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PLANBESKRIVNING
Inledning
Sammanfattning av detaljplan för Bostäder vid Klockarbol
Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2012, att ge dåvarande stadsbyggnadskontoret,
idag samhällsbyggnadskontoret, i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för bostäder på
Helgåby 1:2, idag Helgåby 1:8.
Detaljplanen avser att möjliggöra för 40 nya bostäder intill Skepptuna bygdegård, skola och
förskola. Ambitionen är att skapa en varierad bebyggelse som ansluter i karaktär till den
befintliga bebyggelsen i Skepptuna.
Detaljplanen har stöd i kommunens översiktsplan såväl som kommunens senaste program
för bostadsbyggande.
Detaljplanen medför ett ökat behov för kommunal service vilket möjliggör att redan
etablerade kommunala verksamheter som skolan och förskolan får ett större underlag.
Närheten till skola och förskola ger dessutom möjligheten för barn att själva kunna ta sig
till skolan utan att passera någon trafikerad väg.
Detaljplanen medför dessutom att ett kommunalt verksamhetsområde för VA
(vattenförsörjning och spillvatten/hushållsavlopp) kommer att inrättas, vilket innebär att
kommunens VA-bolag ska vara huvudman för nya VA-anläggningar.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 40 nya bostäder uppförda som friliggande
enbostadshus eller rad-, par- eller kedjehus. Ambitionen är att skapa en varierad bebyggelse
som ansluter i karaktär till den befintliga bebyggelsen i Skepptuna. Nya fastigheter ska vara
väl tilltagna i storlek för att kunna passa in i kulturmiljölandskapet och nya bostäder bör
ligga på stora avstånd från varandra.
Till bostäderna ska det vara möjligt att inrätta mindre lokaler för små verksamheter. Dessa
ska då fungera som komplement till bostaden. En fastighet får således inte enbart bestå av
en verksamhet.
Den större delen av området får bebyggas med en högsta nockhöjd om 9 meter och en
mindre del får bebyggas med en högsta nockhöjd om 7 meter.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för att underhålla och sköta vägen inom området,
hantera dagvatten samt natur och rekreationsytor som kan användas för odling med mera.
Inom detaljplaneområdet ska det vara möjligt för huvudman för VA att både försörja
området med dricksvatten samt omhänderta spillvatten.

Förenlighet med miljöbalken
Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i miljöbalken (MB)
tillgodoses i planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas.
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Bedömning av miljöpåverkan
Utifrån ifylld miljöchecklista bedömer Sigtuna kommun att den föreslagna exploateringen,
enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt plan- och bygglagen PBL
(2010:900), inte kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det
kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning,
enligt 6 kap 11 § MB, att upprättas. Checklistan är samrådd med Länsstyrelsen genom
samråd 2015.

Plandata
Planområdets läge och areal
Planområdet omfattar ca 15 ha och ligger öster om Skepptuna kyrkby, i anslutning till
Skepptuna bygdegård, skola, förskola och befintlig bostadsbebyggelse. Planområdet går
från ett öppet jordbrukslandskap i söder till ett mer slutet landskapsrum mot norr. De
centrala delarna av området består av en kil av öppen mark omgärdad av två skogsbeklädda
höjder i väster och öster. Planområdet sluttar svagt söderut.
Planområdet avgränsas av fastigheten Helgåby 1:8, för vilken en del av fastighetens gränser
bildades vid laga skifte. Detta gör att gränsernas exakta lägen inte är juridiskt fastlagda utan
har några meters noggrannhet. Gränsernas exakta lägen kan beslutas vid en
fastighetsbestämning. Inga bostäder ska dock ordnas mot dessa gränser. I nära belägenhet
återfinns Skepptuna skola, längs med väg 934, som även fastigheten angör. Skepptuna
kyrka är också belägen i närheten.

Skepptuna kyrka

Skepptuna skola
Figur 1 Översikt över Skepptuna och viktiga noder i närheten av planområdet

Markägoförhållanden
Hela marken inom planområdet är privatägd.
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Planförfarande
Detaljplanen genomförs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL
(2010:900).
När kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag 2012 angavs att detaljplanen skulle
handläggas med normalt planförfarande. I beslutet fanns dock en tidsklausul om uppdragets
giltighet; om ingen detaljplan vunnit laga kraft inom fem år efter beslutsdatumet så
upphörde planuppdraget. Beslut om antagande av detaljplanen gjordes av
kommunfullmäktige i oktober 2017. Samtidigt löpte planuppdraget ut. Beslutet blev dock
överklagat och Mark- och miljööverdomstolen fattade i mars 2020 beslut om att upphäva
kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen kan rätta till de felaktigheter och den
otydlighet som Mark- och miljödomstolen fann i detaljplanen. Därför fattades beslut om
förnyat planuppdrag i juni 2020. I enlighet med aktuell plan- och bygglagstiftning valdes
utökat förfarande. Planuppdraget har förvisso stöd i den översiktsplan som upprättades
2014 att kunna utföras med standardförfarande, men för att den demokratiska processen ska
bli så lik det tidigare förfarandet och dess process bedöms det som mer lämpligt att utgå
från ett utökat förfarande.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2022 anges att
aktuellt område är utpekat som förändringsområde för ny bostadsbebyggelse. Enligt
underlag från översiktsplanen är delar av detaljplanen bullerstörd av flygplansbuller. I de
nya preciseringarna av påverkansområde för buller från 2021 är området dock utanför
denna zon. Inga nya bostäder berörs därmed av påverkansområdets restriktioner.

Figur 2 Utdrag ur Sigtuna kommuns översiktsplan
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Program för bostadsbyggande 2022-2026
Enligt Sigtuna kommuns bostadsförsörjningsprogram upprättat 2021 planeras området
Skepptuna med 60 stycken nya bostäder.
Gällande detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt och det finns inga intilliggande detaljplaner.
Planprocess
Under normalt förfarande

