastade huvudledning genom
Täby. En sådan tunnel kan också fungera som ett utjämningsmagasin för dessa
områden och också användas för en eventuell anslutning av Österåker och
Vaxholm. Huvuddelen av de föreslagna framtida investeringarna påverkas av
Käppalas miljövillkor, som för närvarande prövas av
Miljöprövningsdelegationen.
I hemställan till medlemskommunerna har Käppalaförbundet föreslagit att den
nuvarande låneramen på 1 400 mnkr ska utökas med 400 mnkr till 1 800 mnkr
för att möta det samlade investeringsbehovet.
Förslag till anslutning av Österåker och Vaxholm
Käppalaförbundet har utrett möjligheterna att ansluta Vaxholm och Österåker
till förbundet. En förstudie har genomförts, som har resulterat i en översiktlig
lösning och därefter har en systemhandling arbetats fram med ekonomiska
kalkyler och en föreslagen teknisk lösning. Utifrån denna lösning har ett
avtalskoncept tagits fram, som reglerar projektets genomförande och
ekonomiska fördelning.
Den föreslagna tekniska lösningen innebär att ett alternativ med sjöledningar
från Vaxholms respektive Österåkers reningsverk byggs till Svinninge, där
ledningarna mynnar ut i en tunnel, som ansluts till Käppalaförbundets
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tunnelsystem i Karby vid Täby Kyrkby. Den totala investeringen uppskattas till
1 100 Mnkr, varav sjöledningarna och tunneln fram till Vallentunatunneln
uppskattas till 800 Mnkr och Vallentunatunneln till 300 Mnkr. I förslaget till
ekonomisk uppgörelse föreslås att investeringsutgiften om 800 Mnkr fördelas
med 400 Mnkr (50 %) vardera mellan Käppalaförbundet och Vaxholm och
Österåker via Roslagsvatten AB. Därutöver ansvarar Käppala ensamt för
investeringen i Vallentunatunneln om 300 Mnkr. Investeringsrisken för hela
projektet, 1100 Mnkr, fördelas lika mellan parterna.
Länsstyrelsen har tidigare lämnat tillstånd för Vaxholms och Österåkers
anslutning till Käppalaverket. När det gäller ÖVA-anslutningen har en ansökan
inlämnats till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för byggande av
sjöförlagda ledningar till Svinninge och den 15 km långa tunneln till Karby.
Anslutningen beräknas av Käppala kunna vara genomförd till 2023.
Kommunledningskontorets kommentarer
Utifrån Käppalaförbundets investeringsplan kan kommunledningskontoret
konstatera att förbundets framtida investeringar till betydande del är beroende av
det miljötillstånd som för närvarande prövas av Miljöprövnings-delegationen.
Förvaltningen föreslår därför att kommunen i ett första steg tar ställning till
frågan om utökning av låneramen för att möta behovet av finansiering av de
pågående investeringarna. I ett andra steg, efter att Miljöprövningsdelegationen
har meddelat miljödom och nya miljövillkor för verksamheten vid
Käppalaverket, kan medlemskommunerna ta ställning till övriga investeringar i
investeringsplanen. Det är först då som en säker bedömning kan göras av vilket
investeringsbehov som faktiskt föreligger.
De pågående investeringarna, som uppgår till totalt 556 mnkr, bedöms vara både
rimliga och välmotiverade. Enligt Käppalaförbundet ställer finansieringen av de
pågående investeringarna krav på en höjning av låneramen med 400 mnkr.
Denna höjning skulle tillsammans med bolagets kassaflöde innebära att
finansieringen av de pågående investeringarna är säkrad till och med 2020. Då
har Käppala även hunnit utvärdera genomförda investeringar mot det erhålla
miljötillståndet och har underlag för att göra en ny bedömning av behovet av
låneutrymme. Mot denna bakgrund föreslår kommunledningskontoret att
kommunen tillstyrker en höjning av låneramen med 400 mnkr, från 1 400 mnkr
till 1 800 mnkr, och därtill de följdändringar av förbundsordningen, som följer
av den förändrade låneramen.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån barnperspektivet.
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Bilagor
1. Käppalaförbundets hemställan om ändring i förbundsordningen, den 14
december 2017
2. Underlag för informell förankrings-/samrådsprocess, de 2 maj 2017

Beslut sänds till



Käppalaförbundet
Tekniska nämnden
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Bilaga 2 Förslag till ny förbundsordning att gälla från 2018-03-15
Dnr: KF2017-124
Nuvarande förbundsordning
Denna förbundsordning godkändes vid
förbundsfullmäktiges sammanträde §
6/06 den 9 maj 2006 och har därefter
antagits av medlemskommunernas
fullmäktige. Förbundsordningen träder i
kraft den 1 mars 2007

2017-11-10

Föreslagen ny förbundsordning
Denna förbundsordning godkändes vid
förbundsfullmäktiges sammanträde den 12
december 2017 och har därefter antagits av
medlemskommunernas fullmäktige.
Förbundsordningen träder i kraft den 15
mars 2018

§ 1 Medlemmar

§ 1 Medlemmar

Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka,
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby,
Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna
till ett kommunalförbund för obestämd tid
enligt bestämmelserna i kommunallagen
(1991:900) senast ändrad genom SFS
2005:911. Kommunerna Nacka och
Värmdö ingår som medlemmar fr o m den
1 januari 2007.

Kommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka,
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby,
Upplands-Bro, Upplands Väsby,
Vallentuna och Värmdö är sammanslutna
till ett kommunalförbund för obestämd tid
enligt bestämmelserna i kommunallagen
(1991:900) senast ändrad genom SFS
2005:911. Kommunerna Nacka och
Värmdö ingår som medlemmar fr o m den
1 januari 2007.

§ 2 Ändamål

§ 2 Ändamål

Ändamålet med förbundet är att enligt
bestämmelserna i denna förbundsordning
omhänderta och rena
medlemskommunernas avloppsvatten.
För fullgörande av sin uppgift äger
förbundet i enlighet med denna
förbundsordning förvärva, anlägga,
underhålla och driva avloppsreningsverk,
pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och
andra för verksamheten erforderliga
anordningar.

Ändamålet med förbundet är att enligt
bestämmelserna i denna förbundsordning
omhänderta och rena
medlemskommunernas avloppsvatten.
För fullgörande av sin uppgift äger
förbundet i enlighet med denna
förbundsordning förvärva, anlägga,
underhålla och driva avloppsreningsverk,
pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och
andra för verksamheten erforderliga
anordningar.

§ 3 Benämning och säte

§ 3 Benämning och säte

Förbundet benämnes Käppalaförbundet
och skall ha sitt säte i Lidingö.
Tillkännagivande om justering av
förbundets protokoll kungörelser och
andra tillkännagivanden skall ske på
förbundsmedlemmarnas anslagstavlor
och i tidningar som förbundsfullmäktige
bestämmer.

Förbundet benämnes Käppalaförbundet
och skall ha sitt säte i Lidingö.
Tillkännagivande om justering av
förbundets protokoll kungörelser och
andra tillkännagivanden skall ske på
förbundsmedlemmarnas anslagstavlor
och i tidningar som förbundsfullmäktige
bestämmer.

§ 4 Organisationsform

§ 4 Organisationsform

Organisationsformen skall vara
kommunalförbund med fullmäktige.

Organisationsformen skall vara
kommunalförbund med fullmäktige.
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§ 5 Fullmäktige

§ 5 Fullmäktige

Val till fullmäktige skall äga rum samma
år som de allmänna kommunalvalen och
skall förrättas av de nyvalda fullmäktige i
respektive medlemskommun.

Val till fullmäktige skall äga rum samma
år som de allmänna kommunalvalen och
skall förrättas av de nyvalda fullmäktige i
respektive medlemskommun.

Förbundsmedlem med högst 25 000
invånare utser två ledamöter.
Förbundsmedlem utser härutöver en
ledamot för varje påbörjat ytterligare
25 000-tal invånare.

Förbundsmedlem med högst 25 000
invånare utser två ledamöter.
Förbundsmedlem utser härutöver en
ledamot för varje påbörjat ytterligare
25 000-tal invånare.

Om härvid jämnt antal ledamöter skulle
uppkomma äger den medlem som i antal
invånare är närmast ovan angiven gräns
rätt att utse en ytterligare ledamot.

Om härvid jämnt antal ledamöter skulle
uppkomma äger den medlem som i antal
invånare är närmast ovan angiven gräns
rätt att utse en ytterligare ledamot.

Avgörande för antal ledamöter är den
officiella folkmängden vid början av året
närmast före mandatperioden i de
områden som inte medgetts undantag
från anslutningsskyldigheten enligt §
11a.

Avgörande för antal ledamöter är den
officiella folkmängden vid början av året
närmast före mandatperioden i de
områden som inte medgetts undantag
från anslutningsskyldigheten enligt §
11a.

Ersättare till ledamot i
förbundsfullmäktige utses samtidigt, till
samma antal och på samma sätt som de
ordinarie ledamöterna.

Ersättare till ledamot i
förbundsfullmäktige utses samtidigt, till
samma antal och på samma sätt som de
ordinarie ledamöterna.

Ekonomiska förmåner till ledamöter och
ersättare fastställs i budgeten för
nästkommande år.

Ekonomiska förmåner till ledamöter och
ersättare fastställs i budgeten för
nästkommande år.

§ 5a Revisorer

§ 5a Revisorer

Under de år då allmänna kommunalval
förrättas skall nyvalda
förbundsfullmäktige utse tre revisorer
och tre ersättare för granskning av
verksamheten under de fyra följande
åren.

Under de år då allmänna kommunalval
förrättas skall nyvalda
förbundsfullmäktige utse tre revisorer
och tre ersättare för granskning av
verksamheten under de fyra följande
åren.

§ 5b Rätt att väcka ärende i
förbundsfullmäktige

§ 5b Rätt att väcka ärende i
förbundsfullmäktige
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Förbundsmedlem har inte rätt att väcka
ärende i förbundsfullmäktige.
Ledamöters rätt att väcka ärende
(motionsrätten) regleras i
kommunallagen.

§ 5c Budget

§ 5c Budget

Förbundet skall varje år upprätta en
budget för nästa kalenderår (budgetår).

Förbundet skall varje år upprätta en
budget för nästa kalenderår (budgetår).

Förslag till budget skall göras upp av
förbundsstyrelsen.

Förslag till budget skall göras upp av
förbundsstyrelsen.

Budgeten skall innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under
budgetåret och en plan för ekonomin för
en period av tre år. Närmare föreskrifter
om budgetens innehåll finns i
kommunallagen (1991:900).

Budgeten skall innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under
budgetåret och en plan för ekonomin för
en period av tre år. Närmare föreskrifter
om budgetens innehåll finns i
kommunallagen (1991:900).

Budgeten skall fastställas av
förbundsfullmäktige.

Budgeten skall fastställas av
förbundsfullmäktige.

§ 5d Insyn och styrning

§ 5d Insyn och styrning

Bokslut och revisionsberättelse skall
delges varje förbundsmedlem.

Bokslut och revisionsberättelse skall
delges varje förbundsmedlem.

§ 6 Styrelse

§ 6 Styrelse

Förbundsfullmäktige skall, efter förslag
från en av fullmäktige tillsatt
valberedning, utse en förbundsstyrelse
som svarar för förvaltning och
verkställighet av beslut.
Förbundsstyrelsen skall bestå av 11
ledamöter. För varje ledamot utses
därjämte en ersättare.

Förbundsfullmäktige skall, efter förslag
från en av fullmäktige tillsatt
valberedning, utse en förbundsstyrelse
som svarar för förvaltning och
verkställighet av beslut.
Förbundsstyrelsen skall bestå av 11
ledamöter. För varje ledamot utses
därjämte en ersättare.

§ 7 Förvaltning

§ 7 Förvaltning

Förvaltningen av förbundets
anläggningar och skötseln av dessa skall
ledas av en direktör, tillsatt av förbundets
styrelse.

Förvaltningen av förbundets
anläggningar och skötseln av dessa skall
ledas av en direktör, tillsatt av förbundets
styrelse.
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Föreslagen ny förbundsordning
Förvaltningsorganisationen skall
tillsättas av direktören.

§ 8 Lån

§ 8 Lån

Till anskaffande av erforderliga medel
för förbundets verksamhet äger förbundet
uppta lån. Härvid skall iakttas, att
sammanlagda lånesumman inte vid något
tillfälle får överstiga fjortonhundra
miljoner (1.400.000.000) kronor.
Upptagande av lån till högre belopp än
som här angetts må dock ske, om
samtliga förbundsmedlemmar det
medger.

Till anskaffande av nödvändiga medel för
förbundets verksamhet får förbundet uppta
lån. Den sammanlagda lånesumman får inte
vid något tillfälle överstiga
ettusenåttahundramiljoner (1 800 000 000)
kronor. Lån till högre belopp än som här
angetts får dock upptas, om samtliga
förbundsmedlemmar medger detta.
(Kommentar)
Utökning av låneram samt språkförenkling

§ 9 Avgifter

§ 9 Avgifter

a) Till bestridande av förbundets
kostnader erläggs följande årsavgifter:
Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild
avgift.

a) Till bestridande av förbundets
kostnader erläggs följande årsavgifter:
Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild
avgift.

b) Kapitalavgift utgår årligen och avser
att täcka förbundets kapitalkostnader. Av
dessa fördelas 80 % för varje medlem
direkt proportionellt mot den ekvivalenta
folkmängden och 20 % direkt
proportionellt mot den årliga
tillskottsvattenvolymen
c) Driftavgift utgår årligen och avser att
täcka förbundets kostnader utöver
kapitalkostnaderna. Av dessa fördelas 87
% för varje medlem direkt proportionellt
mot den ekvivalenta folkmängden och 13
% direkt proportionellt mot den årliga
tillskottsvattenvolymen. Avgiften skall
till sin storlek vara oberoende av var
avloppsvatten släpps in i förbundets
anläggningar.

b) Kapitalavgift utgår årligen och avser att
täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa
fördelas 80 % för varje medlem direkt
proportionellt mot den ekvivalenta
folkmängden och 20 % direkt proportionellt
mot den årliga tillskottsvattenvolymen
c) Driftavgift utgår årligen och avser att
täcka förbundets kostnader utöver
kapitalkostnaderna. Av dessa fördelas 87
% för varje medlem direkt proportionellt
mot den ekvivalenta folkmängden och 13
% direkt proportionellt mot den årliga
tillskottsvattenvolymen. Avgiften skall
till sin storlek vara oberoende av var
avloppsvatten släpps in i förbundets
anläggningar.
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d) Ekvivalent folkmängd är
d) Ekvivalent folkmängd är
förbundsmedlems totala invånarantal ökat
förbundsmedlems totala invånarantal ökat
med kvoten mellan årsvattenförbrukningen
med kvoten mellan årsvattenförbrukningen
hos samtliga övriga vattenförbrukare, som
hos samtliga övriga vattenförbrukare, som
ej är att hänföra till enskilda hushåll
ej är att hänföra till enskilda hushåll
(yrkesmässig verksamhet), och den
(yrkesmässig verksamhet), och den
genomsnittliga årsvattenförbrukningen per
genomsnittliga årsvattenförbrukningen per
invånare inom förbundets arbetsområde. I
invånare inom förbundets arbetsområde. I
den ekvivalenta folkmängden ingår inte
den ekvivalenta folkmängden ingår inte
boende och verksamheter i de områden i
boende och verksamheter i de områden i
en medlemskommun som enligt särskilt
en medlemskommun som enligt särskilt
avtal mellan förbundets fullmäktige och
avtal mellan förbundets fullmäktige och
medlemskommun medgetts undantag från
medlemskommun medgetts undantag från
anslutning.
anslutning.
Med invånarantal avses i föregående
stycke medeltalet av den för avgiftsåret
officiella folk-mängden vid årets början
och årets slut.

