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Planbeskrivning  

 

 

 

Figur 1, Planområdets läge 

1. Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planläggning av Bergsjövägen i Kårsta-Rickebyområdet är att möjliggöra 

för en förtätning av bostäder inom området.  Syftet är även att fastigheterna inom 

området ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet (VA) samt att 

Bergsjövägen byggs om till för permanentboende godtagbar standard. Att komplettera 

bebyggelsen i Kårsta ger ett ökat befolkningsunderlag till Kårsta skola och övrig 

service och underlag för en ökad turtäthet på Roslagsbanan.  

 FAKTA Handlingar  

 Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, plan- 

och genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse och 

fastighetsförteckning. Därutöver utgör program och redogörelse för 

programsamråd samt utredningar underlag till detaljplanen.  

 

Planområdet 
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2. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken  

2.1 Riksintressen 

Planområdet berörs inte av några utpekade riksintressen. 

Utanför planområdet, i dalgången mellan Ekskogen i söder och Backa i norr, finns 

riksintresse för kulturmiljön, K 76. Området för riksintresse överlappar med delar av 

Kårsta-Rickebyområdet, dock inte planområdet.  

2.2 Miljökvalitetsnormer 

2.2.1 Luft 

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitets-

normer (MKN) för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, 

bensen, kolmonoxid, luftpartiklar (PM10) och ozon samt framtida riktvärden för 

arsenik, kadmium, nickel, benso(a)pyren (fr.o.m 1 januari 2013) samt fina partiklar 

(PM 2,5, fr.o.m 31 december 2014). Aktuella miljökvalitetsnormer överskrids idag 

inte1. 

I och med förtätning kommer trafikrörelser öka i området vilket kan medföra en 

marginell påverkan på luftkvaliteten. Utbyggnaden bedöms inte innebära ett hot mot 

uppfyllande av MKN för luft.   

2.2.2 Vatten 

Planområdet ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. Näringshalten är hög inom 

nästan hela systemet. Övergödning beror främst på jordbruk och enskilda avlopp. För 

planområdet är Lillån recipient.  Undersökning av bottenfauna är gjord av 

Länsstyrelsen år 2000 och finns redovisad i rapporten ”Hur mår vattendragen” från 

2004. Lillån är ett av de bättre vattendragen i Åkerströmmens avrinningsområde. 

Vattnet är klart och ån har god bottenfauna.  Rapporten beskriver Lillån som av 

måttlig ekologisk status.  Miljökvalitetsnormen är att god ekologisk status ska uppnås 

2021.   

Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) är enligt VISS (VattenInformations 

System Sverige) god.  

                                                             

1 Enligt beräkningar tillgängliga från Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund. 
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Planområdet överlappar inte med något grundvattenmagasin med fastslagen MKN. 

Planläggningen innebär ökad mängd dagvatten med tanke på en ökad bebyggelse 

inom området med färre genomsläppliga ytor som resultat. I och med planläggning 

ansluts området till det allmänna nätet för vatten, avlopp och dagvatten. Genomförd 

dagvattenutredning visar att de föreslagna åtgärderna för hantering av dagvatten 

uppskattas kunna skapa förutsättningar för att lokalt inom Kårsta-Rickeby 1 fördröja 

och/eller infiltrera största delen av dimensionerande regn för det område som 

belastar de kommunala ledningarna.   

Inom området finns därmed goda förutsättningar att förbättra möjligheten att 

uppfylla MKN för vatten.  

3. Plandata  

3.1 Läge och areal 

Kårsta-Rickebyområdet är beläget söder om Kårstavägen och cirka en kilometer öster 

om järnvägen i Kårsta stationssamhälle. Området är delvis bebyggt med fritids- och 

permanentbostadsbebyggelse.  

Planområdet är beläget längs Bergsjövägen i Kårsta-Rickebyområdets sydöstra del. 

Det gränsar i nordost till Kårsta skola, i sydost till Bergsjön, i väster till obebygga 

tomter och i norr till bebyggda tomter. Arealen är c:a 90 000 m2. Området är inte 

tidigare detaljplanelagt.   