Ett planprogram för Klockarbol var utsänt på programsamråd mellan den 25 september
och den 25 oktober 2013. En programsamrådsredogörelse upprättades sedermera efter
detta och en del justeringar gjordes i handlingarna. Programmet och samrådsredogörelsen
anger bland annat att mängden bostäder ska omfatta mellan 40 till 80 bostäder.
Förslag till detaljplanen ställdes ut för samråd från den 22 oktober till och med den 19
november 2015 och omfattade då 60 bostäder samt möjlighet till 10 bostadsenheter för
äldre/grupp/ungdomsboende. Förslag till detaljplan ställdes ut för granskning under
perioden 30 november 2016 till och med den 2 januari 2017. Inför granskningen minskades
planen till 50 bostäder samt möjlighet att inrymma 10 bostadsenheter i ett större
flerbostadshus avsett för äldre-, grupp- eller ungdomsboende.
I antagandehandlingarna till detaljplanen var antal bostäder desamma som under
granskningsskedet, men en del annat justerades. Planen överensstämde i övrigt med
intentionerna i det upprättade planprogrammet för Klockarbol.
Detaljplan för Klockarbol antogs i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 252.
Därefter överklagades detaljplanen till Mark- och miljödomstolen. Domstolen gick på
kommunens linje och avslog överklagandet den 12 oktober 2018 (Mål nr P 6912-17). Även
detta beslut överklagades och genom beslut i Mark- och miljööverdomstolen den 30 mars
2020 upphävdes kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen (Mål nr P 10194-18).
Detaljplanen vann således aldrig laga kraft.
Under utökat förfarande

När beslut om planuppdrag för detaljplan vid Klockarbol gavs den 8 oktober 2012 § 168
(KS/2012:517) var detta förenat med en tidsklausul om planuppdragets giltighet. Klausulen
slog fast att om detaljplanen inte vunnit laga kraft inom fem år från beslutsdatum så
upphörde planuppdraget att gälla. Planuppdraget löpte således ut den 9 oktober 2017.
Kommunstyrelsen gjorde bedömningen att kommunen kan rätta till de felaktigheter och
den otydlighet som Mark- och miljödomstolen fann i detaljplanen. För att kunna fortsätta
driva arbetet med detaljplanen efter domstolens upphävande, gav således kommunstyrelsen
förnyat planuppdrag den 8 juni 2020.
Då detaljplanen tidigare varit utställd på både programsamråd, samråd och granskning samt
varit utsänt inför och efter antagande, återupptas planarbetet från och med dess
granskningsskede. Ändringarna som genomförts i detaljplanen efter domstolens
upphävande är inte så pass omfattande att de motiverar ett nytt samråd. Det huvudsakliga
syftet med detaljplanen är oförändrat. Det reviderade planförslaget genomgår dock en ny
granskning där myndigheter, sakägare och övriga berörda kan ta del av det och lämna
synpunkter. Därmed bedömer Sigtuna kommun att syftet med bestämmelserna i 5 kap.
PBL uppnås.
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Varken den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10), eller den nya plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) innehåller någon bestämmelse enligt vilken ett detaljplaneärende ska anses
vara avslutat om ett beslut om antagande av en detaljplan har upphävts av högre instans.
Vidare saknas en reglering av vad som formellt då gäller för kommunens fortsatta arbete
med att anta en detaljplan. Eftersom nu endast antagandebeslutet har upphävts så kvarstår i
princip andra beslut som har tagits i planprocessen. En bedömning bör göras utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet, varvid skälet för upphävandet och de ändringar som
gjorts bör tillmätas avgörande betydelse (se rättsmål MÖD P 13204-19). Det är också en
allmän praxis att i det fall då ett beslut om att anta en detaljplan upphävs så görs
detaljplaneprocessen endast om i den omfattning som bedöms nödvändig utifrån den
felaktighet som orsakade att domstolen upphävde antagandebeslutet av detaljplanen.
Med detta som bakgrund gör kommunen således bedömningen att planarbetet efter
domslutet kan återupptas vid granskningsskedet.

Figur 3 Jämförelse av detaljplanen från 2017 och 2022
Förändringar i planhandlingar efter domslutet och inför ny granskning

Sammanfattningsvis ansåg Mark- och miljööverdomstolen att kommunen inte hade visat
hur detaljplanen är avsedd att genomföras. Det fanns brister i plankartan eftersom det inte
var säkerställt var alla viktiga funktioner såsom gator, dagvattenhantering och
dagvattendamm skulle lokaliseras. Av detaljplanen framgick inte hur VA-frågorna skulle
lösas, trots att det är av avgörande betydelse att denna fråga är löst i planen för att marken
ska anses lämplig för bebyggelse. Det innebar att Mark- och miljööverdomstolen ansåg att
detaljplanen strider mot bestämmelserna i 2 kap. 5 §, 4 kap. 30 § och 4 kap. 33 § PBL.
För att rätta till de felaktigheter som domstolen pekade ut, har kommunen genomfört ett
omfattande arbete med att justera i planhandlingarna. Syftet med detaljplanen är detsamma
som tidigare, men plankarta och planbeskrivning har fördjupats och konkretiserats för att
nå den grad av tydlighet som lagen kräver.
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Följande förändringar i planförslaget har genomförts efter domstolens upphävande och
inför den nya granskningen:
Lagrum som inte följts
enligt mark- och
miljööverdomstolen

Förändringar i planhandlingarna för att tillgodose
lagen

2 kap. 5 §

Genomförandebeskrivningen har förtydligats och gjorts
mer genomgående för att förklara hur detaljplanen är
avsedd att genomföras.

4 kap. 30 §

Plankartan har förtydligats, exempelvis har gator
definierats. Användningsbestämmelser har förtydligats
för att ligga i linje med Boverkets bestämmelsekatalog.
Stort vikt har lagts vid att tydliggöra VA-hanteringen: Eområden har lagts till och tagits bort utifrån rådande
behov. E-områdenas användning har definierats
tydligare och mer konkret.

4 kap. 33 § PBL

Förutom att genomförandebeskrivningen har
förtydligats och gjorts mer ingående, har i resterande
delar av planbeskrivningen även kartor och text
uppdaterats såväl som förtydligats.