Med invånarantal avses i föregående
stycke medeltalet av den för avgiftsåret
officiella folk-mängden vid årets början
och årets slut.

e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är
den totala avloppsvolymen minskad med
vattenförbrukningen. Denna beräknas för
de delar av en kommun som är anslutna
till förbundets anläggningar.

e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är
den totala avloppsvolymen minskad med
vattenförbrukningen. Denna beräknas för
de delar av en kommun som är anslutna
till förbundets anläggningar.

f) Den procentuella fördelningen enligt § 9
b) och § 9 c), kan efter förslag från
förbundets styrelse justeras efter beslut av
förbundets fullmäktige.

f) Den procentuella fördelningen enligt § 9
b) och § 9 c), kan efter förslag från
förbundets styrelse justeras efter beslut av
förbundets fullmäktige.

g) Utgår statsbidrag till förbundet,
avräknas detta - såvida inte annat bestäms
i bidragsbeslutet – från förbundets
kapitalkostnader, innan medlemmarnas
avgifter enligt denna paragraf beräknas.

g) Utgår statsbidrag till förbundet,
avräknas detta - såvida inte annat bestäms
i bidragsbeslutet – från förbundets
kapitalkostnader, innan medlemmarnas
avgifter enligt denna paragraf beräknas.

h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om
verksamheter m m med särskilt förorenat
avloppsvatten. Avgift uttages då efter
särskilda tilläggstaxor och denna särskilda
avgift disponeras för bestridande av
driftkostnader. Principen för beräkning av
dylika särskilda tilläggstaxor skall vara
godkända av förbundets styrelse.

h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om
verksamheter m m med särskilt förorenat
avloppsvatten. Avgift uttages då efter
särskilda tilläggstaxor och denna särskilda
avgift disponeras för bestridande av
driftkostnader. Principen för beräkning av
dylika särskilda tilläggstaxor skall vara
godkända av förbundets styrelse.
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i) Varje förbundsmedlem erlägger till
i) Varje förbundsmedlem erlägger till
förbundet utan anfordran senast var och en
förbundet utan anfordran senast var och en
av dagarna 31
av dagarna 31
mars, 30 juni, 30 september och 15
mars, 30 juni, 30 september och 15
december ett belopp, som motsvarar en
december ett belopp, som motsvarar en
fjärdedel av medfjärdedel av medlemmens enligt förbundets för samma år
lemmens enligt förbundets för samma år
fastställda utgifts- och inkomststat
fastställda utgifts- och inkomststat
beräknade avgifter.
beräknade avgifter.
Utjämning mellan inbetalda förskott och
slutligt bestämda avgifter för samma år
sker senast den
15 december följande år.

Utjämning mellan inbetalda förskott och
slutligt bestämda avgifter för samma år
sker senast den
15 december följande år.

Erlägger medlem inte avgift eller förskott
på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt
belopp från
förfallodagen tills betalning sker ränta
enligt vad som i räntelagen stadgas
beträffande dröjsmålsränta.

Erlägger medlem inte avgift eller förskott
på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt
belopp från
förfallodagen tills betalning sker ränta
enligt vad som i räntelagen stadgas
beträffande dröjsmålsränta.

§ 10 Andel i tillgångar och
ansvarighet för förbindelser

§ 10 Andel i tillgångar och
ansvarighet för förbindelser

Varje förbundsmedlems andel i
förbundets tillgångar står i samma
förhållande till värdet av alla förbundets
tillgångar som summan av medlemmens
till och med näst föregående år
inbetalade avgifter utom drift- och
tilläggsavgifter samt särskilda avgifter
till summan av alla för samma tid till
förbundet erlagda avgifter med nämnda
undantag.

Varje förbundsmedlems andel i
förbundets tillgångar står i samma
förhållande till värdet av alla förbundets
tillgångar som summan av medlemmens
till och med näst föregående år
inbetalade avgifter utom drift- och
tilläggsavgifter samt särskilda avgifter
till summan av alla för samma tid till
förbundet erlagda avgifter med nämnda
undantag.

Medlemmens andel i ansvarigheten för
förbundets skulder och andra
förbindelser står i samma förhållande
till förbundets samtliga förbindelser
som i första stycket angetts.

Medlemmens andel i ansvarigheten för
förbundets skulder och andra
förbindelser står i samma förhållande
till förbundets samtliga förbindelser
som i första stycket angetts.

§ 11 Anslutning

§ 11 Anslutning

a) Varje förbundsmedlem är skyldig tillse
att avloppsanläggningarna inom
kommunen helt ansluts till förbundets
anläggningar. Skyldigheten gäller ej de

a) Varje förbundsmedlem är skyldig tillse
att avloppsanläggningarna inom
kommunen helt ansluts till förbundets
anläggningar. Skyldigheten gäller ej de
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områden i en medlemskommun som enligt
områden i en medlemskommun som enligt
särskilt avtal mellan förbundets
särskilt avtal mellan förbundets
fullmäktige och medlemskommun
fullmäktige och medlemskommun
medgetts undantag från anslutning.
medgetts undantag från anslutning.

b) De fastigheter som av tekniska och/eller
ekonomiska orsaker ej kan anslutas till
förbundets anläggningar skall anmälas till
förbundet, varvid även orsaken till det
begärda undantaget skall redovisas. Därvid
har förbundets styrelse att besluta om
undantag kan godkännas.

b) De fastigheter som av tekniska och/eller
ekonomiska orsaker ej kan anslutas till
förbundets anläggningar skall anmälas till
förbundet, varvid även orsaken till det
begärda undantaget skall redovisas. Därvid
har förbundets styrelse att besluta om
undantag kan godkännas.

c) Förbundsmedlem har att lämna
förbundet meddelande om förekomsten av
industriföretag och andra inrättningar
inom kommunen, vilkas avloppsvatten på
grund av sin beskaffenhet kan befaras
inverka menligt på förbundets ledningar
eller reningsverkets drift eller eljest
påverka anläggningarnas drift i fördyrande
riktning. Sådant meddelande skall lämnas i
god tid innan dylikt avloppsvatten från
tidigare inte anmäld inrättning skall
tillföras ledningsnät, anslutet till
förbundets nät.

c) Förbundsmedlem har att lämna
förbundet meddelande om förekomsten av
industriföretag och andra inrättningar
inom kommunen, vilkas avloppsvatten på
grund av sin beskaffenhet kan befaras
inverka menligt på förbundets ledningar
eller reningsverkets drift eller eljest
påverka anläggningarnas drift i fördyrande
riktning. Sådant meddelande skall lämnas i
god tid innan dylikt avloppsvatten från
tidigare inte anmäld inrättning skall
tillföras ledningsnät, anslutet till
förbundets nät.

d) Efter meddelande enligt c) har medlem
att, utöver vad tillstånds- eller
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kan
besluta, för inrättningen föreskriva sådana
av förbundet fordrade villkor för
avloppsnätets begagnande som
medlemmen lagligen kan göra gällande.

e) Efter meddelande enligt c) har medlem
att, utöver vad tillstånds- eller
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kan
besluta, för inrättningen föreskriva sådana
av förbundet fordrade villkor för
avloppsnätets begagnande som
medlemmen lagligen kan göra gällande.

§ 12 Förbundets avloppsanläggningar

§ 12 Förbundets avloppsanläggningar

a) För i § 2 angivna ändamål finnes
anläggningar för förbundsmedlemmarnas
anslutning till reningsverket bestående av
avloppstunnlar, tryck- och
självfallsledningar samt pumpstationer i
erforderlig utsträckning inom
Käppalaförbundets upptagningsområde,
jämför kartan.

a) För i § 2 angivna ändamål finnes
anläggningar för förbundsmedlemmarnas
anslutning till reningsverket bestående av
avloppstunnlar, tryck- och
självfallsledningar samt pumpstationer i
erforderlig utsträckning inom
Käppalaförbundets upptagningsområde,
jämför kartan.
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Föreslagen ny förbundsordning
För ändring i vad som angivits i första
stycket fordras samtycke av alla
förbundsmedlemmar.

b) Förbundets fullmäktige äger, om alla
förbundsmedlemmar lämnar medgivande
därtill, träffa avtal med annan kommun
om anslutning av vissa delar av
ledningsnätet inom kommunen till
förbundets avloppssystem.

b) Förbundets fullmäktige äger, om alla
förbundsmedlemmar lämnar medgivande
därtill, träffa avtal med annan kommun
om anslutning av vissa delar av
ledningsnätet inom kommunen till
förbundets avloppssystem.

§ 13 Lokala avloppsnät

§ 13 Lokala avloppsnät

För att begränsa tillförseln av dagvatten
till förbundets ledningsnät skall vid
nyanläggningar och omläggningar av
förbundsmedlems allmänna
avloppsanläggningar duplikat- eller
separatsystem tillämpas. Medlem är
ävenledes skyldig att aktivt verka för att
de mängder läckvatten, som inkommer i
spillvattensystemet begränsas samt att
endast i nödsituation medge bräddning
av spillvatten.

För att begränsa tillförseln av dagvatten
till förbundets ledningsnät skall vid
nyanläggningar och omläggningar av
förbundsmedlems allmänna
avloppsanläggningar duplikat- eller
separatsystem tillämpas. Medlem är
ävenledes skyldig att aktivt verka för att
de mängder läckvatten, som inkommer i
spillvattensystemet begränsas samt att
endast i nödsituation medge bräddning
av spillvatten.

§ 14 Utträde, likvidation och
upplösning

§ 14 Utträde, likvidation och
upplösning

En förbundsmedlem äger när som helst
begära utträde ur förbundet varvid gäller
en uppsäg-ningstid om tre år. Vid
uppsägningstidens utgång skall förbundet
träda i likvidation. Vid skifte på grund
därav skall förbundets behållna tillgångar
tillskiftas medlemmarna efter de i §10
ovan angivna grunderna.

En förbundsmedlem äger när som helst
begära utträde ur förbundet varvid gäller
en uppsäg-ningstid om tre år. Vid
uppsägningstidens utgång skall förbundet
träda i likvidation. Vid skifte på grund
därav skall förbundets behållna tillgångar
tillskiftas medlemmarna efter de i §10
ovan angivna grunderna.

Likvidation verkställs av förbundets
styrelse i egenskap av likvidator.

Likvidation verkställs av förbundets
styrelse i egenskap av likvidator.

När förbundet har trätt i likvidation får
kallelse på förbundets okända borgenärer
sökas av förbundsmedlem eller
likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation får
kallelse på förbundets okända borgenärer
sökas av förbundsmedlem eller
likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, skall
förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen förvandlas till

När förbundet har trätt i likvidation, skall
förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen förvandlas till
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pengar genom försäljning på offentlig
auktion eller på annat lämpligt sätt.
Förbundets verksamhet får fortsättas, om
det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.

Föreslagen ny förbundsordning
pengar genom försäljning på offentlig
auktion eller på annat lämpligt sätt.
Förbundets verksamhet får fortsättas, om
det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag
som likvidator, skall styrelsen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom
en förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i dess helhet. Berättel-sen
skall även innehålla en redovisning för
skiftet av behållna tillgångar. Till
berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela
likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag
som likvidator, skall styrelsen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom
en förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i dess helhet. Berättel-sen
skall även innehålla en redovisning för
skiftet av behållna tillgångar. Till
berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela
likvidationen.

När likvidationsuppdraget är fullgjort,
skall styrelsen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som skall vårda
de handlingar som hör till förbundets
arkiv.

När likvidationsuppdraget är fullgjort,
skall styrelsen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som skall vårda
de handlingar som hör till förbundets
arkiv.

Förvaltningsberättelsen och
redovisningshandlingarna skall delges
var och en av förbunds-medlemmarna.
När berättelsen och
redovisningshandlingarna delgetts
samtliga förbundsmed-lemmar, är
förbundet upplöst.

Förvaltningsberättelsen och
redovisningshandlingarna skall delges
var och en av förbunds-medlemmarna.
När berättelsen och
redovisningshandlingarna delgetts
samtliga förbundsmed-lemmar, är
förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd
med redovisningen eller det skifte som
förrättats av förbundets styrelse har rätt
att väcka talan om detta mot de övriga
förbundsmedlemmarna inom ett år från
det slutredovisningen delgavs
medlemmen.

En förbundsmedlem som inte är nöjd
med redovisningen eller det skifte som
förrättats av förbundets styrelse har rätt
att väcka talan om detta mot de övriga
förbundsmedlemmarna inom ett år från
det slutredovisningen delgavs
medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för
förbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot förbundet eller om det på
annat sätt uppkommer behov av en
ytterligare likvidationsåtgärd, skall
likvidationen fortsättas.

Om det framkommer någon tillgång för
förbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot förbundet eller om det på
annat sätt uppkommer behov av en
ytterligare likvidationsåtgärd, skall
likvidationen fortsättas.
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Föreslagen ny förbundsordning
§ 14a Utträde utan likvidation

När grund för likvidation enligt § 14
första stycket föreligger, får
förbundsmedlemmarna avtala att medlem
som begärt utträde får utträda ur
förbundet i stället för att förbundet skall
träda i likvidation. I avtalet skall
bestämmas från vilken tidpunkt utträdet
skall ske.

När grund för likvidation enligt § 14
första stycket föreligger, får
förbundsmedlemmarna avtala att medlem
som begärt utträde får utträda ur
förbundet i stället för att förbundet skall
träda i likvidation. I avtalet skall
bestämmas från vilken tidpunkt utträdet
skall ske.

Vid avtal om utträde skall de
kvarvarande medlemmarna anta de
ändringar i förbundsordningen som
föranleds av utträdet.

Vid avtal om utträde skall de
kvarvarande medlemmarna anta de
ändringar i förbundsordningen som
föranleds av utträdet.

När en förbundsmedlem utträder ur
förbundet upphör medlemmens ansvar
för förbundets skulder, om inte annat har
överenskommits i det avtal som avses i
första stycket.

När en förbundsmedlem utträder ur
förbundet upphör medlemmens ansvar
för förbundets skulder, om inte annat har
överenskommits i det avtal som avses i
första stycket.

§ 14b Tvister
Tvist mellan förbundet och dess
medlemmar eller mellan medlemmar
inbördes i anledning av denna
förbundsordning skall slutligt avgöras
genom skiljedom enligt lagen (1999:116)
om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet
skall äga rum i Lidingö.
Nuvarande förbundsordning
§ 15 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft
2007-03-01. Föregående förbundsordning
som trädde i kraft 2006-04-01 upphör
samtidigt att gälla.

§ 14b Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar
eller mellan medlemmar inbördes i anledning
av denna förbundsordning skall slutligt
avgöras genom skiljedom enligt lagen
(1999:116) om skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Lidingö
Föreslagen förbundsordning
§ 15 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft 201803-15. Föregående förbundsordning som
trädde i kraft 2007-03-01 upphör samtidigt
att gälla.
(Kommentar)
Tydliggörande av ikraftträdande

Förslag till beslut
Sammanträdesdatum

Sid

2017-12-12
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Diarienummer

KF2017-124

Till
Förbundsfullmäktige

Förslag till hemställan om godkännande av utökad låneram till
medlemskommunerna
Bakgrund
Käppalaförbundet står inför en rad olika investeringar inom den närmaste tidsperioden för att
kunna fullfölja sitt uppdrag.
Investeringarna är framförallt påkallade på grund av:
- Reinvesteringar i anläggningar som varit i bruk under lång tid där risken för akuta
haverier är stora och konsekvenserna väsentliga.
- Striktare lagstiftning och miljökrav än dagens tillståndsvärden medför krav på utökad
rening och en fortsatt stabil drift. Ny processteknik installeras i befintlig
infrastruktur.
- Kapacitetsbrister där nuvarande och framtida flödens variationer och totala volymer
gör att nuvarande kapacitet måste byggas ut inom vissa distributions- och processteg.
Förbundets investeringar godkänns av förbundsfullmäktige och genomförs löpande av
styrelse och förvaltning. En större investering kan från initiering ta över tio år till
slutförande. Det innebär att den av förbundsfullmäktige beslutade investeringsplanen i
många fall överstiger låneramens utrymme i framtiden eftersom låneramen egentligen utgår
från förbundets likviditetsbehov där investeringsutgifterna ingår som en bland flera
delmängder.
Låneramsutrymmets fastställande regleras i förbundsordningen. För att kunna ändra
förbundsordningens lånetak krävs ett godkännande från samtliga medlemskommuners
kommunfullmäktigen.
I förbundsordningen anges ett högsta lånetak för förbundet idag uppgående till 1,4 miljarder
kronor. Den kommande investeringsperioden medför tillsammans med övriga
likviditetspåverkande transaktioner att förbundets upplåningsbehov ökar med knappt en
miljard kronor till över 2,2 miljarder kronor under den närmaste tioårsperioden. Denna
ökning täcker då endast de ny- och reinvesteringar som bedöms som nödvändiga i dagsläget.
Skulle akuta haverier ske eller striktare regler för till exempel läkemedelsrening eller
slamhantering införas tidigare än kalkylerat, måste låneramen justeras uppåt i ett tidigare
skede. Pågående och planerade investeringar medför att nuvarande lånetak uppnås redan i
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mars 2018 vilket innebär att ett beslut om utökad låneram behöver tas senast i februari 2018
av medlemskommunerna.
För att säkerställa nödvändigt låneramsutrymme för de planerade investeringarna påbörjade
Käppalaförbundet redan under 2015 en process med förslag till förändrat lånetak i
förbundsordningen som skickades till förbundets medlemskommuner. Hemställan om
godkännande för förslaget togs sedan tillbaka av förbundets styrelse 2017-03-21 då det
framkom att alla medlemskommunerna inte skulle godkänna befintligt förslag. I stället
påbörjades en informations- och förankringsprocess hos medlemskommunerna som
resulterade i att ett utökat beslutsunderlag togs fram av förbundet som 2017-05-02 skickades
ut till medlemskommunerna. Tidsfristen för synpunkter flyttades, efter begäran från
medlemskommunerna, fram till den 1 november 2017. Sju av medlemskommunerna har
också genomfört en separat genomlysning av förslaget genom en extern expertgrupp som
lämnat sina synpunkter i en rapport som kommit förbundet tillhanda 2017-11-03 (Bilaga 3).
I den externa genomlysningen framgår det att de investeringar Käppalaförbundet presenterat
framstår som rimliga och ändamålsenliga. Utredarna förordar ändå att lånetaket höjs i två
steg av medlemskommunernas kommunalfullmäktigeförsamlingar. Det första steget med en
höjning till 1,8 miljarder kronor kan ske omedelbart medan det andra steget upp till 2,2
miljarder kronor, sker när slutliga miljövillkor erhållits.
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige beslutar
att hemställa att medlemskommunerna godkänner att förbundsordningens § 8 ändras till ett
lånetak uppgående till 1.800.000.000 SEK samt
att den nya förbundsordningen (bilaga 1, Dnr KF2017-124) gäller från 2018-03-15
2017-12-12
Käppalaförbundet

Per Manhem
VD

Tord Andersson
Avdelningschef
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Bakgrund - Förslag till ny förbundsordning med utökad låneram att
gälla från 2018-03-15
I bilaga 1 till denna skrivelse redovisas nuvarande förbundsordning tillsammans med
samtliga de förändringar som föreslås. Egentligen berörs bara två paragrafer av
låneramsförändringen: § 8 där beloppet anges och § 15 Ikraftträdande. Här nedan redovisas
förändringarna som föreslås tillsammans med inkomna synpunkter och förtydliganden.
Utökningen av låneramen beror på det investeringsbehov som ökat på grund av ändrade
lagkrav, nödvändiga kapacitetsutbyggnader och reinvesteringar
Utökad låneram i förbundsordningen
Nuvarande lydelse:

Förslag på ny lydelse:

§ 8 Lån

§ 8 Lån

Till anskaffande av erforderliga medel
för förbundets verksamhet äger
förbundet uppta lån. Härvid skall
iakttas, att sammanlagda lånesumman
inte vid något tillfälle får överstiga
fjortonhundra miljoner
(1.400.000.000) kronor. Upptagande
av lån till högre belopp än som här
angetts må dock ske, om samtliga
förbundsmedlemmar det medger.