3.2 Markägoförhållanden 

Inom planområdet ägs en obebyggd fastighet av kommunen. Större delen av övriga 

obebyggda fastigheter (9 av totalt 12 obebyggda) ägs av ett och samma bolag. De 11 

bebyggda fastigheterna ägs alla privat.  

Bestämningen av fastigheternas gränser mot befintlig väg samt de fastighetsgränser 

som sammanfaller med planområdesgränsen har utretts inom planarbetet. Gränser 

mellan fastigheter får bestämmas i samband med fastighetsbildning.  

Vägmarken inom området är samfällt ägd (Kårsta-Rickeby S:8) men någon 

gemensamhetsanläggning för vägen finns inte upprättad och samfällighetsförening är 

inte bildad. Närmast Bergsjön ligger ytterligare en samfällighet, Kårsta-Rickeby S:7.   
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Huvudmannaskapet för vägarna inom planområdet blir i samband med planläggning 

kommunalt, istället för som idag, enskilt. Även övriga samfälligheter övertas av 

kommunen i samband med planläggning.  

När detaljplanen har vunnit laga kraft blir de tomter som är tillräckligt stora delbara 

och de som vill dela sin tomt kan ansöka om fastighetsbildning hos lantmäteriet.  

4. Tidigare ställningstaganden 

4.1 Översiktsplan 2010 

För landsbygden i de norra delarna av kommunen är en fortsatt utveckling i Kårsta 

betydelsefull. Översiktsplanen fastställer att det vore positivt att komplettera 

bebyggelsen i Kårsta med bostäder och arbetsplatser. Detta skulle ge ett ökat 

befolkningsunderlag för Kårsta skola och övrig service, och underlag för en ökad 

turtäthet på Roslagsbanan.  

Det finns goda möjligheter att bygga ut samhället. Det erbjuder ett naturnära boende 

med låg bebyggelse och ett rikt föreningsliv. 

I Kårsta bör nya bostäder i första hand byggas i anslutning till befintlig bebyggelse. De 

bör byggas i högst två våningar, vilket även är ett krav på grund av brandförsvarets 

insatstid.  

4.2 Detaljplaner 

Planområdet är inte detaljplanelagt.  

Kårsta är delvis planlagt, med byggnadsplaner från 1950- och 70-talet, stadsplaner 

från 1980-talet och detaljplaner från 1980 och -90-talet. En stadsplan som möjliggör 

bostadsbebyggelse och skola gränsar till planområdet, S820406. 

4.3 Bostadsbyggnadsprognos BBP15A 

I bostadsbyggnadsprognosen för 2015-2024 pekas Kårsta ut som ett område för 

fortsatt bostadsbebyggelse. 30 småhus på större tomter redovisas inom denna 

detaljplan. På sikt kan det även bli aktuellt med planläggning för området strax väster 

om aktuellt område (Kårstahöjden).  

I bostadsbyggnadsprognosen anges en utbyggnad på ca 35 småhus i anslutning till 

Grönlundsvägen norr om Kårstavägen i nordöstra delen av Kårsta. I dagsläget är dock 

planarbetet vilande på obestämd tid.  
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4.4 Tidigare beslut 

År 2003 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

Bergsjövägen. Planarbetet utfördes då i samarbete med en privat exploatör. 

Planarbetet avstannade dock och 2011-06-21 § 154 beslutade 

samhällsbyggnadsnämnden att det vilande planarbetet inte skulle återupptas och att 

en utredning skulle göras för att kartlägga förutsättningar för planläggning samt 

avgränsning av ett nytt planområde. 

En förutredning studerade planförutsättningar i Kårsta-Rickebyområdet och 

konstaterade att behov av planläggning finns. Utredningen fastslog att planläggning i 

en första etapp ska omfatta fastigheterna kring Bergsjövägen. 

2012-03-29 § 40 gav kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för ovan redovisat 

område.  