Utöver detta har nya förutsättningar så som nya riksintressen även tagits upp och beskrivits
i planbeskrivningen. Planområdesgränsen har också justerats något för att följa
fastighetsgränser som nyligen har uppdaterats av lantmäteriet.
Under den föregående planprocessen fick Sigtuna kommun in synpunkter under både
samrådsskedet och granskningsskedet vilket föranledde att en samrådsredogörelse och ett
granskningsutlåtande upprättades 2016 respektive 2017 för detaljplanen. Dessa är bifogade
som en del av planhandlingarna för att det tydligt ska framgå vad som sades då om
detaljplanen, samt vad kommunen vidtog för åtgärder då. Eftersom det skett mycket
förändringar sedan synpunkterna från samrådet inkom är de till viss del utdaterade i och
med de förändringar som skett sedan dess. Därför har ingen enskild samrådsredogörelse
upprättats för denna planhandling utan de förändringar som föranletts av den senaste
MÖD-domen har bemötts direkt i planbeskrivningen.
Mellankommunala och regionala intressen
I RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, anges att området utgörs
av både stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden (grön) samt landsbygd, skärgård och övrig
mark (beige). I de områden som är betecknade som gröna kilar i RUFS 2050 ska bebyggelse
generellt undvikas och i områden betecknade som stora samlade rekreations-, natur- och
kulturvärden ska större utbyggnader och etableringar av störande verksamheter generellt
undvikas. Den föreslagna utbyggnaden bedöms inte falla in under någon av de senare
kategorierna och bedöms därmed vara förenlig med den regionala utvecklingsplanen ur den
aspekten. Dock föreskriver även RUFS att bebyggelseutveckling prioriteras nära befintliga
stationer och terminaler där utbudet av kollektivtrafik är som störst och där möjligheten att
välja hållbara transporter är god. Ur denna aspekt är detaljplanen inte förenlig med RUFS.
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Figur 4 Utdrag ur RUFS 2050, planområdet markerat med röd ring

Riksintressen
Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården gällande område [AB70] Skepptuna –
Närtuna – Gottröra (delen i Skepptuna socken).
Riksintresset beskrivs av Riksantikvarieämbetet som:
”Dalgångsbygd utmed den under forntiden viktiga Långhundraleden, dominerad av mindre
byar och ensamgårdar och med rikt fornlämningsbestånd, som speglar en bondebygd med
kontinuitet sedan järnåldern”
Planområdet ligger i kanten av dalgångsbygden. Detaljplanen har tagit hänsyn till de
närliggande kulturmiljöerna genom att koncentrera bebyggelsen till skogsmark och längs
skogsbryn samt att bebyggelsen i söder mot den öppna dalgången begränsas i höjd till en
våning. Bestämmelser om minsta tillåtna fastighetsstorlek syftar till att värna ett lantligt
bebyggelsesätt med luftiga tomter.
Bestämmelser i plankartan om högsta tillåtna höjd och minsta tillåtna fastighetsstorlek
säkerställer att den bebyggelse som efter exploatering kommer kunna ses från dalgången
(riksintresset) får ett för kulturmiljön lågmält och anpassat uttryck.
Marken kring fornminnena som finns inom planområdet har skyddats i bestämmelsen
Natur. Fornminnena kan vid exploateringen lyftas fram som en kvalité och bilda naturliga
gångstråk. Skyddsområdet runt fornminnena inramas lämpligtvis med traditionell
gärdesgård eller liknande. Skyddsområdet är väl tilltaget i förhållande till de fornminnen
som finns i området.
Planen bedöms med hänsyn till åtgärderna ovan inte ha någon negativ påverkan på
riksintresset för kulturmiljö och inte heller ha någon negativ inverkan på fornminnena.
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Figur 5 Riksintressen som berör detaljplanen

Från och med den 31 mars 2021 finns ett helt nytt riksintresse för Arlanda flygplats
gällande lågfartsflyg. Riksintresset innebär bland annat att inga nya tätorter får tillkomma
inom det av Trafikverket preciserade området. En tätort definieras av minst 200 stycken
boende i en tät bebyggelse. Tät bebyggelse i sin tur innebär att byggnadskropparna står med
mindre än 200 meters avstånd från varandra. Den bebyggelse som skulle kunna räknas som
sammanhängande i Skepptuna idag utgörs av 41 folkbokförda personer. Totalt föreslås en
ny bebyggelse på 40 småhus. Med ett snittboende på 3,4 personer per hushåll för en
normal villa bedöms således inte detta utgöra en risk för att skapa en tätort med den
föreslagna nya bebyggelsen. Totalt kan det väntas bo cirka 177 människor här i framtiden,
varav 41 befintliga invånare och 136 (40×3,4) invånare i nya småhus. Etableringen anses
således inte strida mot Trafikverkets riksintresse.
För att räkna ut ett värde på snittboende har dels 3 områden i kommunen med tät
bebyggelse i lantlig miljö studerats enligt följande:
Område

Antal
folkbokförda

Antal
bostäder

Snitt
boende/bostad

Österby by

66

23

2,9

Granbystrand 160

47

3,4

Bromstaberg

38

3,1

119

Medelvärde för snittet

3,1

Kommunen har även sett till detaljplan för bostäder vid Klockarbols plats och
förutsättningar. Området ligger i direkt närhet till förskola samt F-6 skola och ca 20
minuters bilfärd från centrala Märsta. Dessa förutsättningar påminner om de som råder för
Granbystrand, där en förskola är lokaliserad i anslutning till området samt avståndet till
centrala Märsta är ca 20 minuter med bil. Granbystrand har under de senaste 10-15 åren
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byggts ut efter att detaljplanen för området vann laga kraft 2008 och är idag fullt utbyggt
och inflyttat. Förutsättningarna för Granbystrand och Detaljplan för bostäder vid
Klockarbol har flera likheter och det går därför att anta att utvecklingen kommer efterlikna
den som ses i Granbystrand. Snittboendet för Granbystrand är 3,4, vilket även används i
detta fall.
Konsekvenserna för antalet invånare i området till följd av möjligheten till att bygga
Attefallshus har studerats. Mellan 2015-2021 har det uppförts 26 Attefallshus avsedda som
bostad i Sigtuna kommun. Det ger ett snitt på 0,59%. För Granbystrand ligger snittet för
uppförda Attefallshus på 2,04%. Oavsett vilket av snitten som används går det att
konstatera att antalet Attefallshus i Klockarbol skulle landa på under 1, vilket anses inte
påverka risken för att skapa en tätort.
Området berörs även av riksintresse för influensområde för väderradar, MSA-ytor för
flygplats (både Försvarsmakten samt Luftfartsverkets). Då bebyggelsen är lägre än 20 meter
bedöms det inte utgöra något påtagligt hinder för riksintressena. I Figur 5 ovan påvisas de
riksintressen där en tydlig gränsdragning kan göras i närhet till planområdet. Flera av de
riksintressena som berör detaljplanen är dock kommuntäckande och således inte
illustrerade.
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Förutsättningar och förändringar
Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelsetyp och placering ska väljas utifrån platsens terräng och vegetation för att om
möjligt minimera behov av sprängning, schaktning och utfyllnad. Byggnaderna ska
kännetecknas av beständighet, bekvämlighet och skönhet, med gott dagsljusintag.
Husens trädgårdssidor öppnar sig mot antingen den gamla hagmarken eller den stora
skogen.