Till anskaffande av nödvändiga medel för
förbundets verksamhet får förbundet uppta lån.
Den sammanlagda lånesumman får inte vid
något tillfälle överstiga
ettusenåttahundramiljoner (1 800 000 000)
kronor. Lån till högre belopp än som här
angetts får dock upptas, om samtliga
förbundsmedlemmar medger detta.
(Kommentar)
Utökning av låneram samt språkförenkling

Kommentar
Investerings och lånebehov
I Käppalaförbundets budget med verksamhetsplaner ges också en utblick över tiden efter de
närmaste fem åren. I de senaste årens budgetar har fokus legat dels på de lagbundna- och
kapacitetshöjande investeringar samt nödvändiga reinvesteringar som de nya tillstånden
kommer att medföra för Käppalaförbundet. Investeringsramarna har utvidgats och godkänts
löpande av styrelse och fullmäktige samtidigt som avgiftshöjningar aviserats på grundval av
de framtida höjda kapitalavgifterna. Detta är givetvis en kontinuerlig process som i 2018 års
budget också kompletterats med en strategisk investeringsplan som löper 15 år framåt i tid.”.
Där redovisas de investeringar som idag finns beslutade och planerade i ett 15-årigt
perspektiv efter analys av omvärldskrav som ger upphov till kapacitetshöjande och
lagkravsinitierade nyinvesteringar samt löpande reinvesteringar.
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Där redovisas också konsekvenser för låneramen och taxeutvecklingen. I nedanstående
diagram redovisas nettoinvesteringar i förhållande till beräknade avskrivningar 2004 – 2031.

De specifika investeringar som medför behov av utökad låneram har främst att göra med
kapacitetshöjande och lagkravsinitierade investeringar som föranleds av förändrade
utsläppsvillkor och ökade flöden från medlemskommunerna. Dessa nyinvesteringar (tredje
rötkammare, högflödesrening och pilotförsök för framtida utbyggnad) kombineras med ett
behov av att göra kraftiga reinvesteringar/underhållsåtgärder vid våra pumpstationer i
distributionssystemet (Antuna, Långängstrand, Edsberg och Spisen).
Konsekvenser för medlemskommunerna vid höjd låneram
För medlemskommunerna innebär en utökad låneram att den potentiella risken för att täcka
skulden ökas om tillgångar saknas. Se nedanstående utdrag från kommunallagen Kap 8:
23 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att
fylla bristen. Varje medlem skall skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden
efter de grunder som anges i förbundsordningen. Lag (1997:826).

Denna speciella regel får inte sammanblandas med normala borgensåtaganden som
kommuner till exempel kan göra för kommunala aktiebolag där borgen ofta är solidarisk –
alltså utsträcks att gälla hela skulden om inte övriga borgensmän kan fullgöra sina
skyldigheter. En medlem i ett kommunalförbund ansvarar bara med sin andel för skulden.
Andelen beräknas enlig förbundsordningen genom att medlemskommunernas ackumulerade
kapitalavgifter till Käppalaförbundet från inträdestidpunkten slås samman och fördelas
proportionellt mellan kommunerna. Vid 2016 års slut var andelstalet enligt nedanstående
tabell.
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Medlemsandelar, Mkr

Danderyd
Lidingö
Nacka
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Värmdö
Total kapitalkostnad

Ackumulerade
kapitalkostnader
1971-2015

Kommunernas
andelstal i %

213
279
143
285
405
530
376
153
252
134
54
2 822

7,6 %
9,9 %
5,1 %
10,1 %
14,3 %
18,8 %
13,3 %
5,4 %
8,9 %
4,7 %
1,9 %
100,0 %

Det bör också i detta sammanhang noteras att Käppalaförbundet bedöms som en kommun av
finansinstitutioner med ett avgiftskollektiv som är avskilt från den skattefinansierade
verksamheten. Risken är, enligt lånemarknaden, därför mycket låg vilket också avspeglar sig
i Käppalaförbundets lånevillkor.
I september 2017 var Käppalaförbundets medelränta 0,6 % med en riskprofil i enlighet med
den av förbundsfullmäktige fastställda Finanspolicyns regler.
En konsekvens av de ökade nettoinvesteringarna och den höjda låneskulden är givetvis att
kapitalkostnaderna ökar. Detta är inget som direkt påverkar medlemskommunerna eftersom
Käppalaförbundets kostnader överförs via kommunerna till VA-abonnenterna. Hur det
påverkar abonnenterna redovisas delvis här nedan men det är också avhängigt hur stora
kostnadsökningar kommunerna själva räknar med i sin egen VA-verksamhet.
Låneramens ökning kan möjligen medföra en ökad riskprofilering vid finansiell rating men
bör också ställas i relation till tillgångar och verksamhetens effektivitet. Jämfört med
egenregiverksamhet i mindre enheter är VA-verksamheten i stordrift både ekonomiskt och
miljömässigt ett framgångsrikt koncept som ger både ekonomiska och miljömässiga vinster
jämfört med mindre enheter. Käppalaförbundets kostnader för den effektiva reningen tillhör
landets lägsta idag. Det är också mycket troligt att det teknikval som Käppalaförbundet gjort,
med hänsyn tagen till de relativt goda förutsättningar verket har, är kostnadseffektiva jämfört
med mindre enheter och större reningsverk med sämre disponibel bassängvolym.
Konsekvenser för abonnenterna vid höjd belåning
Käppalaförbundet har under den senaste tioårsperioden konstant minskat sin andel av
medlemskommunernas VA-taxa och låg under 2016 runt 15 %. Det innebär att de
avgiftsökningar som investeringsperioden medför inte påverkar den slutliga taxan för
abonnenten speciellt hårt räknat i kronor. Under förutsättning att Käppalaförbundets andel av
taxan består oförändrad kommer utgiftsökningarna att medföra en medelökning med 38 Kr
per år under kalkylperioden på en total VA-avgift om 5.800 Kr exklusive inflation.
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Nettokostnaden per personekvivalent ansluten till förbundet (274 SEK/pe 2016) har också
minskat under denna period och tillhör idag de lägsta i landet för denna typ av verksamhet.
Även reningseffektiviteten mäts fortlöpande bland annat genom benchmarking med några
liknande verk i Sverige. Käppalaverkets kostnader per avskild enhet är i dagsläget lägst
bland de jämförda verken både avseende kväve och fosfor.
Detaljerade utredningar i dessa frågor finns tillgängliga på Käppalaförbundets hemsida
www.kappala.se.
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Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-01-05

KS 17/0376

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Svar till revisionen angående uppföljning av
2015 års revisionsrapport gällande
systematiska arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
daterad den 5 januari 2018 som svar till revisionen.

Sammanfattning
Revisionen har gjort en uppföljning av 2015 års revisionsrapporter.
Kommunledningskontoret har lämnat underlag till revisorerna för detta.
Revisionen har därefter begärt svar från Kommunstyrelsen i fråga om den
genomförda granskningen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och
kvarstående punkt gällande uppdatering av det fackliga samverkansavtalet.
Kommunledningskontoret kommer under hösten att påbörja ett arbete
tillsammans med de fackliga organisationerna kring en förnyelse av
samverkansavtalet.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 januari 2018

Ärendet
Revisionen har gjort en uppföljning av 2015 års revisionsrapporter.
Kommunledningskontoret har lämnat underlag till revisorerna för detta.
Revisionen har därefter begärt svar från Kommunstyrelsen i fråga om den
genomförda granskningen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och
kvarstående punkt gällande uppdatering av det fackliga samverkansavtalet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I granskningsrapporten uttalade revisionen följande:
Vi uppfattar att samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna fungerar
tillfredställande, men det är viktigt att arbetsgivaren följer avtal beträffande
antal arbetsplatsträffar samt att samverkansmöten genomförs med kontinuitet.
Vi noterar att det i samverkansavtalet inte framgår information om
mötesfrekvens för samverkan, utöver den information som anges om antal
arbetsplatsträffar. Vi rekommenderar därför att detta förtydligas samt att en
övervägan sker av att i övrigt uppdatera samverkansavtalet.
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Datum

Vår beteckning

2018-01-05

KS 17/0376

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret kommer under hösten 2018 att påbörja ett arbete
tillsammans med våra fackliga parter kring en förnyelse av samverkansavtalet.
Syftet är att i enighet med det Avtal om samverkan och arbetsmiljö, som gäller
from 17-11-01 (och ersätter FAS 05), förenkla strukturen och tydliggöra
kopplingen mellan samverkans- och arbetsmiljöfrågorna. Det kommer även att
förtydligas kring vad som ska göras på de olika samverkansnivåerna och
mötesfrekvenserna.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan utifrån barnperspektivet.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

AnnCatrin Brattström
Personalchef

Bilagor
1. Uppföljning av 2015 års revisionsrapporter, revisionsrapport, den 12 maj
2017
Beslut sänds till
 Revisorerna

2 (2)

Ärende 21

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Kommunledningskontoret
Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum

Vår beteckning

2018-01-10

KS 18/0013

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2018
Förslag till beslut
Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen år 2018 fastställs.

Sammanfattning
Varje år ska samtliga nämnder anta en internkontrollplan. För kommunstyrelsen
har Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit
fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2018.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 januari 2018.

Ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen för
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt
ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och
bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen för sina
verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande
organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen. Varje år
ska varje nämnd anta en internkontrollplan. För Kommunstyrelsen har
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret gemensamt tagit
fram ett förslag till kontroll- och åtgärdsplan för 2018.
Under 2018 kommer ett delvis nytt arbetssätt att användas vid upprättande av
2019-års interna kontrollplan för att följa kommunens antagna reglemente för
intern styrning och kontroll. En bruttolista av risker man ser i verksamheten
identifieras och dokumenteras. Alla dessa risker kommer sedan en risk- och
väsentlighetsbedömning att göras och utifrån den analysen prioriteras de som
anses vara mest relevanta och tas med i den interna kontrollplanen för 2019.
Förslag till Kommunledningskontorets fokusområden är följande:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

- Kassahantering
- Attest av leverantörsfakturor
- Kontroll av underlag vid representation/interna kurser och konferenser
- Rekrytering
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2018-01-10

KS 18/0013

Kommunledningskontoret
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö
- Löneadministration
- Kvalitetskrav vid upphandling av vuxenutbildning
- Avtalstrohet
- Kontroll av leverantörer vid direktupphandling
- Prisuppföljning av ramavtal
Förslag till Samhällsbyggnadskontorets fokusområden är följande:
-Kollektivtrafiken
-Mål och uppföljning av verksamhet
-Samhällsbyggnadsprocess (Dokumentation, processteg, rollfördelning, tidiga
skeden, förändringar i lagstiftning)
-Markförvaltning – strategi kring förvaltning av skyddad natur
-Översiktsplansprocessen (Samarbete över kontorsgränserna, genomförande
och uppföljning)
-Exploateringsprocessen – finansiering av stora exploateringskostnader

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån ett
barnperspektiv.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Mathias Rantanen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Intern kontrollplan – Kommunstyrelsen 2018
Beslut sänds till
 Revisorerna
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Intern kontrollplan 2018
Kommunstyrelsen
2018

1

Inledning

För Kommunstyrelsen har Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret
gemensamt identifierat risker som är kritiska i verksamheterna och planerat
kontrollmoment och/eller åtgärder kopplat till dessa risker, vilka kommer att
kontrolleras alternativt åtgärdas under 2018. Under 2018 kommer också ett delvis nytt
arbetssätt att användas vid upprättande av 2019-års interna kontrollplan för att följa
kommunens antagna reglemente för intern styrning och kontroll. En bruttolista av risker
man ser i verksamheten dokumenteras. Alla dessa risker kommer att risk- och
väsentlighetbedömas och utifrån den analysen prioriteras de som anses vara mest
relevanta och tas med i den slutliga interna kontrollplanen för 2019.

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2018
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2

Kommunens arbete med intern styrning och
kontroll

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning
och kontroll.
Syfte
Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och
kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt
nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och
kontroll i den egna verksamheten.
Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de
kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %.
Definition
”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en
organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran
om att målen uppfylls inom följande kategorier:




Effektivitet och produktivitet i verksamheten.
Tillförlitlig (finansiell) rapportering.
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.”

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992
Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en
organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess
uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen
och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra.
Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:





att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god
ekonomisk hushållning,
att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
att de regler och riktlinjer som finns följs,
att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen
behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad
aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: –
organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; –
personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och
rapporteringssystem.
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Det innebär








Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen
Risker att inte nå målen är fokus för processen
Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås
Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till
formalia
Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och
tillgodose krav från externa intressenter
Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att reducera
riskerna
Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer

COSO-ramverket
COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med
intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom
offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med
intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun.
COSO-ramverket består av fem komponenter.
Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den
omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs
bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter.
Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga.
Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika
situationer?
Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en
riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa
förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende,
verksamhet och ekonomi?
Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och
kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och
särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister.
Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig
och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning.
Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver
veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar,
förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra.
Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera.
Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte
rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och
utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras.
Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering
– riskanalys, kontrollplan och tillsyn.

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2018

4(12)

3

Organisation för intern styrning och kontroll

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga
för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den
interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för
att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i
tjänstemannaorganisationen.
Nämnderna
Kommunallagen 6 kap 7 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och
kontroll i sina egna verksamheter genom att:





Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens
riskanalyser
Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning
och kontroll

Bolagsstyrelsen
Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna
har för sin verksamhet, det innebär att




Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och
tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom
bolaget
Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med
intern styrning och kontroll i den egna verksamheten
Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna
styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts
samt resultatet av dessa

Kommundirektör
Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det
övergripande arbetet med intern styrning och kontroll.
Kontorschef samt verkställande direktör
Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför
nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i
organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med
Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2018
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att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att:



Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för
att på effektivaste sätt nå målen
Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns
dokumenterade och följs upp

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den
interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd
eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till
åtgärder.
Verksamhetsansvarig
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade
regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare
om innebörden av dessa.
Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll.
Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast
överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet.
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4

Årets planerade kontrollmoment

4.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Process:
4.1.1 Prisuppföljning av ramavtal
Risker

Kontrollmom ent

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Faktiska
priser avviker
från prisen i
upphandlade
ramavtal

Kontroll av
avtal mot ett
urval av fakturor

Att priserna är
de samma som
avtalats med
leverantörerna.

Stickprovskontroller.

Rapport
September

Ansvarig

Karl Öhlander

4.2 Tillförlitlig finansiell rapportering (Kommunledningskontoret)

Process:
4.2.1 Attest av leverantörsfakturor
Risker

Beslutsattestant
attesterar egna
kostnader

Kontrollmoment

Kontroll av
attesterade
fakturor

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Att
beslutsattestant
eskalerat när
denne själv
deltagit eller
som avser egna
kostnader.