2012-10-18 § 120 beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott att 

program för detaljplan för Kårsta-Rickeby 1 skulle sändas ut på programsamråd.   

4.5 Program 

Ett program har tagits fram och har samråtts mellan 13 november och 4 december 

2012.  

Programmet togs fram eftersom detaljplanen berör många enskilda intressen i och 

med att många fastigheter inom planområdet är privatägda. Med detta som bakgrund 

ansågs det att sakägare så tidigt som möjligt skulle informeras om kommunens planer 

samt ges tillfälle till att lämna yttranden.    

Förändringar efter programsamråd 

Strandskydd 

Bergsjön omges av 100 meter strandskydd vilket berör planområdet. I 

planprogrammet angavs att inget upphävande av strandskyddet skulle ske i samband 

med planläggning. I detaljplanen upphävs strandskyddet dock till viss del för att 

möjliggöra anläggande av lokalgata och vändplan. Strandskyddet upphävs även inom 

kvartersmark för den fastighet som redan är ianspråktagen. Förlängningen av 

Bergsjövägen med tillhörande vändplaner är nödvändig för att kunna angöra 

fastigheterna i södra delen av planområdet samt för att kunna anlägga stenkista för 

dagvattenhantering. Vändplanerna behövs för att hämtningsfordon för avfall samt 

andra större driftfordon ska kunna vända.  
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4.6 Plansamråd 

Planförslaget var utsänt för samråd mellan 21 oktober 2014 och 2 december 2014. 

Efter plansamrådet har förändringar skett i hur stora fastigheter som kan tillåtas 

inom delar av området samt område för skoländamål lagts till. Efter samråd har en 

geoteknisk utredning med avseende på ras- och skred genomförts och delar av 

tidigare ”prickmarkerad” mark bedöms byggbar. Område för allmän underjordisk 

ledning inom privata fastigheter har tagits bort då samtliga allmänna ledningar för VA 

kommer att förläggas i gatan. Område för gång- och cykelväg har utökats för att 

möjliggöra ytterligare kopplingar till omgivande mark samt bidra till mer 

ändamålsenlig fastighetsbildning. Vidare har planbeskrivningen kompletterats med 

viss information kring avstånd till kollektivtrafik och tillkommande trafikrörelser 

inom området. Förtydliganden och förändringar av planbestämmelser och regleringar 

för bebyggelsen har gjorts i plankartan. Enligt Boverkets allmänna råd från 2 januari 

2015 ska våningstal inte längre användas för att reglera byggandets omfattning. I 

plankartan används nu istället högsta tillåtna nockhöjd.  

5. Miljöbedömning/behovsbedömning 

Om en plans eller ett programs genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). 

Behovsbedömning ska göras för alla detaljplaner. Resultatet av behovsbedömningen 

blir ett ställningstagande till om detaljplanens genomförande kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan eller inte.  

Innan kommunen tar ställning till om genomförandet av planen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska kommunen ge länsstyrelsen och andra myndigheter 

som berörs tillfälle att yttra sig.  

Behovsbedömningen i detta planärende visar att planen inte medför betydande 

miljöpåverkan.  

I samband med upprättandet av planprogram samråddes behovsbedömningen med 

Länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning och någon miljökonsekvens- 

beskrivning upprättas inte.   

Följande miljöaspekter kommer särskilt att beaktas i den fortsatta planeringen, även 

om planen inte befaras medföra en betydande negativ påverkan på människors hälsa 

eller miljön: dagvatten, riksintresse för kulturmiljön, markområden känsliga för 

grundvattensänkning samt naturmiljö.   
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6. Förutsättningar och förändringar  

6.1 Natur 

6.1.1 Grundförhållanden 

Planområdet utgörs huvudsakligen av ett fastmarksområde med uppstickande 

bergpartier. En översiktlig geoteknisk undersökning gjordes för Kårsta-

Rickebyområdet på 1980-talet. I samband med upprättandet av samrådshandlingen 

gjordes en geoteknisk utredning för gatumark inom planområdet (PM Geoteknik – 

Projekteringsunderlag Structor 2013-06-28, rev. 2013-08-16).  