Figur 6 Inspirations: I Hestra Park i Borås ritat av Niels Torp Arkitekter kan man se hur man
har anpassat husens placering till platsen.

Bebyggelseområden
Bostäder
Detaljplanen medger att högst 40 bostadsenheter i form av friliggande enbostadshus, rad-,
par- eller kedjehus får byggs.
I detaljplanen finns det cirka 50 000 m2 byggbar mark för bostäder. Om man bygger 40
bostäder i enlighet med illustrationen blir radhustomterna cirka 300 m2 och villatomterna
mellan 800-2000 m2. För de byggnader som byggs så ska det ges behöriga avstånd till
grannfastighet och till gata.
Detaljplanen medger en högsta nockhöjd på 9 meter vilket motsvarar bostäder i två plan
plus inredningsbar vind. Två mindre områden i söder medger en högsta nockhöjd på 7
meter vilket motsvarar ett plan plus inredningsbar vind. Detaljplanen medger även
möjligheten att inrätta lokaler för kommersiellt ändamål som småskalig handel, kontor och
dylikt som inte är störande för omgivningen avseende lukt, buller och trafik, som ett
komplement till bostaden. Dessa lokaler måste vara kopplade till bostaden på något sätt
och får inte uppföras på en självständig fastighet. Tanken är att man som boende i området
ska kunna bedriva mindre kommersiell verksamhet från sin hembostad.

Dnr KS/2012:517

14(32)

Avsikten är att möjliggöra ett varierat boende, såsom friliggande villor och rad-/parhus.
Ambitionen med området är att byggnationen ska göras med energieffektiva hus, t ex
nollenergihus, där solceller och energieffektiva installationer minimerar energiåtgången.
Detaljplanen reglerar minsta fastighetsstorlek för friliggande enbostadshus till 800 m2.
Byggnadsarea för friliggande enbostadshus får vara max 180 m2. Därutöver får
komplementbyggnad uppföras om max 80 m2 i byggnadsarea.

Figur 7 Illustrationsplan för området, indelningen på bostäder/fastigheter är schematisk och
ska inte ses som ett färdigt förslag.

Dnr KS/2012:517

15(32)

Detaljplanen reglerar även minsta fastighetsstorlek för sammanbyggda rad-, par- eller
kedjehus till 300 m2. Den största tillåtna byggnadsarean för dessa är 150 m2 per
bostadsenhet. Därutöver får komplementbyggnad uppföras om max 50 m2 i byggnadsarea.
Slutlig reglering av antal fastigheter sker vid lantmäteriförrättning efter laga kraft vunnen
detaljplan. Fastighetsgränser ska anpassas efter terräng- och naturförutsättningar på platsen.
Lantmäteriet reglerar bildandet av gemensamhetsanläggningar. Dessa behövs för
exempelvis gator, dagvattenhantering samt områden avsatta för natur, odling och
rekreation.
Arbetsplatser
Det finns inga arbetsplatser i direkt anslutning till området utöver de arbetsplatser som
finns på skolan. Detaljplanen medför inget tillskott på arbetsplatser.
Förskola och skola
I direkt anslutning till området finns Skepptuna förskola med cirka 70 barn och Skepptuna
skola som är en F-6 skola med cirka 125 elever på skolan. Till närmsta skola för årskurs 7-9
i Sigtuna kommun är det cirka 17km fågelvägen och till närmsta gymnasiumskola i Sigtuna
kommun är det ca 16km fågelvägen. Ingen ny skolverksamhet är planerad inom
detaljplanen.
Offentlig och kommersiell service
I utbudet av offentlig och kommersiell service är det enbart skola som erbjuds i det här
området i kommun. I övrigt finns ingen annan offentlig eller kommersiell service.
Detaljplanen kommer inte att möjliggöra för någon ny service.
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse
Detaljplaneområdet ingår i riksintresseområde för kulturmiljö. Det innebär att det finns fler
byggnader av högt kulturhistoriskt värde i närheten, bland annat Skepptuna kyrka. Dock
finns ingen sådan bebyggelse inom planområdet.
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Sigtuna kommun har gjort bedömningen att inga särskilda trygghetsskapande eller
brottsförebyggande åtgärder behövs för den här detaljplanen.

Rekreation
Området ligger i en lantlig miljö. Jordbrukslandskapet och skogsmarken erbjuder
möjligheter för friluftsliv. Stigar leder ut i naturmarken och vidare till kulturlandskapet.
I Regional Utvecklingsplan för Stockholmregionen, RUFS 2050, ligger området i en av de
gröna kilarna i länet (stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden). Begreppet grön kil, som
myntades i början på 90-talet, är den grönstruktur som sträcker sig från
Stockholmsregionens landsbygd in mot stadens centrum. Regionens sammanlagt tio gröna
kilar är mycket ovanliga för en huvudstad och gör att avståndet mellan stad och natur aldrig
känns för långt. Se även Figur 4, utdrag ur RUFS 2050 på sida 11.
Parker, lek och friyta
Mitt i bebyggelsen tillskapas gemensamma ytor som avses användas för bland annat
parkmark och lek.
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Torg, platsbildningar
Det finns ingen skapad platsbildning eller några torg i närheten av planområdet och det
planeras inte heller skapas några sådana.

Natur och kultur
Naturmiljö
Området för de planerade bostäderna består av flack åkermark med lerjord omgiven av två
skogsklädda moränhöjder med partier av berg i dagen. Området ligger på nivåer mellan 15
till 35 meter över havet. Höjdnivåer och strandlinjekartor visar att den centralt belägna
åkermarken bildade land först i början av bronsåldern.
Den södra delen av området angränsar till den dalgång som binder samman Skepptuna
med Gottröra.
Tillkommande bebyggelses placering ska anpassas utefter naturmiljöns förhållanden. Inom
planområdet planläggs naturområden som dels allmän plats NATUR, med enskilt
huvudmannaskap, dels för odlings-, djurhållnings- och friluftsanvändning. Allmänhetens
tillgång till allmän plats NATUR säkras genom allemansrätten.
Djurhållning
Det finns idag hästar i närområdet; närmst på fastigheten sydväst om planområdet
angränsade till Skepptuna bygdegård, skola och förskola.
Utgående från domar i miljödomstolar och miljööverdomstolen kan vissa slutsatser dras
gällande skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning.
Avstånd mellan befintliga bostäder i planlagt område och stall och gödselplatta bör vara 2050 meter och till betande hagar cirka 20 meter. Kraven uppfylls väl i detaljplanen.
Biologisk mångfald
Mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 i Förordning (1998:1252) om
områdesskydd omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § första stycket MB. Det
gäller bland annat åkerholmar, vattensamlingar i jordbruksmark, och alléer.
Enligt Förordning (1998:1252) definieras en åkerholme som en holme av natur- eller
kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad
betesmark. Enligt denna definition berör planen en åkerholme. Se Figur 8 nedan.
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Planens åkerholme skyddas genom att den läggs i NATUR som ej får bebyggas. Därmed
bedöms planen vara förenlig med förordningen.