Stickprovskontroller

Vid
tertialbokslut

Ansvarig

Roger
Sundholm

Process:
4.2.2 Underlag för representation och interna kurser/konferenser
Risker
Underlag saknas som
ger ledning vad
representationen /
konferensen har för syfte
och mål samt vilka som
deltagit

Kontrollmoment

Kontroll att
underlag finns till
fakturorna

Vad
kontrolleras?

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Att
beslutsattestant
har bifogat
erforderliga
underlag till
fakturan innan
beslutsattest.

Stickprovskontroller

Vid
tertialbokslut
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4.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Process:
4.3.1 Avtalstrohet
Risker

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Att inte rätt varor
och tjänster köps på
ramavtalen och att inte
ramavtalsleverantörerna
används.

Kontroll av
ett urval antal
ramavtal och
vilka leverantörer
som använts för
vissa varor och
tjänster.

Att varor köps på
rätt avtal. Fokus
2018 på
bemanningstjänster.

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Stickprovskontroller

Rapporter
september

Ansvarig

Karl Öhlander

Process:
4.3.2 Direktupphandling
Risker

Vi upphandlar från
företag som inte betalt
sina skatter, socialförsäkringsavgifter eller
inte är registrerade för Fskatt. Att dokumentation
inte sker. Att konkurrens
inte sker. Otillåten
direktupphandling

Kontrollmoment

Vad kontrolleras?

Genomgång
av ett urval av
genomförda
direktupphandlingar

Att den som
genomför en
upphandling ska
följa
upphandlingspolicyn
och vid
direktupphandling
över 50 000 kr ska
använda särskilt
system för
upphandlingen.
(Även lagkrav med
dokumentationsplikt
från 100 000 kr.)

Hur sker
kontrollen?

När utförs
kontrollen?

Stickprovskontroller.

Rapport
September

Ansvarig

Karl Öhlander

4.4 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:
4.4.1 Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Kontrollmoment

Otydlig
rollfördelning
skapar
osäkerhet.

Skapa tydlig
rollfördelning i
projekt mellan
beställare,
styrgrupp,
projektgrupp och
referensgrupp.

Vad
kontrolleras?
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I varje projekt
under projektets
gång
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5

Årets planerade åtgärder

5.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Kommunledningskontoret)

Process:
5.1.1 Rekrytering
Risker

Åtgärder

Risk att rekryterande
chefer inte följer
rekryteringsprogrammet
och PJP-tester

Personalstaben
förstärker stödet och
fortsätter erbjuda
seminarier i ämnet.

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Ansvarig

AnnCatrin Brattström

Process:
5.1.2 Kompetensförsörjning
Risker

Åtgärder

Risk att
verksamheterna inte klarar
av att kompetensförsörja
på lång och kort sikt

Arbeta aktivt med
strategin för
kompetensförsörjning.
Personalstaben drivande
och stödjande.

Ansvarig

AnnCatrin Brattström

Process:
5.1.3 Kvalitetskrav vid upphandling av vuxenutbildning
Risker

Åtgärder

De upphandlade
anordnarna har
kvalitetsbrist i utbildningen

Utveckling av arbetet
med kvalitetscirkeln och
den uppföljningsprocess
som tagits fram

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Ansvarig

Tomas Stens

5.2 Tillförlitlig finansiell rapportering (Kommunledningskontoret)

Process:
5.2.1 Kassahantering
Risker

Åtgärder

Att intäkter i
kontantkassor inte
redovisas eller inte
redovisas korrekt

Säkerställa att samtliga
som ansvarar för
kontantkassor använder sig
utav den rutin som
upprättats under 2017.
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Process:
5.2.2 Löneadministration
Risker

Åtgärder

Risk att fel uppgifter
rapporteras i Personec till
följd av misstag, okunskap
eller bedrägligt beteende

Fortsatt behov av
insatser för att säkra att
lönekontroller genomförs.
Kontinuerligt
kompetenshöjande insatser
för chefer och arbetsledare.

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Ansvarig

AnnCatrin Brattström

5.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Kommunledningskontoret)

Process:
5.3.1 Arbetsmiljö
Risker

Åtgärder

Risk att chefer och
medarbetare inte har
tillräckliga kunskaper i SAM

Finns utarbetade
rutiner och systemstöd för
dessa. Personalstaben
erbjuder
kompetenshöjande insatser
och är ett stöd.

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Ansvarig

AnnCatrin Brattström

5.4 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:
5.4.1 Kollektivtrafiken
Risker

Åtgärder

Otydlig intern hantering
av kollektivtrafikfrågorna
kan leda till sämre utfall
och ineffektivitet i arbetet
med att utveckla
kollektivtrafiken i
kommunen.

Tydliggör rollfördelning,
avgränsning och
samarbetsformer för
kollektivtrafikfrågorna.

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Startdatu
m

Slutdatu
m

Ansvarig

2018-0101

2018-1231

Charlotte Ahlstrand, Henric
Carlson

Ansvarig

Mathias Rantanen

Process:
5.4.2 Mål och uppföljning av verksamhet
Risker

Åtgärder

Verksamhetens
politiska mål, nämndbudget
och resultat är inte tydliga
för alla medarbetare
(medarbetarenkät).

Skapa tydligare
koppling mellan politiska
mål och nämndbudget.
Kommunicera med
medarbetarna.
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Process:
5.4.3 Samhällsbyggnadsprocess
Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Startdatu
m

Slutdatu
m

1. Prioritera områden
och åtgärder som ska
utföras 2018.

2018-0101

2018-1231

Mathias Rantanen

2. Söka bidrag till
skötsel och åtgärder.

2018-0101

2018-1231

Mathias Rantanen

3. Gröna jobb undersöka möjligheten till
gemensam finansiering av
arbetsledare till
arbetsmarknads/integration
sprojekt

2018-0101

2018-1231

Mathias Rantanen

Risker

Åtgärder

Bristfällig
dokumentation

Kvalitetssäkra
verksamhetens processer
med mallar, styrdokument
och IT-stöd.

Ansvarig

Charlotte Ahlstrand

Process:
5.4.4 Samhällsbyggnadsprocess
Risker

Åtgärder

Otillräckliga
beskrivningar av de olika
processtegen skapar
osäkerhet, det gäller f.f.a.
planskedet och
överlämning till drift.

Beskriva vissa
processteg i planprocessen
mera ingående, f.f.a.
planskedet och
överlämning till drift.

Ansvarig

Charlotte Ahlstrand

Process:
5.4.5 Samhällsbyggnadsprocessen
Risker

Åtgärder

Beslut som leder till att
olämpliga planprocesser
startas.

En rutin behöver tas
fram för hur planer i tidiga
skeden ska hanteras, bl.a.
vilka utredningar som krävs
innan beslut tas om att
starta detaljplanering av ett
område.

Ansvarig

Mathias Rantanen

Process:
5.4.6 Markförvaltning
Risker

Svårighet att klara
åtaganden i förvaltning av
skyddad natur enligt
beslutade skötselplaner.

Åtgärder
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Process:
5.4.7 Översiktsplaneprocessen
Risker

Åtgärder

Bristande samarbete
över kontorsgränserna kan
leda till ineffektivitet och att
våra styrdokument och
strategier inte får
genomslag i verkligheten.

Tydliggöra
rollfördelning, avgränsning
och samarbetsformer
mellan kontoren.

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Ansvarig

Mathias Rantanen

Process:
5.4.8 Översiktsplaneprocessen
Risker

Åtgärder

Bristande uppföljning
av översiktsplanen kan
leda till att den inte blir ett
vägledande dokument

Ta fram en plan och
strukturerat arbetssätt för
genomförande av
översiktsplanen

Ansvarig

Mathias Rantanen

5.5 Tillförlitlig finansiell rapportering (Samhällsbyggnadskontoret)

Process:
5.5.1 Exploateringsprocess
Risker

Åtgärder

Slut på pengar i
projekten

Ta fram en rutin som
beskriver hur ekonomin ska
hanteras för stora projekt
med betydande kostnader
och långa
genomförandetider.

Startdatu
m

Slutdatu
m

2018-0101

2018-1231

Ansvarig

Charlotte Ahlstrand

5.6 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Process:
5.6.1 Samhällsbyggnadsprocessen
Risker

Åtgärder

Fattar beslut som inte
överensstämmer med
lagstiftningen

Skapa rutiner för att
förändringar i lagstiftningen
kan omsättas i
verksamheten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Mia Bragge
Arkivarie
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2018-01-11

KS 18/0024

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Mia.Bragge@upplands-bro.se

Gallring av handlingar i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Upplands-Bro kommun1 ska följa de gallringsråd som utges av
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt Riksarkivets föreskrift
2012:2 vid gallring av allmänna handlingar enligt 10§ arkivlagen.
2 Tidigare av kommunen fattade gallringsbeslut gällande vissa handlingsslag
bör samtidigt upphävas med ett undantag gällande viss
räkenskapsinformation.
3 Beslutet tillämpas retroaktivt för handlingar tillkomna fem år tillbaka från
och med innevarande år, således från och med 2013-01-01.

1

Sammanfattning
Tidigare beslut om gallring i kommunen har baserat sig på cirkulär och
allmänna råd från Riksarkivet. Majoriteten av dessa har dock upphävts av
Riksarkivet. Således är kommunen i behov av nya riktlinjer när det gäller
gallring av dess allmänna handlingar. Kommunstyrelsen bör fatta ett beslut om
att verksamheterna i Upplands-Bro ska följa de gallringsråd som utges av
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor samt Riksarkivets föreskrift
2012:2. Råden och föreskrifterna ska ligga till grund för de gallringsfrister som
sätts i dokumenthanteringsplaner och hanteringsanvisningar. Samtidigt bör
kommunstyrelsen upphäva tidigare beslut om gallring av vissa handlingsslag
med undantag för överenskommelsen mellan Upplands-Bro och Skatteverket
beslut att gallra räkenskapsinformation enligt 2 kap. 13§ i SFS 1997:614
daterad 2011-04-15.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunen har tidigare fattat beslut om:

Beslutet gäller för Upplands-Bro kommun (benämns här även verksamheter)
kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala
organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
1

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-11

KS 18/0024

Kommunledningskontoret
•

Gallring av handlingar i kommunens slutarkiv med stöd av Riksarkivets
allmänna råd (RA-FS) för kommuner och landsting (dnr 97/0122, KS
§87).

•

Gallring av handlingar av tillfällig eller rutinmässig karaktär (dnr
99/0299, KS §197, 1999-12-02)

•

Gallring av elektroniska handlingar av tillfällig och rutinmässig
karaktär (dnr 2010-000271, KS §161, 2010-12-01)

•

Gallring av handlingar rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(dnr 2014-000698, KS §14, 2015-02-04)

•

Gallring av inaktuella primärkartor (dnr 2015-8138, TN §28, 2015-0427).

Dessutom har Upplands-Bro överenskommit med Skatteverket och fått
tillåtelse att gallra räkenskapsinformation enligt 2 kap. 13§ i SFS 1997:614.
Beslut togs 2011-04-15.
Emellertid har Riksarkivet valt att upphäva följande föreskrifter:
•

RA-FS 1997:8 Bevarande och gallring av vissa handlingar i
kommunernas och landstingens arkiv (upphävdes 2011-07-21)

•

RA-FS 2002:2 Bevarande och gallring av handlingar rörande
kommunernas och landstingens utbildningsväsende (upphävdes 201107-21)

•

RA-FS 1989:1 Bevarande och gallring av handlingar i KPAI/LPS
(upphävdes 2013-11-22)

•

RA-FS 1994:3 Bevarande och gallring av handlingar i KOSIS II
(upphävdes 2013-11-22)

•

RA-FS 1991:13 Bevarande och gallring av kartor och ritningar hos
kommuner och landsting (upphävdes 2015-04-08)

•

RA-FS 1995:2 Bevarande och gallring av handlingar rörande teknisk
verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos
kommuner och landsting (upphävdes 2015-04-08)

Föreskrifterna har i många avseenden heller inte täckt in alla handlingsslag
som kommunen handhar. Det saknas således råd och föreskrifter som ska ligga
till grund vid gallring av allmänna handlingar bland kommunens verksamheter.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor bildades av Riksarkivet och SKL
1984 och har sedan 2003 utgett skriftserien Bevara och gallra. Gallringsråden
är väl utarbetade och upptar de flesta handlingstyper som förekommer i
kommunal verksamhet. Skriftserien består i dagsläget av följande
publikationer:
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•

Nr 1 Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner och
landsting

•

Nr 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners
utbildningsväsende

•

Nr 3 Gallringsråd för den kommunala och landstingskommunala fritidsoch kulturverksamheten (ingår även i RA-FS 2005:2)

•

Nr 4 Gallringsråd om kartor och ritningar

•

Nr 5 Gallringsråd för den kommunala socialtjänsten

•

Nr 6 Gallringsråd för regioners, landstings och kommuners
patientjournaler och annan medicinsk information

•

Nr 7 Gallringsråd för teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt
bostadsförsörjning hos kommuner och landsting

•

Nr 8 Gallringsråd för kommuners miljö- och hälsoskyddsverksamhet

•

Nr 9 Gallringsråd för överförmyndare

•

Nr 10 Gallringsråd för handlingar hos räddningstjänsten

•

Nr 11 Gallringsråd för handlingar rörande kommuners uppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
kommunala verksamheter i Upplands-Bro ska tillämpa gallringsråden i
skriftserien Bevara och gallra. Råden ska ligga till grund för de gallringsfrister
som kommunens verksamheter beslutar om i dokumenthanteringsplaner och
hanteringsanvisningar.
I de fall Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor väljer att utkomma med
nya publikationer i skriftserien Bevara och gallra eller utkommer med ny
upplaga av redan befintlig publikation ska kommunens verksamheter istället
direkt övergå till att följa råden i den nya publikationen eller upplagan.
Övriga av kommunen fattade gallringsbeslut, som listats ovan, bör samtidigt
upphävas. Undantag bör dock göras för Skatteverkets beslut att gallra
räkenskapsinformation enligt 2 kap. 13§ i SFS 1997:614.
Kommunens myndigheter ska dock även i fortsättningen följa RA-FS 2012:2
om gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Om denna föreskrift
utkommer i ny ändrad upplaga ska kommunens verksamheter istället direkt
övergå till att följa förskrifterna i den nya upplagan.
I de fall det inte finns tillämpbara råd eller föreskrifter för handlingsslag i
skriftserien Bevara och gallra eller i beslutat giltiga föreskrifter från
Riksarkivet ska gallringsutredning göras av den förvaltning, styrelse, stiftelse
eller det kommunala bolag där handlingen upprättades eller inkom.
Gallringsutredningen ska klarlägga handlingsslagets kulturhistoriska värde,
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Kommunledningskontoret
bevisvärde vid rättsskipning, allmänhetens rätt till insyn och rätt att ta del av
allmänna handlingar samt verksamhetens egna behov av information.
Kommunarkivarien ska konsulteras i arbetet med gallringsutredningen.
Gallringsutredningen ska beslutas i kommunstyrelsen och därefter benämnas
gallringsbeslut.
Detta beslut ska tillämpas retroaktivt för handlingar tillkomna fem år tillbaka
från och med innevarande år, således från och med 2013-01-01. Gallringen av
allmänna handlingar hos kommunens myndigheter är i dagsläget i vissa fall
eftersatt sedan många år tillbaka. Därför finns ett behov av att kunna tillämpa
föreskrifter och råd även för äldre handlingar.

Barnperspektiv
Rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar regleras i grundlag.
Hur allmänna handlingar gallras eller bevaras i kommunen påverkar
allmänhetens rätt till insyn i kommunalt arbete och beslutfattande. Detta får
konsekvenser för alla invånare, inklusive barnen.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Andrea Andersson
Kanslichef

Beslut sänds till
• Kommunledningskontoret
• Utbildningskontoret
• Socialkontoret
• Samhällsbyggnadskontoret
• Kultur- och fritidskontoret
• Upplands-Brohus AB
• Kommunens revisor
• Kommunalt ägda eller förvaltade stiftelser, aktiebolag, handelsbolag,
och ekonomiska föreningar
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Ärende 23

TJÄNSTESKRIVELSE

Tomas Stens
Rektor Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen
+46 08-581 692 97
tomas.stens@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-12

KS 18/0026
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Redovisning av projekt Första Steget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektredovisningen.