 

 

Figur 2, Jorden domineras av rött: berg, blått: morän, gult: lera, beige: Organisk-
jordart- mossetorv. Gränserna är mycket ungefärliga.  

Inom området förekommer partier med ytligt berg. Vid sondering i vägen bedöms 

bergets överyta till stor del ligga 2-3 meter under dagens vägyta, men med partier där 

berget ligger endast ca 0,5-1 meter under markytan.  

Väster om Bergsjövägen förekommer ett moränparti längs större delen av 

vägsträckan, men en bit in på tomterna går berg i dagen där terrängen stiger.  
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Öster om Bergsjövägen förekommer i början morän ovan ganska ytligt berg som går i 

dagen i anslutning till höjdpartiet vid fastigheterna 2:66 och 2:67. Enligt 

jordartskartan förekommer glacial lera i östra delarna av dessa fastigheter.  

Längs den östra förgreningen av Bergsjövägen utgörs marken av morän på berg på 

båda sidor om vägen. Berg går i dagen intill vägen vid fastighet 2:72. I östra delarna 

av fastigheterna 2:68 och 2:69 förekommer enligt jordartskartan mossetorv. 

Kårsta ligger inom bristområde för grundvatten. Området öster om Bergsjövägen är 

enligt den grundläggande geotekniska undersökningen från 1980 känslig för 

grundvattensänkning.  

Tre grundvattenrör har installerats inom vägområdet. Grundvattnets trycknivå har 

lodats vid fem tillfällen i varje rör.  Ett rör som sitter i norra delen av området är 

installerat i ett för grunt område där en grundvattenyta ovan berget saknas och röret 

har därför varit torrt vid samtliga avläsningstillfällen.   

I ett rör placerat intill den västra grenen av Bergsjövägen är även det relativt grunt 

grundvattenrör. Röret har stått torrt vid två lodningstillfällen och vid övriga tre 

lodningar låg trycknivån på ca +49,6 - +49,7 vilket är 0,2 - 0,3 m under befintlig 

markyta för punkten.    

I röret intill den östra grenen av Bergsjövägen har grundvattnets trycknivå legat på 

nivå mellan ca + 46,7 och +47,2  vilket är ca 0,8 – 0,3 meter under dagens markyta. 

Vid senaste avläsningstillfället 2014-09-09 stod röret torrt.   

Delar av utredningsområdet saknar en permanent grundvattenyta i jorden då 

jordtäcket är allt för tunt ovan berget. Däremot så har fritt vatten stått i flera borrhål 

då fältundersökningar utförts i vägen. Detta gäller längs fastigheterna 2:80 - 2:81 och 

2:78 samt i vägen intill det torra grundvattenröret.  

Detta tyder på att berget sticker upp lokalt på flera ställen och stänger in vattnet lokalt 

som då förhindras att dränera ur vägkroppen. Vid en framtida vägupprustning med 

ledningsgrav under vägen kommer vatten att dräneras ur då bergklackar sprängs bort. 

En avledning av vatten från vägkroppen är önskvärt och innebär en förbättring. Den 

förprojektering som tagits fram parallellt med planhandlingen visar att ingen 

påverkan på grundvattnet följer av anläggandet av vägen.  

Kommunen har  till granskningsskedet låtit ÅF Infrastructure göra en kompletterande 

geoteknisk utredning med avseende på ras- och skred (PM  Geoteknik ÅF 

Infrastructure, 2015-05-07). Utredningen visar att någon risk för ras eller skred inte 

föreligger. 
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6.1.2 Topografi, vegetation 

Framträdande drag i det kringliggande landskapet är dalgången väster om järnvägen, 

vilken domineras av åkerbruk med Lillån i centrum. Öster om järnvägen reser sig 

landskapet i den skogsbeklädda höjd som utgör Kårsta-Rickebyområdet. Till stora 

delar är landskapet skogsbevuxet med blandskog: tall, gran och björk. 