Ca 0,3
Ha

Figur 8 Åkerholme markerad med svart ring inom planområdet

Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom området finns flera registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet.
Vid detaljplanearbetets början fanns det inga upptäckta fornlämningar inom
detaljplaneområdet. Efter programsamrådet genomfördes arkeologisk utredning etapp 1
och 2. Vid utredningarna undersöktes området och det hittades fyra stycken fornlämningar,
en övrig kultur historisk lämning samt tre möjliga fornlämningar, övriga intressanta platser
för fornlämningar som tagits fram under etapp 1 undersöktes men konstaterades inte
innehålla något av intresse.
Fornlämningarna består av ett boplatsläge i söder, ett stensträngsystem i den västra delen
och två stensträngsystem i den östra delen.
Den övriga kulturhistoriska lämningen är ett
röjningsröse. De tre möjliga fornlämningarna
tros vara fossila åkrar och ligger i anslutning till
de olika stensträngsystemen och behandlas
tillsammans med dem.
Stor vikt har lagts i utformningen av detaljplanen
för att inlemma fornlämningarna i området och
få en förståelse för deras funktion i ett större
sammanhang med den information som tagits
fram i samband med de arkeologiska
utredningarna. En sammanvägning har gjorts i
Figur 9 Gärdesgård som gräns mellan
detaljplanen mellan fornlämningarnas krav på
tomter
och stensträngar
bevarande och skydd samt en byggbarhet av
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området för bostäder och ett bevarande av det öppna landskapsrummet mellan mark avsatt
för bostäder.
Alla konstaterade fornlämningar har skyddats genom att de omges av allmän platsmark,
Natur. Stensträngsystemen i den östra delen får ett sammanhängande skydd och all mark
öster om dem avsätts till Natur.
Väster om dessa stensträngsystem föreslås vägen gå för att avgränsa dem mot kvartersmark
för bostäder samt ett E-område för vattenförsörjning. Det västra stensträngsystemet
avgränsas i väster av en bergsbrant, i öster föreslås en väg för att avgränsa den mot
kvartersmark för bostäder.
Den övriga kulturhistoriska lämningen (röjningsröset) har inget formellt skydd och ligger
inom kvartersmark för bostäder.

Figur 10 Karta över kulturminnen.

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Det innebär att
fornlämningar och ett skyddsområde omkring själva fornlämningen (fornlämningsområde)
är skyddade så att det inom detta område är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller på annat sätt skada en fornlämning eller fornlämningsområdet omkring den.
Efter beslut från Länsstyrelsen kan fornlämningar få tas bort efter att de undersökts och
dokumenterats av arkeologer. Om markingrepp planeras i anslutning till fornlämningar
måste tillstånd sökas även för dessa hos Länsstyrelsen.
Förslagsvis skiljs område med stensträngar till intilliggande tomt med gärdesgård, se Figur 9
ovan.
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Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
Enligt SGUs jordartskarta består området av berg (röd), morän (vitprickad cyan), glacial
lera (gul) postglacial finlera (vitmönstrad gul) samt postglacial sand (vitprickad orange).

Figur 11 Utdrag ur SGUs jordartskarta

Större delen av kvartersmarken består av berg och moränmark med mycket liten risk för
skred eller sättningar. Området ligger högt i förhållande till havsnivån och kringliggande
vattendrag varvid risken för översvämningar bedöms vara minimal.
Förorenad mark
Ingen förorenad mark finns inom aktuellt planområde.
Radon
Inom området finns, enligt kommunens radonkartering, normala markradonvärden.
Byggnader skall uppföras radonsäkra om inte en undersökning visar att markradonvärdena
underskrider de tillåtna värdena.
Risk för skred och höga vattenstånd
Det finns inga kända risker för höga vattenstånd inom planområdet.
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Figur 12 Maxdjup vid ett 100 års-regn med 1,25 i klimatfaktor

SGI har tillsammans med ett flertal andra statliga myndigheter upprättat en samlad databas
som beskriver risker för rasskred och erosion i Sverige. Väldigt små delar i ytterkanten av
aktuellt utredningsområde beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk
för skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma
finjordar av lera eller silt.
I byggskedet, det vill säga i samband med schaktarbete för husgrunder och VA-ledningar
inom området, skall råd och riktlinjer i Arbetsmiljöverkets skrift ”Schakta säkert” tillämpas.
Särskilt skall beaktas släntlutningar och utfall av sten från schaktslänter vid tjälade
förhållanden.

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik inom planområdet kommer, på grund av den ringa trafikmängden, i
huvudsak att ske på nyanlagda kvartersvägar.
Därutöver finns det möjlighet för en bilfri och oavbruten central gång- och cykelstig
igenom området i nord - sydlig riktning. Gång- och cykelstigen placeras med fördel i den
östra delen av den gamla åkermarken och bildar då gräns mellan tomtmark och den
gemensamma marken för odling och friluftsliv.
Gående och cyklande ska kunna röra sig fritt utmed kvartersvägar och passager.
Kollektivtrafik
I planområdets närhet finns en busshållplats, Skepptuna bygdegård. Den ligger på
landsvägen intill skolan. Den trafikeras av linje 586 mot Märsta och linje 531 mot Upplands
Väsby.
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Gatunät och trafikflöden
Områdets anslutning till väg 934 kräver tillstånd hos
Trafikverket, som tidigare bedömt att exploateringen
inte kommer att ha nämnvärd påverkan på trafikflödet.
Anslutningen mot väg 934 ska utformas enligt VGU
standard. För att säkerställa siktlinjer vid anslutning bör
växtligheten hållas låg i båda riktningarna. Avvattning
vid anslutningen ska ske på ett sådant sätt att vatten inte
kan rinna ut på den allmänna vägen eller riskerar
försämra avvattningen av den allmänna vägen.
Den väg som ska ansluta området genom väg 934 är till
viss del smal och har många skarpa kurvor.
Dimensionerande hastighet ska vara 30 km/h på gator
inom området.