Sammanfattning
Projekt Första Steget är ett projekt finansierat genom sociala
investeringsfonden och är ett samarbete mellan socialförvaltningen och
inledningsvis utbildningsförvaltningen, men sedan 1 april 2016
kommunstyrelsen.
Sedan starten har 95 personer varit inskrivna i Första Steget. 58 personer har
genomgått 10 veckor studieverkstad och av dessa har 37 personer gjort 10
veckor språkpraktik i olika verksamheter och arbetsplatser. Totalt har 27
personer fått någon typ av anställning.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2018



Slutredovisning av projekt Första Steget daterad den 31 december 2017



Ansökan till den sociala investeringsfonden – Första steget daterad den
19 december 2015

Ärendet
Projekt Första Steget kom igång i augusti 2015 och har efter förlängning nått
sitt sluttid 31 dec 2017.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det har varit en intressant och lärorik tid. Förutom att 95 personer tagit del av
projektinsatserna så har projektet inneburit en utvecklingsresa för
Vuxenutbildningens organisation i stort och SFI i synnerhet. Vi har Första
Steget att tacka för mycket som gör att vi idag står väl rustade för att arbeta
med arbetsmarknadsinriktad SFI, hybridutbildningar yrke+svenska, flexibla
utbildningar som möjliggör praktik eller arbete parallellt med studier samt ett
allmänt nära samarbete med AME och AF.
Metodiken har bl.a. byggt på en tanke om ”Alternativ SFI”, dvs metoderna för
lärande har byggt på mer praktiskt inriktad undervisning och inriktats direkt
mot de krav som ställs på arbetsmarknaden, att lyckas få och behålla att jobb.

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-12

KS 18/0026

Barnperspektiv
Att barn ser sina föräldrar gå till arbete istället för att uppbära medel från
samhället har en stor påverkan på barnens uppväxt. Utanförskap går ofta i arv.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör
Bilagor
1. Slutredovisning Första Steget
Beslut sänds till
 Socialnämnden
 Utbildningsnämnden
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Projekt Första Steget
Slutr edovisning
2017-12-31

Projektledare:
Ann-mari.sorvaripeltonen@upplands-bro.se
Tel: 08-518 377 43

www.upplands -bro.se

Projekt Första Steget

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning…………………………………………………………….2
Hittade inga poster för innehållsförteckning.

1 Inledning
Första Steget-projektet i Upplands-Bro kommun är ett samverkansprojekt
mellan socialkontoret, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen för att
främja snabbare språkinlärning, integration på arbetsmarknaden och i
samhället. Projektet finansieras av kommunens sociala investeringsfond, är i
grunden 2-årigt och avslutades i december 2017.
Projektet främjar ökad livskvalitet för individen och minskade kostnader för
försörjningsstöd för kommunen. Genom en helhetssyn på nyttan för deltagaren,
samhället och kommunen har vi skapat projektet som är ett resultat av det
HEP-fokus enligt vilket vi arbetar i kommunen idag.
Projektet riktar sig till de SFI-studerande som har försörjningsstöd eller står i
riskzonen för detta och som inte har någon annan aktivitet än femton timmars
SFI-undervisning i veckan. Ett mål är att de studerande själva upplever att
deras möjligheter att få ett arbete eller gå vidare till studier har ökat. De helt
nyanlända individer som omfattas av arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
ligger utanför detta projekt då dessa i regel har ett batteri av andra aktiviteter
som de kan ta del av genom Arbetsförmedlingens försorg.
För SFI-verksamheten är det en utmaning då många av de studerande har
väldigt kort eller ingen tidigare utbildningsbakgrund. Studerande med kort
studiebakgrund tenderar att vara kvar på SFI betydligt längre än andra
studerande. Enbart skolförlagd språkundervisning är inte heller tillräcklig för
denna grupp för att klara sig i det svenska samhälls- och arbetslivet. Mer
behövs.

2 Syfte
Det huvudsakliga syftet är snabbare språkinlärning, integration och etablering
på arbetsmarknaden.
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Bättre språk- och samhällskunskaper ger de studerande större möjligheter att
aktivt delta i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden.
Projektet ska även ge en mer meningsfylld vardag för de studerande som för
tillfället inte har någon annan aktivitet utöver SFI-studierna.
Det övergripande målet är att deltagarna ska ta sig från bidragsberoende till
egenförsörjning.
För att snabbt kunna lära sig nytt språk krävs både en blandning av teoretiska
studier och möjlighet till praktisk användning. Till exempel
vardagskommunikation ur ett socialt perspektiv, läsa och förstå instruktioner
för att kunna utföra en arbetsuppgift inom olika yrkesområden och skriva och
tala utifrån en arbetssituation

3 Process - Vad har gjorts och när
Projektförberedelser inför start höstterminen 2015
1 juni – 9 augusti 2015, innan starten av projektets teoretiska del, har
arbetsgrupp och lärare löpande arbetat med frågor kring vad Första Steget skall
innehålla, metodik och arbetssätt.
Under en studiedag den 16 juni samlades alla SFI-lärare mfl. i diskussion om
bl.a. innehåll.
- Projektplanen och dess syfte
- Förväntade effekter
- Urvalet av deltagare
Genomgång av olika förslag på studielitteratur för eleverna; Omvärldskunskap
och litteratur för lärarna; Att undervisa analfabeter båda böckerna av Mörling.
Diskussion om och utveckling av innehåll och undervisningsmetodik för
matematik. Matematiken i studieverkstaden ska handla om vardagsmatematik,
till exempel; att kunna läsa busstidtabellen, recept med måttenheter, kvitton,
etc. (inte om ekvationer). Vid behov av mer avancerad matematikundervisning,
finns det möjlighet att delta i andra kurser inom vuxenutbildningen.
Ipads finns och används i undervisningen. Detta dels för att utveckla en
förmåga att söka kunskap på egen hand och dels för att utveckla digital
literacitet hos deltagarna.
Iordningställande av lokaler gjordes. Sal S5 på Kyrkvägen 6 och
övningsrestaurangen på Torget 4. Installation av datorer med skrivare.
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Studiebesök vid Värmdö vuxenutbildning där det också pågår ett projekt i SFI,
för studerande med kort studiebakgrund, Bas 2. Besöket gav bra idéer och tips
om material.
Vi har diskuterat om att de olika studievägarna behöver ha olika nivåer för hur
man ska bearbeta och redovisa det som ska läras in. Exempel; gruppen 2C och
3D ha en skriftlig CV medan i gruppen 1A/B & 2B är det mer realistiskt att
man muntligt pratar om sin studiebakgrund och sina tidigare yrkes- och
livserfarenheter.
Fokus på muntlig språkutveckling i alla ämnen genomsyrar hela Första Steget.

3.1 Arbetssätt och metodik
Sedan första starten i studieverkstan den 10 augusti 2015 till 31 augusti 2017,
har deltagarna beroende på SFI-nivå, haft olika upplägg i Studieverkstad. 1A/B
och 2B har arbetat i block medan 2C och 3D ämnesvis varje dag i veckan.
Stor del av undervisningen har utgått från följande:
Omvärldskunskap, M. Mörling (2012), Natur & Kultur.
Arbetsliv – Arbeta i Sverige, M. Håkansson och L. Söderberg (2013), Liber.
Dina pengar och din ekonomi – privatekonomi på enkel svenska,
Finansinspektionen (2013).
Litteratur och arbetsmaterial för matematik finns och används flitigt.
Studier i datorkunskap: datavana, datasäkerhet, Ipad, skaffa e-post och skicka
mail, söka jobb i platsbanken och tidningen Platsjournalen.
Arbete med att skriva CV och personligt brev gjordes den första terminen
löpande var femte vecka i samarbete med JobbCenter, senare har det gjort dels
i undervisningen men även på frivillig basis i ”Jobbsökarstugan”, detta i båda
grupperna alla nivåer.
Under de två senare terminerna har större fokus legat på ämnesvalen
arbetsmarknad och arbetslivskunskap.
Rollspel för träning i arbetsintervju men också annat som till exempel sociala
koder.
Deltagarna har efter tio veckor i studieverkstan erbjudits språkpraktikplats, i
möjligaste mån efter önskemål från deltagarna själva.
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Noggranna förberedelser inför första intervjubesöket. Samtliga deltagare har
fått individuell lotsning till sin praktikplats, tät uppföljning med deltagare och
handledare samt minst ett personligt besök under praktiktiden. Vi har arbetat
enligt metodiken ”supported employment”. Detta har varit mycket
betydelsefullt och uppskattat av alla parter.

3.2 Föreläsare och studiebesök
- Olika föreläsare med utländsk bakgrund från arbetslivet för att visa på goda
förebilder har varit på besök, mycket uppskattat.
- Samtal med Skatteverket, då frågor gällande tex. svartjobb, avtalsenlig lön,
semester och skatter, m.m. besvarades. Mycket uppskattat.
- HLR - Hjärt- och lungräddning i samarbete med skolans utbildning i vårdoch omsorg, då elever agerade instruktörer – mycket uppskattat.
- Besök vid Vård och Omsorgsmässa i Stockholm, deltagarna var mycket
intresserade och tog för sig som brukligt på mässor, både i samtal och
produkter.
- Besök vid Rekryteringsmässan i Kista, inom restaurang, service, hotell.
- Jakobsbergs folkhögskola och Stockholms universitet.
- Spontanbesök i Kungsängen vid Grafiska, Coop, Ica, Systemet, Mäklarhuset,
Apoteket, Kemtvätten.
- Besök vid COOP-lagret med guidad rundvandring och information.

3.3 Praktikplatser
Platser vi har upparbetat god relation till är:
- Kommunens transport och service ”Garaget”
- Kommunens ”Textilverkstaden”
- Öppna förskolan i Kungsängen och Bro
- Äldreboende i Tibble/Kungsängen och Bro
- Finnstaskolan åk 1 och 2 Bro
- Storköket i Finnstaskolan Bro
- Förskolorna Rönnbäret, Norrboda, Lillsjön och Vulkanen Kungsängen
- Läkarmissionens klädinsamling Bro
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- Simhallen i Bro
- Nyfiket i Bro
- Café Fjärilen i Bro

3.4 Praktikhandledarutbildning
Vi har bjudit in till och genomfört praktikhandledarutbildning vid två tillfällen,
vilken var både efterfrågad och uppskattad.
Utbildningen hölls av en av våra SFI-lärare.
I övrigt har personal och vissa praktikanter i ”Garaget” genomgått en
säkerhetsutbildning av studerande på vår Yrkeshögskoleutbildning till
Trafiklärare.
3.5 Vilka har ingått i projektet och övriga samarbeten
-Styrgruppen – Anne Egnell, Johan Boström, Tomas Stens, Ann-Mari Sorvari
Peltonen. Regelbundna möten var 5e vecka i samband med periodstarter.
- Arbetsgruppen – Representanter från arbetsmarknadsenheten, socialkontoret
och vuxenutbildningen. Från projektets start löpande månadsmöten. Under den
senare delen av projekttiden, möten endast vid behov för gemensam planering
och information gällande deltagare, praktikplatser, handledare, studiebesök,
etc.
- Fredagsmöte Första Steget - SFI-lärare samt undervisande projektledare
regelbunden överlämning gällande individuell språkutveckling.
- Operativa gruppen AF, SOC, VUX
- Åter i Arbete- projektet
- Insatsmöte, individbasis

4 Resultat
- Sedan starten har 95 personer varit inskrivna i Första Steget.
- Tre deltagare började redan i maj, med praktik i delprojektet ”restaurangen”,
Torget 4.
- 58 personer har genomgått 10 veckor studieverkstad av dessa har 37 personer
gjort 10 veckor språkpraktik i olika verksamheter och arbetsplatser.
- Totalt har 27 personer fått arbete.
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- Trots kraftig befolkningstillväxt mellan 2014 och 2016 så minskade
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd med 29% (-8,2 miljoner kr).
Detta ett resultat av målinriktat arbete och många olika goda insatser.

4.1 Övriga resultat
Resultat i personlig utveckling och självsäkerhet
- De som genomgått studieverkstad och praktik visar en betydligt större
självsäkerhet, uttrycker sig säkrare på svenska, de som varit i ”restaurangen”
vet att de har gjort en viktig insats vilket de uttalar.
- Ett stort antal deltagare är ivriga att söka jobb vilket de också gör, de vill
verkligen ut i praktik, de vill kunna prata mer.
- Alla deltagare har uppmanats och fått hjälp med att skriva in sig på
Arbetsförmedlingen.
- Tillmötesgående förskolechefer har efter inventering öppnat för fler möjliga
praktikplatser vid kommunens förskolor, resultaten har varit mycket goda, både
för individen och praktikplatsen.

4.2 Några röster från deltagare
- ”Första Steget var bra! När jag inte klarade SFI 3D är det bättre att jag fick
praktik, jag vill jobba, nu ringer de från förskolan när de behöver mig som
vikarie, jag blir glad. När mina barn blir större kan jag läsa svenska på
kvällen”.
- ”Bra! Jag lärde mig mycket om att jobba i Sverige. Jag vill jobba mer. Jag vill
börja på komvux igen, måste lära mig mer svenska för att fortsätta studera och
få mer jobb, nu ringer dom från förskolan kanske en eller två dagar i veckan,
ibland tre dagar, det är bra men jag vill varje dag”.
- ”Första Steget var bra! Vi fick prata, lärde mig många ord, data och se film
jag lärde mig om olika yrken. Jag har praktik nu och tränar svenska”.
- ”Första Steget var jättebra! Jag har fått jobb i restaurang, men jag måste byta,
det är jättelångt från mitt hem, jag kommer hem mitt i natten.”
- ”Det var bra, jag fick praktik och nu har jag extrajobb på förskolan.”
- ”Jag lärde mig mycket på Första Steget, jag har flyttat, nu läser jag svenska
grund.”
- ”Bra för mig med Första Steget, hemma pratar jag inte svenska, bra att träna,
nu jobbar jag extra på äldreboende.”
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4.3 Några röster från undervisande lärare och praktikhandledare
- ”Såg på kort tid vissa elever med dålig språklig självinsikt, att de ändå gjorde
små framsteg när de blev medvetna om behovet av att kunna språket i en
arbetssituation, särskilt skriftspråket. Första Steget gav chanser som inte på
samma sätt möjliggörs i ordinär SFI med stora grupper, att tydliggöra språkliga
brister. Saknar den möjligheten nu”!
- ”Bra för deltagarna att få möjlighet till att träna sin svenska i vardag och
arbetssituation. Den sociala träningen och dagliga rutiner i arbetslivet ger
trygghet och en bra inblick i hur arbetskulturen kan se ut i Sverige.”
4.4 Konceptutveckling
Ett projekt blir ofta en punktinsats och för att motverka detta har en viktig
åtgärd inom Första Steget varit att se till att skapa en hållbar modell för
framtiden.
Första Steget har gett många positiva effekter som vi inte riktigt räknade med
då projektansökan skrevs. Framförallt har lärarna fått en ökad insikt och
kunskaper i att arbeta mot arbetsmarknadsmässiga mål, istället för enbart
traditionell SFI (i bemärkelsen ”allmän språkskola”). Denna förmåga kommer
visa sig vara en framgångsfaktor då vi går in i 2018 och stora volymer
nyanlända måste snabbt ut på arbetsmarknaden. Detta är bara möjligt med en
arbetsmarknadsanpassad SFI som grund och en modell som möjliggör
förvärvsarbete parallellt med flexibel och tidsenlig SFI. Upplands-Bros SFI
ligger långt framme i detta tänk ur en nationell jämförelse. Detta mycket tack
vare Första Steget.
Första Steget lade också grunden för att vi så snabbt har kommit igång med
utveckling av lokala jobbspår inom SFI med heltidsaktivitet (Inom ramen för
DUA-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen). Vi har tagit fram följande
jobbspår:
-

Vård- och omsorg
Lager
Kortutbildade

Spåren är en direkt produkt av arbetet som har gjorts i Första Steget, och riktar
sig till i stort sett samma målgrupp.

4.5 Metodik kring uppföljning
Vidare så har vi utvecklat en metodik som innebär en tydlig uppföljning av
varje sfi-elevs studieframgång. Ingen ska kunna gå för länge på SFI utan
framsteg och utan att någon reagerar. Detta har medfört att vi på ett bra sätt har
klarat den kraftiga ökning av SFI-elever som varit de senaste åren. Vi har
aldrig, som många andra kommuner, haft kö och lång väntetid till SFI, utan
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man har kunnat börja studera nästan direkt. Detta trots ett ökat inflöde av
elever. Vi har inte bara fyllt på med elever, utan även fått ut och lotsat vidare
elever.

4.6 Minskat beroende av försörjningsstöd
Andelen som uppbär försörjningsstöd i kommunen har minskat kraftigt de
senaste åren. Trots kraftig befolkningstillväxt mellan 2014 och 2016 så
minskade kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd med 29% (-8,2
miljoner kr). Detta ett resultat av målinriktat arbete och många goda insatser,
varav Första Steget är en.