Markytan i detaljplaneområdet sluttar i huvudsak från väster mot öster men med 

lokala uppstickande höjder. Bergsjövägen varierar i höjd mellan som högst ca +50,7, 

ner till ca +45,4 meter över havet. Första delen av vägen, från infarten av området 

fram till förgreningspunkten, lutar vägen norrut. Därefter delar sig vägen i två delar 

där den västra är relativt plan med marknivå omkring +50,5. Den östra grenen av 

vägen sluttar ner mot Bergsjön. 

Där marknivån inom planområdet är som lägst i öster, intill Bergsjövägens östra 

förgrening, finns ett våtmarksområde där Bergsjön avvattnas norrut. I 

våtmarksområdet förekommer en större andel lövskog samt en del tall. Buskskiktet 

består framförallt av odon, pors och skvattram.  

Söder om planområdet, väster om Bergsjön finns ett område med blandsumpskog 

som har mycket högt naturvärde ur ett regionalt perspektiv. Biotopen är viktig som 

kärnområde för många sällsynta och hotklassade arter av bl.a. mossor, lavar, 

vedsvampar och mollusker. Området uppvisar även höga rekreativa värden.  

 

 

Figur 3, Flygbild över området med plangränsen markerad 
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6.1.3 Fornlämningar 

En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har gjorts i området (Arkeologikonsult AB, 

rapport 2015:2912). I samband med utredningen påträffades gränsrösen som 

avbildats på 1700-talskartor samt två kvartsfynd. Då rösena fortfarande låg vid en 

aktuell gräns mellan Kårsta-Rickeby och Kårstaby och de två kvartsfynden endast 

representerade senmesolitiska fyndplatser kategoriseras gränsrösena och 

kvartsfynden inte som fast fornlämning utan som övrig kulturhistorisk lämning. 

Länsstyrelsen bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs inför 

exploateringen. 

6.2 Bebyggelseområden 

6.2.1 Bostäder 

Kårsta som helhet har en blandad bebyggelse som består av villor, parhus, radhus, 

lägenheter och några arbetsplatser. Befolkningsmängden är cirka 500 personer. 

Exploateringsgraden norr om Kårstavägen är högre än i Kårsta-Rickebyområdet 

söder om Kårstavägen. Längs med Kårstavägen och mot stationsområdet är husen 

större och ofta permanent bebodda. I Kårsta-Rickebyområdet består bebyggelsen 

även av mindre fritidshus.  

Planområdet omfattar 25 fastigheter varav 11 är bebyggda. Fastigheterna är stora, 

mellan 1 800 och 5 500 kvm. Husen är uppförda från 1960- till 1990-talet och 

varierar i storlek och utförande.  

Bebyggelsen är anpassad till terrängen, många tomter har kuperad terräng och tät 

vegetation.  

Förändringar  

Detaljplanen möjliggör en tätare bebyggelse än idag med friliggande småhus 

uppförda på minst 1400 kvm och 1200 kvm stora fastigheter. När detaljplanen har 

vunnit laga kraft kan de som vill dela sin fastighet ansöka om och bekosta avstyckning 

hos lantmäterimyndigheten. 

I större delen av planområdet tillåts en minsta fastighetsstorlek om 1400 

kvadratmeter (kvm). För fastigheter om minst 1400 kvm får byggnadsarea för 

huvudbyggnad för bostadsändamål högst uppgå till 150 kvm. Komplementbebyggelse 

får uppföras till en största sammanlagda byggnadsarea om 50 kvm.  

I planområdets norra del, vid Kårstahöjden tillåts en minsta fastighetsstorlek om 

1200 kvm. Den mindre fastighetsstorleken motiveras med närheten till den tätare 
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bebyggelsen vid skolan, där fastigheterna är ca 900 kvm, samt det faktum att denna 

stamfastighet enkelt kan styckas i tre fastigheter då angöring kan ske från både 

Bergsjövägen och Kårstahöjden. På fastigheter om minst 1200 kvm får byggnadsarean 

för huvudbyggnad uppgå till högst 130 kvm. Komplementbyggnader får uppföras till 

en största sammanlagda byggnadsarea om 40 kvm.  