Figur 13 Exempel på hur en
gatusektion inom området kan se
ut

Parkering
I anslutning till varje bostad ska det finnas plats för två bilar. Inom området ska det också
finnas plats för ett antal besöksparkeringar. På besöksparkering bör det anordnas plats för
bilpoolsbil och laddningsstolpe. Cykelparkering ska ordnas på den egna tomten samt vid
avlämningsplatsen till skolan. Från avlämningsplatsen finns det en möjlig gångväg över
kommunal mark till busshållplatsen.

Störningar
Trafikbuller
Buller från passerande trafik bedöms inte överstiga gällande gränsvärden då väg 934 har låg
trafikering samt bostäderna ligger på cirka 200 meters avstånd som närmst.
Flygbuller
Planområdet ligger inom utredningsområde för buller från Arlanda men i utkanten och
inom lågfartsflygområdet där nya tätorter inte får tillkomma. Det har tidigare legat i
utkanten av maxinfluensområde för buller. Den tidigare bedömningen har varit att området
inte är bullerstört i någon större utsträckning, vilket gör att ingen bullerutredning har tagits
fram. I och med lågfartsflygområdet så bedöms området bli något mer utsatt för buller i
längden, men inte i så stor utsträckning att det kommer utgöra något hot för människors
hälsa. Det bedöms alltså inte vara så bullerstört att det inte kommer gå att uppföra bostäder
inom området.
Vibrationer
Planområdet befinner sig inte nära större väg för motorfordon eller järnväg och bedöms
således inte vara utsatt för varaktiga vibrationer.
Miljökvalitetsnormer
Luft

Området ligger omgivet av grönska och träd som tar upp partikelutsläpp från fordonstrafik
i närområdet, varför luftföroreningshalterna bedöms vara låga. Trafikmängderna som
passerar området längs med väg 934 är låga. Trafikmängden efter föreslagen nybyggnation
bedöms också vara låg i förhållande till de riktvärden som gäller för luftföroreningar från
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biltrafik, vilket innebär att man kan förutsätta att miljökvalitetsnormen för PM10 uppnås.
PM10 är det mått som används för att beskriva massan av partiklar i luften som är mindre
än 10 mikrometer i diameter. Dessa partiklar kan när de andas in nå ner i lungorna och
orsaka lungsjukdomar.
Vatten

Recipient för dagvatten är vattenförekomsten Åkerströmmen-Holmbroån (SE662192163037). Åkerströmmen-Holmbroån ekologiska status är god men kemisk status uppnår
inte god kvalitet. Exklusive kvicksilver och bromerad difenyleter uppnår vattenförekomsten
dock även god kemisk kvalitet. Vattenförekomstens morfologiska tillstånd och kontinuitet
bedöms till måttlig status med okänd tillförlitlighet.
Med de föreslagna åtgärderna på spillvatten och dagvatten från den upprättade VA och
dagvattenutredningen så bedömer den att tillräcklig rening uppnås.
Spillvatten föreslås att ledas först till ett separat avloppsreningsverk sedan vidare till ett
infiltrationsområde och därefter till en spillvattendamm belägen inom detaljplaneområdet.
Genom detta så förväntas tillräckligt god rening för spillvattnet. Läs mer under rubriken
Avlopp (spillvatten) på sida 24.
Dagvattnet inom planområdet föreslås att ledas till en gemensam dagvattendamm i
detaljplanens södra del och sedan vidare till en torrdamm som också ska vara belägen inom
detaljplaneområdet. Genom detta så förväntas tillräckligt god rening uppnås innan
dagvattnet når Åkerströmmen-Holmbroån. Läs mer under rubriken Dagvatten på sida 25.
Exploateringen beräknas inte leda till en ökning av föroreningar i dagvattnet från
planområdet jämfört med befintlig situation. Detaljplanen anses således inte försvåra målet
att uppnå miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten till år 2027, vilket är horisontåret för
Åkerströmmen-Holmbroån.
Riskfrågor
Farligt gods

Det finns ingen transportväg i eller intill området för farligt gods.
Flyg

Planen medger inte bebyggelse som är högre än 20 meter vilket gör att en flyghindersanalys
inte är genomförd.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
För dricksvatten och spillvatten ska det inrättas ett kommunalt verksamhetsområde för VA
där såldes kommunens VA-bolag ska vara huvudman och ansvara för driften av VAanläggningar.
Dricksvatten

Två borrade brunnar finns redan idag inom planområdet för uttag av dricksvatten och ska
ha god marginal att försörja området med vatten. Provtagning redovisar tjänligt vatten i
mycket god kvantitet. Bedömningen görs att befintliga dricksvattenbrunnar i området ej
kommer att påverkas av föreslagen lösning för dricksvatten. Brunnarna kopplas ihop med
ledningar som ska gå i gata där u-område finns för att försörja samtliga bostäder inom
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detaljplaneområdet. Brunnarna har säkrats upp med E-områden för dricksvattenförsörjning
och har samtliga en koppling mot gata.
Avlopp (spillvatten)

Spillvatten ska ledas i ett LTA-system (lågtrycksavlopp) i spillvattenledningar till ett
avloppsreningsverk där det första steget av rening ska genomföras. Inga bostäder ska
uppföras inom 50 meter från avloppsreningsverket, därav är marken närmast försedd med
bestämmelse om att marken endast får förses med komplementbyggnad. Hur reningen i
avloppsreningsverket ska se ut är inte föreslaget ännu, men det finns flera alternativ som
skulle kunna ge god rening i detta steg. Bland dessa finns traditionell mekanisk rening,
kemisk rening och biologisk rening. En alternativ reningsmetod är till exempel
filterbäddsteknik, där fosfor avskiljs genom ett kalkfilter. Tekniken i det senare fallet
möjliggör återföring av fosfor till åkermark i ett kretsloppssystem. Därefter föreslås
spillvattnet genomgå polering genom infiltration i avgränsad yta av befintlig sandakvifer
samt ytterligare polering i en separat spillvattendamm. Systemet ger en robust rening innan
utsläpp sker till befintligt åkerdike söder om planområdet. Reningsverket ska uppföras på
ett sådant sätt att närliggande brunnar inte riskerar att påverkas.