5 Uppfyllelse av sociala investeringsfondens mål och syfte
I projektets planerade måluppfyllelse och mätetal kan betyg dock inte redovisas
Detta visade sig inte vara så relevant, då fokus legat kraftigt på att träna
deltagarna för arbetsmarknaden.
Tydligt framgår det i vittnesmålen att de mätbara effekterna av genomgånget
deltagande i projektet Första Steget gett mycket relevanta kunskaper ur ett
arbetslivsperspektiv.
Arbetsmarknadskunskaper, kunskaper gällande arbetsplatskulturer,
självförtroende och mod att våga söka jobb eller fortsatt praktik, vilket också
lett till vikariat och timanställningar. Dessa är en fort in i arbetslivet och en
plattform att utgå.
- 40 studerande har gjort språkpraktik. Uppfyllt så när som -3 deltagare
- Samtliga studerande har träffat studie- och yrkesvägledare för att ta reda på
vilka kunskaper, färdigheter och intresseområden den studerande har. Alla
deltagare ska ha en individuell studieplan. Uppfyllt
- 5 studerande ur målgruppen har betyg i A-kursen, 5 betyg i B-kursen, 5 betyg
i C-kursen. Ej uppfyllt. Vi har arbetat mer mot arbetsmarknadsmässiga mål.
- Samtliga studerande har ett CV och har fått träning för arbetsmarknaden.
Uppfyllt
- Första Steget har bidragit till att minska kommunens kostnader för
ekonomiskt bistånd mellan åren 2014 och 2016 med 29% (-8,2 miljoner kr).
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6 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi säga att projekt Första Steget har varit lyckosamt.
Mycket har dock hänt under tiden från beslut till nuläget. Bättre
arbetsmarknad, mindre beroende av försörjningsstöd, flyktingkris, DUA, Vi
har därför använt medlen som bäst kommer till sin nytta för att motverka
utanförskap, bidragsberoende och främja egenförsörjning. Vi kommer att under
åren framöver titta tillbaks på Första Steget som ett viktigt avstamp för att göra
en mycket modern, rationell och pricksäker sfi-verksamhet som ligger i
framkant nationellt. Vi står rustade och laddade för utmaningar 2018.

7 Ekonomiskt utfall 171231
Vi kan konstatera att projektet har använt mindre medel än beräknat. Det beror
på en lägre volym än vad tanken var från början. En bättre konjunktur har även
bidragit till att färre har behövt delta i insatserna.

Första steget
Kostnader
Lönekostnad
Övrigt
Totalt

2015

2016

2017 Totalt %

1117,3 1102,8 1967,7 4187,8
164,9

302,8

611,2 1078,9

1282,2 1405,6 2578,9 5266,7 82%

Budget

6388,8

Återstår

1122,1 18%
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Kommunledningskontoret
Olle Nykvist
Nämndsekreterare
Upplands-Bro kommun
+46 8 581 693 02
olle.nykvist@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2017-12-13

KS 17/0375

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsförteckning
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsförteckning Nr 3.3.1 U34 antas enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 oktober 2017.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna i Upplands-Bro kommun att
revidera sina delegationsförteckningar efter Kommunledningskontorets
förslag.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till
revidering av nämndernas delegationsförteckningar avseende resor, detta för att
harmonisera nämndernas delegationer utefter Kommunstyrelsens delegation
och skapa mer enhetlighet.
Dessutom har nya bestämmelser och begrepp förts in i plan- och bygglagen
(2010:900) för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning
av ärenden. Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och
förenklat planförfarande. Samhällsbyggnadskontoret föreslår delegation från
Kommunstyrelsen till tjänstemän för att kunna avgöra när förslag till sådana
detaljplaner och områdesbestämmelser kan skickas ut för granskning.
En ny bestämmelse i plan- och bygglagen ger kommunen möjlighet att begära
ett bindande besked från Länsstyrelsen, beträffande statens intressen, i ett tidigt
skede av detaljplanens handläggning. Samhällsbyggnadskontoret föreslår
delegation från Kommunstyrelsen till tjänstemän för detta.
Beloppsgränser för vissa fastighetsåtgärder föreslås också höjas.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Delegationerna medför en snabbare och effektivare handläggning och att
Kommunstyrelsen får större utrymme för behandling av principiella ärenden i
och med att den avlastas dessa ärenden.
Utöver det föreslås även att Kommunstyrelsens delegationsförteckning
kompletteras med en punkt om förfarande vid kränkande särbehandling.

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

Datum

Vår beteckning

2017-12-13

KS 17/0375

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 13 december
2017



Kommunstyrelsens delegationsförteckning, nr 3.3.1 U33, antagen den
14 december 2016



Bygg- och miljönämndens delegationsförteckning, nr 3.8.1 U08,
antagen den 30 juni 2016



Tekniska nämndens delegationsförteckning, nr 3.4 U03, antagen den 19
december 2016



Kultur- och fritidsnämnden delegationsförteckning, nr 3.16 U03,
antagen den 9 juni 2015



Utbildningsnämndens delegationsförteckning, nr 3.6.1 U15, antagen
den 20 januari 2015



Socialnämndens delegationsförteckning antagen den 18 augusti 2016



Kommunstyrelsens delegationsförteckning antagen av kommunstyrelsen
den 14 december 2016, Ks § 189



Plan- och bygglagen (2010:900)

Ärendet
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till
revidering av nämndernas delegationsförteckningar avseende resor, detta för att
harmonisera nämndernas delegationer utefter Kommunstyrelsens delegation
och skapa mer enhetlighet.
Nuvarande förteckningar
I nuläget ser delegationsförteckningarna ut som följer:
Kommunstyrelsen

Ärendegrupp

Ärende

1.11

Resor utanför Norden
och EU för all
personal:
- Kommunstyrelsens
ordförande
- övriga
förtroendevalda och
kommundirektör
- all personal

Delegat

Au
Kso
Kd

Bygg- och miljönämnden

Ärendegrupp

Ärende

Delegat
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Datum

Vår beteckning

2017-12-13

KS 17/0375

Kommunledningskontoret
1.3

Besluta om resor
utanför Sverige men
inom EU och till
Norge eller Island
Besluta om resor
utanför Norden och
EU

se KS delegationsförteckning

Ärendegrupp

Ärende

Delegat

2.16.1

Resor enligt riktlinjer

Socialsekreterare

2.16.1

Resor utan riktlinjer

Samordnare, Vux

2.26.5

Ledsagare vid
utlandsresor

Enhetschef,
Myndighet

2.39.3

Beslut om ersättning
för riksfärdtjänstresa

Biståndshandläggare

2.20.9

Beslut om ersättning
för resekostnad i
samband med LSSinsats

Biståndshandläggare

1.4

se KS
delegationsförteckning

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Ärendegrupp Ärende

Delegat

2.9

Utbchef

Resa utanför Sverige, men
inom EU samt till Norge
eller Island för all personal
(Vidaredelegat till utbchef
enligt kommunstyrelsens
delegationsförteckning;
resor utanför Norden och
EU beslutas av
kommunstyrelsens
arbetsutskott)

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendegrupp Ärende

Delegat
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Kommunledningskontoret
1.8

Resor utanför Sverige
men inom EU samt till
Norge eller Island för förtroendevalda - all
personal

Delegeras enligt
Kommunstyrelsens
delegationsordning

Resor utanför Norden
och EU för all personal

KoFch

Tekniska nämnden

Ärendegrupp Ärende

Delegat

1.9

Resor utanför Sverige
men inom EU samt till
Norge eller Island

se KS delegation

1.10

Resor utanför Norden
och EU

se KS delegation

Problem
Ovanstående delegationsförteckningar är problematiska ur flera aspekter.
Bland annat hänvisas till Kommunstyrelsens (KS) förteckning i fråga om
”resor utanför Sverige men inom EU och till Norge eller Island”, en delegation
som inte finns i KS förteckning. Dessutom så använder de olika nämnderna
olika sätta att uttrycka samma delegation, vilket skapar otydlighet. I
Socialnämndens fall så avser nuvarande delegation resor för brukare, men det
saknas formell delegation för resor avseende personal.
Förändringar
Kommunledningskontoret föreslår följande förändringar för att harmonisera
delegationsförteckningarna:
Kommunstyrelsen

Ärendegrupp

Ärende

1.11

Beslut om resor utanför
Sverige men inom EU och
Norden för:

Delegat

- Kommunstyrelsens
ordförande

Au

- Övriga förtroendevalda
samt kommundirektör

Kso

- All personal

Närmsta chef med
personal- och
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Kommunledningskontoret
budgetansvar
1.12

Beslut om resor utanför
EU och Norden för:
- Kommunstyrelsens
Au
ordförande
- Övriga förtroendevalda
Kso
samt kommundirektör och
samhällsbyggnadschef
- All personal
Kd/Sbch

I Kommunstyrelsens fall skulle denna förändring innebära att ärendegrupp 1.11
läggs till och att ärendegrupp 1.12 – 1.15 förskjuts ett steg nedåt. I enlighet
med detta förslag föreslås övriga nämnder anpassa sig och utforma sin
delegation på nedanstående sätt:
Exempelnämnd

Ärendegrupp

Ärende

X

Besluta om resor utanför
Sverige men inom EU och
Norden för:

X

Delegat

- Nämndens ordförande

Nämndens au

- Övriga förtroendevalda
- Kontorschef

Nämndens ordförande
Kommundirektör

- All personal

Närmsta chef med
personal- och
budgetansvar

Resor utanför EU och
Norden för:
- Nämndens ordförande

Nämndens au

- Övriga förtroendevalda
- Kontorschef

Nämndens ordförande
Kommundirektör

- All personal

Kontorschef

För Socialnämnden skulle detta betyda att en helt ny ärendegrupp läggs till
avseende resor för ledamöter och personal. De delegationer som gäller i
nuläget för brukare påverkas ej.
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Kommunledningskontoret
Förändringar i Plan- och bygglagen
Granskning

Bestämmelser om granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser
reviderades genom lag (2014:900) om ändringar i plan- och bygglagen. När ett
förslag till detaljplan eller områdesbestämmelser har varit på samråd och
bearbetats utifrån den information som framkommit ska förslaget vara
tillgängligt för granskning innan det kan antas. Granskningen innebär att
kommunen ger myndigheter, sakägare, och andra som berörs av planen eller
områdesbestämmelserna möjlighet att lämna synpunkter på det slutliga
förslaget. Efter granskningen sammanställs och kommenteras alla inkomna
synpunkter i ett granskningsutlåtande som också ska innehålla kommunens
förslag med anledning av synpunkterna.
I Upplands-Bro leder Kommunstyrelsen planarbetet och beslutar bland annat
om plansamråd. Dock ställer Plan- och bygglagen inget krav på att kommunen
ska fatta beslut om att låta planförslaget granskas. I Upplands-Bro fattar
Kommunstyrelsen ändå ett beslut om detta, oavsett vilket planförfarande som
tillämpas. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att kommunens beslut att låta
granska ett planförslag kan ses som ett mindre avgörande, eller ibland som ett
rent administrativt steg i handläggningen, som kan utföras på
tjänstemannanivå. Om beslut om underrättelse och granskning tas på
tjänstemannanivå istället för av Kommunstyrelsen kan planprocessen
effektiviseras och förkortas med upp till fyra veckor.
Planeringsbesked

Bestämmelser om planeringsbesked har införts i kap. 5 plan- och bygglagen
genom lag 2017:424 om ändringar i plan- och bygglagen och gäller från och
med den 1 juli 2017.
Enligt bestämmelserna, som främst är avsedda för situationer där det råder stor
osäkerhet, har kommunen möjlighet att i ett pågående detaljplaneärende begära
ett så kallat planeringsbesked från Länsstyrelsen för att då få ett bindande
besked beträffande statens intressen i ett tidigt skede av planprocessen. Om
Länsstyrelsen ger ett positivt planeringsbesked får överprövning eller
upphävande inte ske med hänvisning till den fråga som planeringsbeskedet
avser. Att begära planeringsbesked innebär inte att kommunen avgör någon
fråga. Länsstyrelsens beslut kan bara överklagas av kommunen.
Eftersom Kommunstyrelsen är involverad i planens tidiga handläggning och
bland annat beslutar om planuppdrag och plansamråd, är Kommunstyrelsen
redan informerad om eventuella frågetecken för planens fortsatta
handläggning. Samhällsbyggnadskontoret uppfattar därför kommunens
eventuella begäran om planeringsbesked hos Länsstyrelsen som ett beslut
möjligt att fatta inom ramen för verkställighet. Genom föreslagen delegation
till tjänstemän kan planprocessen effektiviseras och förkortas med upp till fyra
veckor.
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Kommunledningskontoret
Organisationsändring

Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 genomfört organisationsändringar.
Bland annat bildades två nya avdelningar, Planavdelning och
Exploateringsavdelning av den tidigare Plan- och exploateringsavdelningen.
Också kontorets namn ändrades från Tillväxtkontoret till
Samhällsbyggnadskontoret. Delegationsförteckningen behöver uppdateras med
hänsyn till dessa ändringar.
Beloppsgränser

Med anledning av stigande prisnivåer behöver beloppsgränserna för vissa
fastighetsåtgärder höjas i Kommunstyrelsens delegationsförteckning.
Kränkande särbehandling
Gällande utredning om händelser beträffande trakasserier, sexuella trakasserier,
eller annan form av kränkande särbehandling så föreslås Kommunstyrelsens
delegationsordning uppdateras med en punkt där detta läggs på
Kommundirektören med vidaredelegering till personalchef.

Barnperspektiv
Detta beslut bedöms inte påverka barn.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Förslag till reviderad delegationsförteckning för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Bygg- och miljönämnden
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden
 Utbildningsnämnden
 Socialnämnden
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Nr

3.3.1 U334

Ersätter

3.3.1

U323 Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

Kommunstyrelsens
delegationsförteckning

fr.o.m.
2017-12-07
2016-12-15

Antagen av

Kommunstyrelsen den 14 december 2016, Ks § 189, senast reviderad av
Kommunstyrelsen den 6 december 2017, Ks § ..

Formaterat: Teckensnitt:14 pt,
Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Teckensnitt:14 pt,
Svenska (Sverige)
Formaterat: Svenska (Sverige)
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Inledning
För varje nämnd ska det finnas ett reglemente, som ska fastställas av Kommunfullmäktige.
Varje nämnd beslutar sedan om sin egen delegationsordning. Reglemente för
Kommunstyrelsen är fastställt av Kommunfullmäktige 17 december 2014, Kf
§ 175 och reviderad 23 mars 2016, Kf § 34.
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. kommunallagen. Enligt
kommunallagen jämställs Kommunstyrelsen med en nämnd.
Beslutanderätt kan delegeras till utskott av nämnden, ledamot, ersättare eller tjänsteman.
Varje medlem av en kommun, d.v.s. den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i
kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där, har rätt att få lagligheten av kommunens
beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.
Beslut i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild, t.ex. vissa beslut i ärenden som
handläggs med stöd av socialtjänstlagen m.fl. kan överklagas enligt förvaltningslagen. Rätt att
överklaga sådana beslut har den som beslutet angår, d.v.s. är part i ärendet.

Kommunallagen 6 kap.
Delegering av nämndärenden
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden, dock inte de fall som avses i 34 §.
Ärenden som inte får delegeras
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väcks genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Anmälan
35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnderna, som
bestämmer i vilken ordning det ska ske.
Brådskande ärenden
36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Vidaredelegering
37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen eller landstinget
eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att beslut i stället. Sådana
beslut skall anmälas till förvaltningschefen.( 2009:48)
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Allmänt om delegationsrätten
Beslutanderätt kan delegeras av nämnden till utskott, ledamot ersättare eller tjänsteman.
Delegation får inte ske till förtroendevalda tillsammans med tjänsteman, inte heller till flera
tjänstemän gemensamt.
En delegat är juridiskt ansvarig för sina beslut. Delegationsrätten gäller till dess nya beslut
fattas om delegation. Nämnd kan när som helst återkalla delegationsrätt helt eller delvis. Ett
beslut, som redan fattats med stöd av delegation, kan inte återtas. Nämnden har ingen
omprövningsrätt. En nämnd kan ta över ett ärende och fatta beslut, om delegaten ännu inte har
fattat beslut. Delegaten kan också överlämna ärenden till nämnden för avgörande.
Delegation kan villkoras d.v.s. förknippas med vissa direktiv exempelvis samråd med viss
befattningshavare eller brukare samt att beslutanderätten endast gäller viss förmån.
Jäv

När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av Kommundirektören. När
jäv eller annat förfall föreligger för kommundirektören ska beslut fattas av Kommunstyrelsen.
Övergripande delegationsrätt

Kommundirektören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget
annat anges vid respektive ärendegrupp.
Vidaredelegation

Kommundirektören har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till anställd hos
Kommunstyrelsens förvaltning. För de ärenden där vidaredelegering är medgiven finns detta
angivet vid respektive ärendegrupp.
Ersättare för delegat

Vid förfall för en delegat övertas delegatens beslutanderätt i första hand av den som förordnats
som vikarie på delegatens tjänst alternativt av den som delegationsordningen anges som
ersättare.
Anmälan av delegationsbeslut

Föreskrifter om anmälan av delegationsbeslut finns i kommunallagen 6 kap. § 35.
Beslut i ärende ska vara skriftligt och ska anmälas till Kommunstyrelsen i den ordningen
kommunstyrelsen beslutar. Beslut enligt punkt i brådskande ärenden ska anmälas på
nästkommande sammanträde.
Varje delegat ansvarar för att beslut lämnas för anmälan till nämnden.
Utskott
Beslut som fattas av utskott som är delegat, protokollförs och anmäls vid Kommunstyrelsens
nästa sammanträde. Protokollet anslås och delges berörda parter omedelbart efter justering.
Ordförandebeslut
Brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas får fattas av
ordförande. Sådana beslut ska anmälas och föredras vid Kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
Denna speciella delegation framgår av punkt 1.10 Allmänna ärenden i Kommunstyrelsen
delegationsordning.