Komplementbyggnad ska uppföras fristående från huvudbyggnad för 

bostadsändamål.  

Längs med Bergsjövägen förläggs ett 6 meter brett område med prickmark där 

byggnad inte får uppföras. Mellan huvudbyggnad och fastighetsgräns mot granne ska 

ett avstånd om minst 4 meter uppnås.  

På fastigheterna nära Bergsjön begränsas möjligheten till utbyggnad av 

strandskyddet, samt av ofördelaktiga markförhållanden som inte lämpar sig för 

bebyggelse. Här regleras planen med allmän platsmark, NATUR.  

På fyra av fastigheterna (2:81, 2:82, 2:83 samt 2:84) längs Bergsjövägens början 

(innan förgreningen) finns hällmarker i de nordvästra delarna. Hällmarken är viktig 

att bevara då den utgör värdefull naturmiljö samt bidrar till områdes karaktär. 

Byggrätten begränsas här genom förbud mot att uppföra byggnader inom delar av 

hällmarken. Dessutom införs vegetationsbestämmelse om att hällmarken ska bevaras 

(n1) och utökad lovplikt för träd med en stamdiameter över 0,20 meter.  

6.2.2 Arbetsplatser 

Inga arbetsplatser föreslås inom planområdet.  

6.2.3 Befintlig kommersiell och offentlig service 

I Kårsta finns en del mindre affärsverksamheter. Vid Bergsjövägens början finns 

Kårsta skola, en kommunal F-6 skola med c:a 95 elever. Totalt har skolan kapacitet 

för cirka 120 elever. Idag utnyttjas dock skolans lokaler fullt ut då delar av 

byggnaderna även används för förskolebarn.  

I Kårsta finns även ytterligare förskola, ”Äppellunden”, där två förskoleavdelningar 

finns.  

Antalet förskole- och skolplatser i Kårsta bedöms även efter planens genomförande 

kunna rymmas inom befintliga lokaler.  

Kårsta folkbibliotek som ligger i Kårsta skola fungerar även som skolbibliotek. 

 



 

 

 

18  

DETALJPLAN FÖR KÅRSTA-RICKEBY 1, PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, D 20160711 

Förändringar 

Det pågår diskussioner om hur lokaler och gård för Kårsta skola kan användas 

framöver. Inga beslut är tagna i frågan men i ett längre perspektiv bedöms det finnas 

ett förändrat behov av mark för parkeringsplatser vid skolan och 

bandy/fotbollsplanen. Detta eftersom skolgården kan komma att omdisponeras och 

befintliga parkeringsplatser flyttas. En del av den kommunala fastigheten Kårsta-

Rickeby 2:64 planläggs därför i denna detaljplan för skoländamål. Marken är avsedd 

att användas för parkering och regleras i plankartan med förbud mot att förse marken 

med byggnad. Då inga större förändringar i trafikflödena förväntas för Kårsta skola 

bedöms den nya parkeringsplatsen inte påverka trafiksäkerheten på Bergsjövägen 

eller innebära störningar för boende i form av buller. Transporterna till och från 

parkeringsplatsen och skolan kommer att ske under begränsade tider på dygnet och 

framförallt ske på samma sätt som idag.  

6.2.4 Byggnadskultur och gestaltning 

Planförslaget möjliggör en viss förtätning av planområdet. Större fastigheter kan 

avstyckas och obebyggda tomter kan bebyggas. Sammanlagt kan 27 nya fastigheter 

tillkomma i området om byggrätten utnyttjas fullt ut.  