Figur 14 Föreslaget system för spillvattenrening

Vattenskyddsområde
Inget vattenskyddsområde finns i dagsläget för området som omfattas av föreslagen
detaljplan. Genom den tillkommande befolkningen från detaljplanen uppstår dock ett
behov av att inrätta ett sådant område för att kunna säkerställa god dricksvattenförsörjning.
Ett förslag till vattenskyddsområde har tagits fram genom en drickvattenutredning och kan
se ut som i Figur 15 nedan. Förslaget innehåller både en primär zon samt en sekundär zon.
Delvis för att kunna få en smidigare hantering gällande inrättandet av vattenskyddsområdet
samt att behovet av skydd minskar ju längre bort man är från själva vattentäkten. De
föreslagna föreskrifterna innefattar skyddsbestämmelser om hantering av
petroleumprodukter, brandfarliga vätskor, kemiska produkter, avlopp, avfall, jordbruk och
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skogsbruk bland annat. Processen att inrätta ett vattenskyddsområde faller dock inte inom
plan och bygglagens jurisdiktion utan kommer att behöva hanteras separat. Hanteringen
ska dock löpa parallellt med detaljplaneprojektet och processen att inrätta ett nytt
vattenskyddsområde är påbörjad. Exploatören ansvarar för att ta fram de handlingar som
behövs för att påbörja processen medan det åligger det kommunala VA-bolaget Sigtuna
Vatten & Renhållning AB att formellt göra ansökan till berörd tillsynsmyndighet.

Figur 15 Föreslaget vattenskyddsområde, ungefärligt

Dagvatten
Dagvattnet kommer att hanteras separat från övrigt avloppsvatten då det inte föreslås ingå i
det kommunala verksamhetsområdet för VA. De större lösningar som behövs för
dagvatten bedöms istället kunna ske genom gemensamhetsanläggning.
Dagvattenhanteringen ska ske genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). På
tomtmark föreslås det anläggas perkolationsmagasin med bräddning till lokala vägdiken.
Där lokal perkolation inte är möjlig dras dränering och stuprör direkt till områdets
vägdiken. Från vägdikena leds dagvattnet till en nyanlagd bäck med mindre dammar i
mitten av planområdet och vidare söderut till en dagvattendamm för rening, fördröjning
och infiltration. Från dagvattendammen leds sedan vattnet vidare till en torrdamm. Vid
höga flöden sker sedan breddning till befintligt åkerdike söder om planområdet och sedan
vidare genom flacka åkerdiken till Åkerströmmen-Holmbroån, områdets slutliga recipient.
Detta gör att den naturliga vattenbalansen bibehålls i så stor utsträckning som möjligt.
Det dimensionerande dagvattenflödet för ett 2-årsregn beräknas öka från 133 l/s
(nuvarande situation) till 226 l/s (framtida situation med hänsyn till klimatfaktor men utan
dagvattenåtgärder), vilket motsvarar en ökning med ca 70 %. För att ett dimensionerande
2-årsflöde inte ska öka efter exploatering behöver dagvattendammen ha en reglervolym på
500 m3 och torrdammen behöver ha en fördröjningsvolym om 205 m3.
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Vägdiken rekommenderas att utformas som svackdiken med en bredd på cirka 1,5 meter
och ett djup på 0,25 meter och ska med god marginal kunna ta hand om ett
dimensionerande 2 års regn.
I Figur 16 nedan redovisas föreslagen lösningen för dagvattenhantering.

Figur 16 Föreslagna dammar för dagvattenhantering
Markavvattningsföretag

Inom planområdet finns inga markavvattningsföretag.
El
En transformatorstation för att trygga el-försörjningen planeras byggas på område
betecknat med E3 i utkanten av planområdet. Anläggningen ges åtkomst genom en samfälld
väg utanför planområdet som även ombesörjer den befintliga el-centralen (också utanför
planområdet) för intilliggande fastigheter.
Avfall
I området ska hämtning av hushållsavfall, matavfall, restavfall och alla förpackningsmaterial
samt tidningar och returpapper att hämtas fastighetsnära i fyrfackskärl där det är möjligt
enligt gällande tillgänglighetskrav. Alternativt får mark upplåtas inom planområdet till en
gemensam yta där större sopkärl kan placeras. Ingen yta i plankartan är dock reglerad för
detta ändamål, men det finns inte heller något som begränsar exploatören att inrätta en
gemensamhetsanläggning för detta.

Anslutande projekt
Det finns inga anslutande kommunala samhällsbyggnadsprojektet i direkt närhet av den
föreslagna detaljplanen.
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Barnperspektivet
För att tillvarata barns åsikter och på ett bra sätt kunna analysera de konsekvenser hos barn
som exploateringen medför har samråd hållits med Skepptuna Skola. Ett initialt möte med
företrädare för skolan har genomförts där synpunkter inhämtats inom de områden som
berör skolan.
Till exempel har behovet av en lämplig plats för hämtning och lämning i närheten av
skolan diskuterats, behov av en trafiksäker lösning intill vägen som leder upp till
bostadsområdet samt skolans möjlighet att ströva fritt i området och att ta sig upp i skogen
bakom den planerade bostadsbebyggelsen. Dialogen med skolan har varit en viktig del i att
utforma planen och dess bestämmelser.
Barnens intressen har gett plats på så sätt gemensamma ytor tillskapas mitt i bebyggelsen
med plats för lek m.m. Möjlighet finns för barn att växa upp i en lantlig miljö. Planen
medför inte någon diskriminering av barn, utan kan ses som ett av fler alternativ för att
bosätta sig i kommunen.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att inga barn diskrimineras av detaljplanens
genomförande.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Sigtuna kommun är inte huvudman för allmän plats inom detaljplanen. De delar i
detaljplanen som är allmän plats med enskilt huvudmannaskap är naturområde. Syftet är att
det finns fornlämningar i naturområdet vilket bör ligga inom allmän platsmark snarare än
på kvartersmark för att säkerställa tillträde för allmänheten. Den samfällighetsförening som
bildas för driften av gemensamhetsanläggningarna blir således huvudman för allmän plats.
Anledningen till enskilt huvudmannaskap är att området är småskaligt, utanför kommunens
huvudorter och avskilt från befintligt kommunalt huvudmannaskapsområde.
Ansvarsfördelning för genomförande
I tabellen nedan redogörs för vilken part som ansvarar för vilken del av detaljplanens
genomförande och finansiering. Respektive part har godkänt ansvarsfördelningen.

Åtgärd

Utförs av

Finansieras av

Kommentar

Detaljplan

Sigtuna
kommun

Exploatören

Kvartersmark

Exploatören

Exploatören

Allmän plats

Exploatören

Exploatören

Allmän plats består i
befintlig naturmark som
hanteras enligt rubriken
Huvudmannaskap
ovan.