5

Övriga delegationsbeslut
Alla beslut som fattas av en delegat ska anmälas till nästkommande sammanträde med
Kommunstyrelsen. Om antalet delegationsbeslut är mycket stort kommer listor att finnas
tillgängliga för nämndens ledamöter vid varje sammanträde.
Personalärenden
Beslut som fattas av en delegat i vissa personalärenden är tillgängliga för nämndens ledamöter
med flera enligt följande:
Anmälan av delegationsbeslut gällande beslut om anställningar anmäls till Kommunstyrelsen
4 gånger per år i form av en lista.
Beslut om entledigande förs på särskild blankett som, utan anmälan till Kommunstyrelsen,
förs till personalakt inom personalstaben.
Beslut om tjänstledighet, semester och kompensationsledighet betraktas som verkställighet
som beslutas digitalt och anmäls inte.

Förkortningar
Delegater
Au

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kso

Kommunstyrelsens ordförande

Ks 1vo

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Kd

Kommundirektör

Sbch

Samhällsbyggnadschef

Kch

Kontorschef (avser samtliga kontorschefer)

Avdch

Avdelningschef (avser Ech,
Kommch, Pch, Kch, IT-chef,
Plexch,Expch, Plch,
Ench ame, Rektor)

Ench ame

Enhetschef dagligverksamhet arbetsmarkanadsenheten

Ech

Ekonomichefen

Kommch

Kommunikationschef

Pch

Personalchef

Kuch

Kansli- och utvecklingschef

Plch

Planchef

Expch

Exploateringschef

Proj led

Projektledare plan- och exploateringsavdelningen

Ekon

Ekonom - ekonomichefens ersättare

Säk.ch

Säkerhetschef

KCch

Chef kundcenter

KC-ass

Kundserviceassistent

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,21
cm, Hängande: 2 cm, Höger: 9,17
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Delegationsförteckning
Ärendegrupp nr
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Vidaredelegat

Allmänna ärenden
Förtroendemännens deltagande i kurser, konferenser o
dyl.
Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser
o.dyl
Tillstånd att använda kommunmärket och logotyp
Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag
Inhyrning av externa lokaler för kommunens verksamhet
Vägran att lämna ut allmän handling enligt OSL eller
utlämnande av
sekretessbelagd handling samt utlämnande av
handling med visst förbehåll

Kso

Avvisa för sent inkommet överklagande enligt 24 § i
förvaltningslagen
Beslut om organisatorisk förvaltningsstruktur
- Övergripande kontorsstruktur
- Kontorsintern organisation
Direktiv till ombud vid bolags- och föreningsstämmor
Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa
sammanträde med Kommunstyrelsen
Resor utanför Norden och EU för all personal
- Kommunstyrelsens ordförande
- övriga förtroendevalda och kommundirektör
- all personal
Polisanmälan av brott mot kommunen
Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som
inte kräver firmatecknare
Utse Kommunstyrelsens personuppgiftsombud samt
ersättare till personuppgiftsombudet.
Besluta om dokumenthanteringsplan

Ks 1vo
Kd
Kso eller
Kd eller Sbch

Kommch

Kd
Kd

Kuch
Kuch
Sbch

Kd

Kuch
Sbch

Kd

Kch

Au
Kso
Au
Kso
Kd
Kd
Kd eller Sbch

Kch
Rektor

Kd
Kd

Kuch

7

ÄrendeÄrendetyp
grupp nr
2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Beslutande/
Delegat

Vidardelegat

Kd
Kd

Ech
Ech eller
Ekon

Kd

Ech eller
Ekon
Ech eller
Ekon
Ech eller
Ekon
Ech
Ech eller
Ekon
Ech

Ekonomiska ärenden
Utdelning från förvaltade stiftelser
Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB inom den
beloppsram och de riktlinjer som
Kommunfullmäktige fastställt
Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv
månader, enligt av Kommunfullmäktige fastställda regler
Förlänga och omplacera lån enligt av
Kommunfullmäktige fastställda regler
Placera likvida medel högst ett år enligt av
Kommunfullmäktige fastställda regler
Villkorsändring av tidigare beslutade borgensåtaganden
Avskrivning av kommunens fordringar enligt fastställda
regler och gällande redovisningsprinciper
Utfärdande av lagsökningsärenden och
betalningsföreläggande
Godkännande av ersättning från försäkringsbolag
Upphandling
- inom budgeterade belopp
- av övergripande avropsavtal för inköp
- av exploateringsärenden (inom budgetram)
- av entreprenadavtal (inom budgetram)
- av övriga avtal (inom budgetram)
Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och
ersättare inom Kommunstyrelsens förvaltning
Försäljning av kommunens lösa egendom
Träffa och vid behov häva avtal inom budget
Godkänna säkerheter
Fastställa kommunens internränta

Kd
Kd
Kd
Kd
Kd
Kd
Kd eller Sbch
Kd eller Sbch
Kd eller Sbch
Kd eller Sbch
Kd eller Sbch

Avdch
Kuch
Exch
Avdch

Kd eller Sbch
Kd
Kd eller Sbch
Kd
Kd

Ech
Ech
Ech
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Ärendegrupp nr
3
3.1
3.2

3.3
3.24
3.35

3.46

3.57

3.68

3.79
3.810
3.911

Beslutande
/ Delegat

Vidaredelegat

Beslut om överenskommelse med sökanden att
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader
För detaljplaner och områdesbestämmelser som
handläggs med standardförfarande eller förenklat
planförfarande, besluta att låta planförslaget granskas
och informera om planförslaget.
Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen

Sbch

Plch

Sbch

Plch

Sbch

Plch

Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning och
relaxation av inteckningar samt uttagande och utbyte
av pantbrev och dylika åtgärder
Köp, försäljning eller byte av fastighet eller fastighetsdel
och mottagande av gåvobrev rörande fast egendom på
villkor som anges i 9 §, 11:e stycket i
kommunstyrelsens reglemente
– upp till nder 12 prisbasbelopp 100 000 kronor
– över 12 prisbasbelopp 100 000 kronor
Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens mark
med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt 9
§, 9:e stycket i Ks reglemente
– upp till nder 12 prisbasbelopp 100 000 kronor
– över 12 prisbasbelopp 100 000 kronor
Rätt att godkänna underhandsförsäljning av fastighet
eller tomträtt i vilken kommunen har fordran eller
har åtagit sig ett förlustansvar
– förlust upp till 12 prisbasbelopp
– 100 000 kr
– förlust
över 12förrättning
prisbasbelopp
000 kr
Rätt
att påkalla
samt100
att företräda
kommunen vid förrättningar enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen,
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter
Bevaka kommunens rätt i avtalsfrågor med rätt att
häva avtalet vid avtalsbrott
Försälja tomträtter med villkor enligt
kommunfullmäktiges beslut 1995-05-29, § 53 och
2008-06-12, § 76
Teckna avtal om upprättande av detaljplan

Sbch

PlexchExpc
Formaterat: Teckensnitt:(Standard)
h
Times New Roman, 12 pt, Inte

Ärendetyp
Plan- och exploateringsfrågor

Formaterat: Radavstånd: exakt 12
pt
Formaterat: Svenska (Sverige)
Formaterat: Indrag: Vänster: 0,21
cm, Ingen numrering
Formaterad tabell

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)
Times New Roman, 12 pt

Färgöverstrykning

Sbch
Au

PlexchExpc
h

Sbch
Au

PlexchExp

Sbch
Au
TvchSbch

PlexchExp

Kd eller Sbch
Sbch
Expch,
Sbch

Plexch
Expch,
Plch eller
Proj led
Plch och
Expch
Expch
Proj led
PlexchPlch,
Formaterad tabell
Expch

3.1012 Upplåta tomträtt i fastigheter enligt Kommunfullmäktiges Sbch
direktiv
3.1113 Reglera avgälder för fastigheter upplåtna med tomträtt
Sbch, Plexch
enligt Kommunfullmäktiges direktiv

PlexchExpch
Expch
Proj led

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,2 c

3.1214 AnhängigöraAnhängiggöra ärenden samt föra talan inför
domstol i ärenden om tomträttsregleringar

Expch

Formaterat: Indrag: Vänster: 0,2 c

Sbch, Plexch

9

Ärendegrupp nr
4
4.1

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5

Ärendetyp
Kommunstyrelsen som personalorgan
Lönesättning
- enligt kommunens personalpolitiska
riktlinjer samt lönepolicy och fastställda
ramar för personal anställd av
Kommunstyrelsen
- lönetillägg samt lönesättning som avviker
från kommunens
personalpolitiska
Fastställande
av pensionsbelopp
samt riktlinjer
övriga rörande
pension
Beviljande av ledighet med lön för kurser enligt 7 §
LFF, som ej täckts in vid överläggning
Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna
överenskommelser rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
utom beträffande 11-14§ lagen om medbestämmande i
arbetslivet
Förändring av sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställningar
Beslut om stridsåtgärd
Förflyttning och omplacering av personal mellan
nämnder
Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt
verksamhet
Initiera och starta upp utredning om trakasserier,
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Lön och övriga arbetsförhållanden för
kommundirektören

5.2

Anställning av
- vikarier och extra personal
- personal med arbetsmarknadsstöd
- samt övriga personalfrågor för politiska sekreterare
Tillsvidareanställning av personal utom
förvaltningschefer
Tillsvidare
anställning av förvaltningschefer

5.5
5.6
5.7

Vidaredelegat

Kd, Sbch

Avdch

Kd

Pch

Kd

Pch

Kd

Pch

Kd

Pch, Kch

Kd, Kch
Au
Kd

Pch

Kd

Pch

Kd

Pch

Kommunstyrelsen som arbetsgivare

5.1

5.3
5.4

Beslutande
/ Delegat

Utfärdande av skriftlig varning och avstängning
Utfärdande av varsel till arbetstagarorganisation enligt
LAS
Uppsägning eller avsked av arbetstagare

Kso (efter
samråd med
Kspresidium)
Kd eller Sbch Avdch
Avdch
Kd
Kd eller Sbch Avdch
Kd (efter
samråd med
nämnds
presidium)
Kd eller Sbch Pch
Kd eller Sbch Pch
Kd eller Sbch Pch

Formaterad tabell
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Ärendegrupp nr
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

7
7.1
7.2

Ärendetyp
Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden
Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens
verksamhet
Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker mot
kommunala anläggningar
Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt Ks beslut)
Beslut om rekrytering, utbildning och övning av
personal i kommunens freds- och krigsorganisation
samt registrering och placering av sådan personal
Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid samt
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör
civilplikt
Samverkansöverenskommelser med myndigheter och
organisationer i totalförsvarsärenden
Yttranden vid antagande av hemvärnsmän
Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning 18§ lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning
Beslut om säkerhetsprövning av personal i
säkerhetsklassad befattning
Begäran om handräckning hos Kronofogden avseende
borttagande av egendom på kommunägd fastighet

Förvaltningsärenden
Företräda kommunen i bostadsrättsföreningar där
kommunen är bostadsrättsinnehavare
Väcka och föra talan inför hyresnämnd och domstol i
hyresärenden

Beslutande/
Delegat
Kd

Vidaredelegat
Säk.ch

Kd
Kd

Säk.ch

Kd

Säk.ch

Kd

Säk.ch

Kd

Säk.ch

Kd
Kd

Säk.ch
Säk.ch

Kd

Säk.ch

Kso eller Kd

Kd
Kd
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Ärendegrupp nr
8
8.1
8.2
8.3

Ärendetyp

Beslutande/
Delegat

Ärenden enligt skollag
Använda lärare/ förskolelärare som saknar föreskriven
utbildning i mer än sex månader
Avstängning av elev inom vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (sfi)
Avstängning av elev från viss utbildning med praktiska
inslag inom vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna samt svenska för invandrare (sfi)

Rektor
Ksau
Rektor

8.4

Utreda uppgivna kränkningar, trakasserier eller sexuella
trakasserier inom vuxenutbildningens verksamhet

Kd

8.5

Första yttrande i fråga om anmälningar till
Skolinspektionen eller till annan myndighet

Ksau

8.6

Vidare yttrande, kommuniceringar, kompletteringar,
begäran om handlingar till Skolinspektionen eller annan
myndighet.

Kd

8.7

Beslut om vilka nationella kurser som ges för
vuxenutbildning
Beslut om mottagande och antagning av elever till
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Svenska för invandrare
- Särskild utbildning för vuxna
Enligt skollagen

Rektor

Bedömning gällande särskilda skäl om åtagande att stå
för kostnader för elevs studier i annan kommun
Beslut att elevs utbildning på kurs inom all
vuxenutbildning ska upphöra samt beslut om att på nytt
bereda utbildning.
Utredning vid avstängning inom vuxenutbildningen

Rektor

8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14

8.15

9

Vidaredelegat

Rektor

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

Rektor
Rektor

Avstängning av elev inom all vuxenutbildning enligt
Ksau
skollagen 5 kap.
Ansvara för anskaffning av platser för arbetsplatsförlagd Rektor
utbildning inom vuxenutbildning samt ansvar för att
lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen
Bestämma om böcker och andra lärverktyg, som varje
Rektor
elev inom vuxenutbildningen har för eget bruk och får
behålla som sin egendom, ska anskaffas av elever själva
eller erbjudas mot avgift.
Ansöka om statsbidrag, projektbidrag till
vuxenutbildning.

Kd

Rektor

KCch eller
KC- ass

Övriga ärenden

9.1

Beslut rörande det kommunala vårdnadsbidraget

Kd

9.2

Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig
plats

Kd

Ärende 25

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1 Beslutsrätten beträffande antagande, ändring eller upphävande av
detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med
standardförfarande, samordnat eller begränsat planförfarande delegeras till
Kommunstyrelsen.
2

Komplettering av reglementet, avseende ledamöters och utskotts
initiativrätt enligt §§ 30-31, godkänns.

Sammanfattning
Nya bestämmelser och begrepp har förts in i plan- och bygglagen (2010:900)
för att möjliggöra kortare beslutsvägar och snabbare handläggning av ärenden.
Planprocessen har förenklats bl.a. beträffande detaljplaner och
områdesbestämmelser som handläggs med så kallat standardförfarande och
förenklat planförfarande. Detaljplaner och områdesbestämmelser som hanteras
med andra typer av planförfaranden än utökat planförfarande anses inte vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegation till
Kommunstyrelsen är därmed möjlig. Med anledning av genomförda ändringar i
plan- och bygglagen och för att effektivisera kommunens planprocess föreslår
Samhällsbyggnadskontoret att beslutsrätten för att anta, ändra eller upphäva
vissa detaljplaner och områdesbestämmelser ska delegeras till
Kommunstyrelsen.
Vidare föreslås en komplettering av reglementet med avseende på ledamöters
och utskotts initiativrätt, för att skapa en så effektiv ärendehantering som
möjligt.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Kommunledningskontoret

Ärendet
Ändring i kap. 5 § 27 i plan- och bygglagen (2010:900)
Kommunfullmäktiges rätt att delegera beslutsrätten att anta, ändra och upphäva
detaljplaner och områdesbestämmelser framgår av bestämmelsen i kap. 5 § 27 i
plan- och bygglagen. Bestämmelsen har genom lag (2017:424) om ändringar i
plan- och bygglagen fått ändrat innehåll från och med den 1 juli 2017. Innan
ändringen kunde Kommunfullmäktige uppdra åt Kommunstyrelsen att anta en
plan som inte var av stor vikt eller hade principiell betydelse. Efter ändringen
får Kommunfullmäktige uppdra åt Kommunstyrelsen att anta en plan som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Den gällande formuleringen stämmer överens med motsvarande formulering i
kommunallagen och medför att fler planer ska kunna antas av
Kommunstyrelsen istället för Kommunfullmäktige. Enligt genomförd
lagändring anses planer och områdesbestämmelser som ska handläggas med
utökat planförfarande (se nedanstående text) vara av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Därför bör beslut om antagande, ändring och
upphävande av sådana planer även i fortsättningen tas av Kommunfullmäktige.
Ändringar beträffande planprocessernas omfattning och benämning
Genom lag (SFS 2014:900) om ändring i plan- och bygglagen har införts
ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Ändringarna, som trädde ikraft
den 1 januari 2015 syftar till att möjliggöra en effektivare kommunal
förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. De innebär
enklare planprocesser. Följande planförfaranden gäller för detaljplaner och
områdesbestämmelser efter genomförda ändringar.
Utökat planförförfarande

Ett utökat planförförfarande ska tillämpas i de fall då planförslaget eller
förslaget till områdesbestämmelser är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. Det handlar om planer och områdesbestämmelser som inte
överensstämmer med gällande översiktsplan och Länsstyrelsens
granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Standardförfarande

Standardförfarande ska tillämpas för planer och områdesbestämmelser som
överensstämmer med gällande översiktsplan och Länsstyrelsens
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det
medför att fler detaljplaner och områdesbestämmelser än tidigare ska hanteras
enligt standardförfarandet. Det är möjligt, genom ändringen i kap. 5 § 27 i
plan- och bygglagen, för Kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten att
anta, ändra och upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser för sådana
planer till Kommunstyrelsen.
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Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Kommunledningskontoret
Begränsat standardförfarande

Standardförfarande som begränsas till att innehålla endast ett
kommunikationssteg. Det är möjligt för Kommunfullmäktige att delegera
beslutsrätten att anta, ändra och upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser för sådana planer till Kommunstyrelsen.
Samordnat förfarande

Samordnat förfarande innebär att handläggningen samordnas med prövningen
enligt andra lagar för att undvika dubbla prövningar. Det gäller verksamheter
som tillståndsprövas enligt miljöbalken samt åtgärder som prövas enligt
väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Grundförutsättningen är att
förslaget till detaljplan eller områdesbestämmelser ska vara förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Finns det andra
planfrågor utöver de som prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om
byggande av järnväg som behöver regleras i detaljplanen så kan inte ett
samordnat förfarande tillämpas. Det är möjligt för Kommunfullmäktige att
delegera beslutsrätten att anta, ändra och upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser för sådana planer till Kommunstyrelsen.
Förenklat förfarande

Ett enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och
områdesbestämmelser och att förlänga genomförandetiden för detaljplaner. Det
är möjligt för Kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till
Kommunstyrelsen.
Komplettering av reglementet med avseende på initiativrätt
Reglementet föreslås kompletteras med två paragrafer (§§ 30-31) gällande
ledamöters och utskotts initiativrätt (rätt att väcka ärenden). Ledamöter och
utskott föreslås inkomma med ärenden skriftligen, 16 dagar före
kommunstyrelsens sammanträden. Bakgrunden till detta är att hanteringen av
ärendet ska ske smidigt och effektivt, med så kort handläggningstid som
möjligt.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn eller deras
livsmiljöer.