Den tillkommande bebyggelsen bör i sin gestaltning utgå från platsens 

förutsättningar. En god anpassning till platsen innefattar både en anpassning till 

terräng och naturförhållanden, samt till befintlig bebyggelse. Marknivåerna inom 

området ska behållas i största möjligaste mån och all grundläggningsteknik bör 

anpassas för att minimera terrängingrepp. Stora utfyllnader ska undvikas. Ny 

bebyggelse ska placeras på en plats där sprängning, schaktning och fyllning kan 

minimeras. Där mindre utfyllnader och/eller urschaktningar/ sprängningar ändå 

krävs ska raka och branta slänter samt höga stödmurar undvikas.   

Området bör utformas med varierande hustyper i olika storlekar på stora tomter. 

Byggnader kan med fördel utformas i flera volymer som adderas till varandra för att 

få en bättre anpassning till terrängen och till den befintliga småskaliga bebyggelsen. 

Av samma skäl får inte komplementbyggnader, garage och huvudbyggnad 

sammanbyggas. Fasadmaterial ska vara i trä eller puts.  

För att bidra till ett grönt intryck i gaturummet bör bebyggelsen dras in från gatan. 

Dessutom bör bebyggelsen uppföras med måttlig täthet, så att luftigheten erhålls och 

gröna rum bildas mellan husen. Den naturliga skogskaraktären i området som helhet 

bör bevaras men kan kompletteras med fruktträd och bärbuskar.  

Viss avverkning på de idag trädbevuxna tomterna är ofrånkomlig för att göra plats för 

byggnader och skaftvägar.  Härutöver kan försiktig gallring tillåtas för att öka 
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solinfall. Med hänsyn till landskapsbilden ska dock grundkaraktären av bevuxen och 

kuperad terräng bevaras.  

Hällmarksområdet på de högre partierna väster om Bergsjövägen uppvisar typiska 

värden förknippade med hällmarker. Tall är den dominerande trädtypen men även 

vissa lövträd förekommer inom området. Karaktären av gles skog och berg i dagen bör 

bevaras. Området förses med vegetationsbestämmelse (n1) som syftar till att bevara 

hällmarken. Inom området gäller utökad lovplikt för att skydda solitärträd från 

fällning samt för att bevara hällmarkerna så intakta som möjligt.  

6.3 Gator och trafik 

6.3.1 Trafik, parkering och samlingsplats  

Bergsjövägen har en utfart mot Kårstavägen med god sikt. Bergsjövägen är grusbelagd 

och försedd med diken för dagvatten. Körbanan är c:a 4 m bred och vägområdet totalt 

c:a 5-6,5 m.  

Några ordnade vändplaner med vändmöjligheter för större fordon såsom 

hämntningsbilar för avfall finns i dagsläget inte.  

Vägarna inom området är enskilda och ägs av en samfällighet. Någon gemensamhets-

anläggning för väg finns inte och samfällighetsförening är inte bildad. 

I planområdets mitt bildar Bergsjövägens y-korsning en öppen plats. Denna har 

karaktär av mindre samlingsplats med en äldre vattenpump, brunn och utställda 

parkbänkar.  

Förändringar  

I samband med att allmänt VA anläggs inom området byggs Bergsjövägen om. 

Vägarna byggs om för att klara kommunens bredd-, bärighets- samt övriga krav enligt 

avfallsföreskrifterna, asfalteras och förses med belysning.  

Exploateringen vid Bergsjövägen kommer generera cirka 135 fordonsrörelser per 

dygn vilka kommer att ta sig vidare via Kårstavägen. Tillkommande trafik bedöms 

inte vara av sådan omfattning att några åtgärder på Kårstavägen krävs.  

Bergsjövägen planläggs som allmän platsmark, lokalgata och förlängs i sin västra gren 

för att ansluta till de södra fastigheterna Kårstaby 4:5-4:7 med en vändplan samt i sin 

östra del för att möjliggöra en vändplan. Vändplanerna ska ha en vändradie om 9 m 

för att klara kraven för hämtningsfordon för avfall och andra större driftfordon. I 

vändplanen förläggs stenkista för dagvattenhantering, se vidare under avsnitt 7.6.2 

Dagvatten. 
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Lokalgatan ges en körbredd om 5 m och förses med gångväg om 1,8 m mellan 

Bergsjövägens början och den kommande gång- och cykelvägen mot Kårstahöjden 

väster om planområdet.  