VA-anläggningar

Exploatören

Exploatören

Överlåts till Sigtuna
Vatten & Renhållning
AB efter godkänd
slutbesiktning

Dagvattenanläggningar

Exploatören

Exploatören

Driften kommer att
skötas av
samfällighetsförening
eller delägande
fastigheter.

Avtal
Avtal har tecknats mellan Trafikverket och kommunen om erforderliga åtgärder vid
anslutning av utfartsväg mot väg 934. Kommunen reglerar sina kostnader med anledning
av avtalet gentemot Trafikverket på exploatören i ett exploateringsavtal.
Exploateringsavtal har tecknats mellan exploatören, kommunen och Sigtuna Vatten &
Renhållning AB. Avtalet redogör för vem som ansvarar för och finansierar utbyggnad och
Dnr KS/2012:517

28(32)

drift av VA- och dagvattenanläggningarna inom planområdet i enlighet med tabellen ovan,
tillika vilka skyldigheter och åtagande var part har i upprättandet av nytt
vattenskyddsområde.
Detta innebär att två avtal har tagits fram:


Exploateringsavtal mellan exploatör, kommunen och Sigtuna Vatten & Renhållning
AB



Avtal mellan Trafikverket och kommunen

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsregleringar
Planområdet består av fastigheten Sigtuna Helgåby 1:8 som ägs av två privatpersoner. I och
med detaljplanen kommer fastigheten avstyckas till mindre fastigheter. Det åligger
exploatören att ansöka om, bilda och bekosta förrättningar enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen (AL 1973:1149) och ledningsrättslagen (LL 1973:1144).
Servitut, ledningsrätter och nyttjanderättsavtal
Befintligt officialservitut, med rätt till väg över Helgåby 1:8 för anslutning till den samfällda
vägen Helgåby S:2, ska vid fastighetsbildning och skapande av gemensamhetsanläggningar
inom planområdet säkras så rättigheten kvarstår.
Befintligt officialservitut, med rätt för Skepptuna-Bergby 6:1 till väg för
jordbrukstransporter över Helgåby 1:8, ska vid fastighetsbildning och skapande av
gemensamhetsanläggningar inom planområdet säkras så rättigheten kvarstår.
Befintligt officialservitut, med rätt för Helgåby 1:8 att avleda renat spillvatten till Helgåby
1:8, ska vid fastighetsbildning och skapande av gemensamhetsanläggningar inom
planområdet säkras så rättigheten kvarstår.
Vattenfall Eldistribution ABs befintliga servitut för ledningar över Helgåby 1:8 ska vid
fastighetsbildning och skapande av gemensamhetsanläggningar inom planområdet säkras så
rättigheten kvarstår.
Sigtuna Vatten & Renhållning AB kommer ta över VA-anläggningarna efter att de byggts
ut av exploatören. I plankartan ska ledningarna läggas inom u-området. Brunnar för
vattenförsörjning ligger inom E4-områdena. Avloppsreningsverk kommer att förläggas
inom det västra E1-området, dammar för ytterligare rening och infiltration kommer att
förläggas inom de östra E1-områdena. Rättigheten för anläggningarna på exploatörens eller
samfällighetens mark kan säkras med ledningsrätt genom prövning av
lantmäterimyndigheten.
Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
I samband med fastighetsbildning, enligt ovan, kommer gemensamhetsanläggningar bildas
för vägar, dagvattenanläggningar, naturområde samt odling och rekreation enligt illustration
nedan, vilket även kan ses i plankartan. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna sker
lämpligast genom en samfällighetsförening om det är flera ingående fastigheter i
gemensamhetsanläggningarna.
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Figur 17 Föreslagna gemensamhetsanläggningar

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet är beläget utanför kommunens nuvarande verksamhetsområde för vatten- och
avlopp. Efter att detaljplanen vinner laga kraft och samtliga VA-anläggningar är utbyggda,
slutbesiktade och godkända av SIVAB ska det inrättas ett nytt verksamhetsområde för
dricksvatten och spillvatten i enlighet med § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412). Verksamhetsområdet bedöms lämpligen utgöras av detaljplanens gränser.
Planområdet kommer att förses med vatten från två pumpanläggningar markerade med E4 i
detaljplanen från vilket ledningar anläggs till bostäderna. Avloppsvattnet kommer att ledas
från bostäderna till ett avloppsreningsverk markerad med E1 i detaljplanen, därifrån
kommer det ledas till damm för ytterligare rening. Exploatören bygger ut och finansierar
VA-anläggningarna. Efter godkänd slutbesiktning lämnas anläggningarna över till Sigtuna
Vatten & Renhållning AB utan ersättning.

Anmälan och tillstånd
Art- och biotopskydd
En åkerholme finns inom detaljplaneområdet vilken omfattas av ett generellt biotopskydd
enligt 7 kap. 11 § första stycket MB. Åkerholmen inom planområdet ska inte undanröjas
utan skyddas genom att marken den befinner sig på planläggs som Naturområde som inte
får bebyggas. Därmed bedöms planen vara förenlig med förordningen. Ingen ansökan om
borttagande av sådant som omfattas av generellt biotopskydd kommer med andra ord att
behöva göras. Läs även mer under rubriken Biologisk mångfald ovan.
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Fornlämningar
Flera fornlämningar och kulturminnen finns i anslutning till och inom detaljplanen. Det
kan läsas mer om dessa under rubriken Fornlämningar och byggnadsminnen ovan. Samtliga
fornlämningar ska i planen vara skyddade med ett fem meters skyddsavstånd för att inte
inkräkta på dem och således inte riskera att de skadas. Ingen fornlämning eller annat
kulturminne föreslås att tas bort och det behövs därmed ingen ansökan till Länsstyrelsen
om att ta bort någon av dessa. Skulle något forn- eller kulturminne påträffas under
genomförandefasen så råder anmälningsplikt om detta enligt Kulturmiljölagen 1988:950 till
antingen polisen eller Länsstyrelsen.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Se under rubriker Ansvarsfördelning för genomförande ovan.
Avgifter
Detaljplanearbetet har bekostats med planavtal vilket gör att detaljplaneavgift inte ska tas ut
i samband med bygglov.
Sigtuna Vatten & Renhållning AB tar från fastighetsgräns ut en anslutningsavgift av de
fastigheter som ansluter sig till VA-anläggningarna inom planområdet.
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