3 (4)

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 17/0323

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018
2. Förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen
Beslut sänds till
 Maria Johansson
 Mathias Rantanen
 Andrea Andersson
 Ulla Kujala

4 (4)

1(9)
Nr

3.3
U22

Ersätter

3.3 U21

Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

2016-03-27

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16, § 155, senast reviderat av Kommunfullmäktige den …
201723 mars 2016, Kf § 34..
Utöver det som föreskrivs om Kommunstyrelsen i kommunallagen och annan författning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Uppdrag
§1
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning samt säkerställer
att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprättshålls.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamheter.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda målen och
återrapportera till Kommunfullmäktige.
Ledningsfunktionen
§2
I Kommunstyrelsen ledningsfunktion ligger att utifrån ett strategiskt erspektiv leda och
samordna bland annat
1.
2.
3.

utvecklingen av den kommunala demokratin
personalpolitiken
den fysiska planeringen (översiktsplanering och detaljplanering) av användningen av mark och
vattenområden

4.

mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

5.
6.
7.
8.
9.
10.

trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande utveckling av trafikförsörjningen
utvecklingen av frilufts- och grönområden
informationsverksamheten
arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
arbetet med att effektivisera administrationen
utvecklingen av informationsteknik, -system och kommunikation
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11.
12.
13.
14.

utvecklingen av medborgardialog och brukarinflytande
utveckling av kommunens miljöarbete
utveckling av kommunens jämnställdhets-, mångfald- och diskrimineringsarbete
Kommunstyrelsen ansvara för beslut om samordning mellan nämnder och gränsdragningen
mellan nämndernas kompetens. Vidare ska Kommunstyrelsen med uppmärksamhet följa övriga
nämnders och kommunalabolags verksamhet samt verksamheten i kommunalförbund och andra
organisationer som kommunen är medlem i.
15. räddningstjänstens verksamhet och verka för en minskning av risken för olyckor
Styrfunktionen
§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i frågor som inte i lag är
förbehållna annan nämnd
övervaka att de av Kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning hanteras rationellt och ekonomiskt
se till att uppföljning sker till Kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och kontors- /förvaltningscheferna
lämna direktiv angående förvaltningen av kommunens fastigheter
ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden med de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Ekonomisk förvaltning
§4
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning utifrån de riktlinjer
Kommunfullmäktige fastställt.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för
indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
1.

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

2.

samordna kommunens inköpsverksamhet

3.

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
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Personalpolitiken
§5
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1.
2.

3.

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörandeförhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller
11-14 och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden
besluta om stridsåtgärd

4.

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

5.
6.

lämna uppdrag som avses i 6 kap, 3 § lagen om vissa kommunala befogenhet (2009:47)
verka för utveckling och samordning av personaladministrationen samt genom riktlinjer
underlätta handläggningen av personaladministrativa frågor vid kommunens förvaltningar

7.

lämna råd och biträda kommunens övriga nämnder beträffande bl. a. rekrytering, introduktion,
utbildning, arbetsmiljö, rehabilitering samt arbetsrättsliga frågor

8.
9.

anställa samtliga kontors-/förvaltningschefer
besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan

10. utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunstyrelsen ska dessutom svara för följande uppgifter enligt övrig speciallagstiftning:
uppgifter som arbetslöshetsnämnd
uppgifter enligt kapitel 3-7, plan- och bygglagen om översiktsplan, detaljplan och
områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering
uppgifter som enligt lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av kommunen.
uppgifter som krisledningsnämnd och övriga uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap
åtgärder som åligger kommunen enligt säkerhetsskyddslagen
uppgifter som arkivmyndighet (närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente)
registeransvar enligt personuppgiftslagen för register som styrelsen för i sin verksamhet och
förfogar över
kommunens anslagstavla

Övrig verksamhet
§7

Kommunstyrelsen har vidare hand om:

1.

genomförandet av åtgärder som förebygger arbetslöshet eller minskar verkningarna av arbetslöshet
samt utveckling av näringslivsfrågor och ansvarar för att allmänt främja sysselsättningen,
näringslivet och turismen i kommunen

2.

uppgifter som åläggs Upplands-Bro kommun som huvudman eller som hemkommun inom
skolväsendet enligt skollagen eller annan författning. Uppgifterna avser skolformen kommunal
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vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.
3.

för verkställighet av daglig verksamhet för funktionshindrad enligt 9 § punkt 10 i lag (1998:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dock inte daglig verksamhet som är integrerad i
bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 i samma lag.

4.

kommunens samlade informationsverksamhet

5.

reformering av Kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av Kommunfullmäktiges
handlingar

6.

tillståndsgivning för användning av kommunens vapen

7.

kommunens övergripande statistikverksamhet

8.

kommunens konsumentverksamhet

9.

kommunens övergripande folkhälsoarbete

10. energi- och klimatplaneringen samt att främja energihushållningen i kommunen
11. ansvara för information till allmänheten om sin verksamhet
12. sponsorsavtal enligt kommunens sponsringspolicy
13. verka för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde
14. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
15. beslut om tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på offentlig plats
Processbehörighet
§8
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt
verksamhetsområde.
Delegering från kommunfullmäktige
§9

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

1.
2.

kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt
antagnade, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser som
överensstämmer med gällande översiktsplan och som inte är av stor vikt eller har principiell
betydelse. Detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång mot berörd
fastighetsägares bestridande
3.2. förlänga eller förnya detaljsplans genomförandetiden för detaljplaner, s.k. förenklat
planförfarande.
4.3. antagande, ändraing eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser som upprättats
med när regler om enkelbegränsat planförfarande tillämpas.
4. anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med
standardförfarande, dvs. överensstämmer med gällande översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande, är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplan får dock inte ändras eller
upphävas före genomförandetidens utgång mot berörd fastighetsägares bestridande. Uppdraget
får inte vidaredelegeras
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5.

anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser som upprättats med samordnat
planförfarande, dvs. att planen överensstämmer med gällande översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
5.6. uttag av gatukostnader inom de riktilinjer Kommunfullmäktige fastställt
6.7. övergripande frågor om strandskyddsområden i kommunen
7.8. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som Kommunfullmäktige
angivit
8.9. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen
9.10. belasta kommunens mark eller tillförsäkra kommunens rätt till servitut, ledningsrätt,
nyttjanderätt samt rätt till väg, anläggning eller dylikt
10.11.
utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt
uttag och utbyte av pantbrev och dylikt
11.12.
köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel samt mottagande av fastigehet eller fastighetsdel som gåva, inom
Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och vilkor i övrigt
12.13.
upplåta tomträtt och regler avgäld, inom av Kommunfullmäktige fastställd riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt
13.14.
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstryrelsen att föra kommunens
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal
14.15.
avge yttrande enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
15.16.
avge yttrande som ankommer på Kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i
sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med Kommunfullmäktige
16.17.
utnyttjande av rätt till förtur till lägenhet hos AB Upplands-Brohus för personal hos
nyetablerade företag och egen personal
17.18.
hyra lokaler för kommunens behov, i första hand från Upplands-Bro kommun
fastigheter AB
18.19.
hyra ut kommunens lokaler som inte upplåtits till annan nämnd
19.20.
träffa och vid behov häva avtal inom styrelsens verksamhetsområde samt godkänna
säkerheter o d
Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 10 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
§ 11 Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod räknas
från och med det sammanträde då valet förrättas till det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Styrelsen väljs av det nyvalda Kommunfullmäktiget vid dess första sammanträde för mandatperioden.
Ersättarnas tjänstgöring
§ 12 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning fullmäktige fastställt mellan dem.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
§ 13 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Ersättares yttranderätt
§ 14 En ersättare som är närvarande vid sammanträde men som inte tjänstgör, har rätt att delta i
överläggningarna och att få sin mening tecknad till protokollet.
Inkallande av ersättare
§ 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid
kommunstyrelsens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
§ 16 Om varken ordföranden, förste eller andre vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
Tidpunkt för sammanträden
§ 17

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
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Kallelse till sammanträde
§ 18

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på
ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.

Formaterat: Brödtext, Avstånd
Före: 0 pt

Formaterat: Brödtext, Avstånd
Före: 0 pt
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Ordföranden
§ 19
1.
2.
3.
4.

Det åligger Kommunstyrelsens ordförande att:
närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämmer annat i ett särskilt fall.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med samtliga nämnder.
Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråd
§ 20 Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet, ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen.
Justering av protokoll
§ 21

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Reservation
§ 22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Delgivning
§ 23 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
§ 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordförande och kontrasigneras av
kommundirektören eller annan anställd som kommundirektören bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.
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Utskott
§ 25 Kommunstyrelsen får inrätta ett arbetsutskott samt de ytterligare utskott som styrelsen finner
lämpligt.
Utskott består av det antal ledamöter och ersättare som kommunstyrelsen beslutar.
§ 26 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en eller flera vice ordförande.
Om ordföranden eller vice ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
§ 27

Ersättare har rätt att närvara vid utskottssammanträden.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott ska fyllnadsval snarast förrättas.
§ 28 Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas
när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 29 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskott eller
nämndberedning om beredning behövs.
Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts av
utskott ska detta lägga fram förslag till beslut.
Initiativrätt
§ 30 Ordinarie ledamot har rätt att initiera ärenden avseende kommunstyrelsens ansvarsområden.
Ärendet ska anmälas skriftligen och vara ingivet till kanslistaben minst 16 dagar före kommunstyrelsens
sammanträde. På närmast följande sammanträde noterar kommunstyrelsen att ärendet inkommit samt
beslutar hur ärendet ska avgöras.
§ 31 Kommunstyrelsens utskott har rätt att initiera ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och
av kommunfullmäktige. Ett sådant ärende ska anmälas skriftligen genom att ett protokollsutdrag från
utskottet inges till kommunkansliet minst 16 dagar före kommunstyrelsens sammanträde.
Ett ärende som initieras av ansvarigt utskott ska inte beredas av ett annat utskott innan det har behandlas
av kommunstyrelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 18/0028

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Val av ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2018
Förslag till beslut
1

Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme

xxx

xxx

AB Vårljus

xxx

xxx

Österhöjdens garage

xxx

xxx

Stockholms länsförbund för krishantering

xxx

xxx

Stockholms läns civilförsvarsförening

xxx

xxx

Stiftelsen Lövsta gård

xxx

xxx

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

xxx

xxx

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

xxx

xxx

Mälarens vattenvårdsförbund

xxx

xxx

Kommuninvest ekonomisk förening

xxx

xxx

Mälarbanans intressenter AB

xxx

xxx

Svenskt Vattens föreningsstämma

xxx

xxx

2

3
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses:

Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:
-

Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx

-

Till ersättare nomineras xxx

Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:
-

Till ledamot i styrelsen nomineras xxx

-

Till ersättare i styrelsen nomineras xxx

-

Till revisor nomineras xxx

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

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 18/0028

Kommunledningskontoret
-

Till revisors ersättare nomineras xxx

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid
partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att den
sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag
av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot
representerar kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018

Barnperspektiv
Ombud och ledamöter som utses att företräda Upplands-Bro kommun ska alltid
ha ett barnperspektiv på sina uppdrag. Detta får positiv påverkan på barns
utveckling och hälsa.
Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2017
Beslut sänds till
 Respektive bolag eller förening

2 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 44

2017-04-26

Val av ombud och ersättare till bolagsoch föreningsstämmor år 2017
Dnr KS 17/0019

Beslut
1. Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor
utses:
Bolag/stiftelse/förening

Ombud

Ersättare

E.ON Graninge
/Mälarkraft Värme

Christina Brofalk (C)

Camilla Janson (S)

AB Vårljus

Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Österhöjdens garage

Annika Falk (S)

Stanislaw Lewalski (M)

Stockholms
länsförbund för
krishantering

Ricard Koljo (C)

Tina Teljstedt (KD)

Stockholms läns
civilförsvarsförening

Camilla Janson (S)

Lisa Edwards (C)

Stiftelsen Lövsta gård

Kerstin Ahlin (S)

Stanislaw Lewalski (M)

Örnäs-Lillsjöns
fiskevårdsområde

Karl Öhlander

Stanislaw Lewalski (M)

Stockholms och
Uppsala läns
luftvårdsförbund

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

Mälarens
vattenvårdsförbund

Mattias Peterson (C)

Kerstin Arvidsson (C)

Kommuninvest
ekonomisk förening

Camilla Janson (S)

Jan Stefanson (KD)

Mälarbanans
intressenter AB

Camilla Janson (S)

Fredrik Kjos (M)

Svenskt Vattens
föreningsstämma

Catharina Andersson (S)

Klaus Dürhagen (MP)

32 (37)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Fortsättning § 44
2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge
Mälarkraft Värme AB:s stämma:


Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras
Conny Timan (S)



Till ersättare nomineras Carl Tesch (M)

3. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen ÖrnäsLillsjöns fiskevårdsområdes stämma:


Till ledamot i styrelsen nomineras: Helena Austrell



Till ersättare i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M)



Till revisor nomineras: Karl Öhlander



Till revisors ersättare nomineras: Ann Jansson

 Fyllnadsval nomineras: Hibo Salad Ali (S)
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera
kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen.
Vid partiöverlägganingarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse
om att den sittande majoriteten skulle tillsätta såväl ordinarie som
ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där
endast en ordinarie ledamot representerar kommunen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2017

Beslutet skickas till:


Respektive bolag eller förening

33 (37)
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Kommunledningskontoret
Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 18/0029

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Allmänhetens frågestund 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Allmänhetens frågestund anordnas under 2018.

Sammanfattning
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige
varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under
kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar
på konkreta frågor. Avsikten är att frågestunden ska hållas fri från
partipolitiska kommentarer eftersom endast ordförande i nämnderna får svara
på frågorna.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 januari 2018

Barnperspektiv
Förslaget till beslut har inga märkbara konsekvenser för barn eller unga. Alla
medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt reglerna för
allmänhetens frågor.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bilagor
1. Regler för allmänhetens frågestund
Beslut sänds till
 Kanslichef

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

1(1)
Nr

7

Ersätter

6

Gäller

FÖRFATTNINGSSAMLING

fr.o.m.

2016-01-01

REGLER FÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Antagna av kommunfullmäktige 1974-02-25, § 27, senast reviderade av Kommunfullmäktige 2015-12-16, Kf § 153 .
1

Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund
för allmänheten ska anordnas under kommande år.

2

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kommunfullmäktige sammanträde kl 19.00. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för
genomförande av frågestunden.

3

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens,
annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighetsutövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som
arbetsgivare.

4

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så
fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning.

5

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt:
a)
Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för frågestund.
b)
Till presidiet omedelbart före frågestund.

6

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund.
Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras
vid nästföljande frågestund.

7

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av
den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser.

8

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt,
dock bör möjlighet till följdfråga lämnas.

9

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kommunfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande frågestund.

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade.
_____