För att möjliggöra utbyggnad av vägnätet måste delvis tomtmark tas i anspråk samt 

släntintrång göras (se även genomförandebeskrivning samt gatukostnadsutredning). 

På plankartan finns bestämmelse, z, om att dike och slänt mot väg får anordnas och 

att servitut ska bildas. Servituten ger kommunen rätt att anlägga diken och vägslänter 

inom enskilda fastigheter, men marken ägs fortfarande av den enskilda 

fastighetsägaren. 

Parkering ska anordnas på de egna fastigheterna. Två parkeringsplatser ska anordnas 

per fastighet inräknat plats i garage/carport.  

Utfarter från fastigheterna ska förläggas med hänsyn till sikt både vad gäller 

horisontal- och vertikalkurvor. Utfarter bör inte anläggas i direkt anslutning till 

korsningar.  

Samlingsplatsen vid Bergsjövägens förgrening iordningsställs i samband med 

upprustningen av vägen och kommer att förses med viss plantering samt bänkar för 

vila.   

Förtätningen som planläggningen möjliggör kommer att bidra till ett ökat trafikflöde 

förbi Kårsta skola norr om planområdet.  Breddning och anläggande av gångväg 

kommer samtidigt ha en positiv inverkan på trafiksituationen i området som helhet. 

Sammantaget bedöms planens trafiksäkerhetsåtgärder väga upp olycksrisken som det 

ökade trafikflödet annars kan medföra. 

Kostnader för anläggning av väg debiteras fastighetsägare inom planområdet. För att 

fördela kostnaderna upprättas en gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanen, 

se Gatukostnadsutredning. Ett villkor för gatukostnaderna är att anläggningarna 

tillgodoser områdets behov och att de är till nytta för fastigheterna. 

6.3.2 Gång- och cykelvägar 

I dag finns inga gång- eller cykelvägar i området. I områdets nordöstra del finns en 

upptrampad stig från Bergsjövägen mot skolan och fotbolls-/bandyplanen öster om 

planområdet. 

Förändringar 

Bergsjövägens norra del fram till förgreningen förses med gångbana om 1, 8 meter. 

Planen möjliggör att i framtiden ansluta gångbanan till en gång- och cykelväg (GC-

väg) i områdets västra. Genom gång- och cykelvägen möjliggörs en östvästlig 
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förbindelse med Kårstahöjden och övriga Kårsta. GC-vägen avses byggas ut i samband 

med kommande planläggning i Kårsta. I dag ingår större delen av det område som 

planläggs som GC-väg i vägsamfälligheten men likt övriga samfälligheter inom 

planområdet överförs denna till kommunalt ägande i samband med planläggning, se 

genomförandebeskrivning. Här möjliggörs genom planen för flera anslutningar då ett 

hörn av fastigheten Kårsta-Rickeby 2:78 inkluderas i användningen. Genom att 

planlägga hela det nordvästra hörnet av fastigheten som GC-väg kan även en mer 

ändamålsenligt fastighetsindelning ske. Den sistnämnda utbyggnaden debiteras inte 

fastighetsägarna inom planområdet.   

För att säkerställa redan befintlig anslutning till skolan och fotbollsplanen öster om 

området samt Bergsjöns badplats planläggs ett 3 meter brett naturstråk i planens 

nordöstra del.  

6.3.3 Kollektivtrafik 

I Kårsta finns en station på Roslagsbanan. Från Kårsta station har Roslagsbanan idag 

en avgång per timme under större delen av dagen, med c:a 45 minuters mellanrum 

under högtrafik. Restiden till Vallentuna station är 22 minuter och till Stockholms 

östra 51 minuter. Avståndet från fastigheterna inom planområdet till Kårsta station är 

c:a 1-1,5 km och en promenad från planområdets södra delar till Kårsta station 

bedöms ta ca 13 minuter. 

Två busslinjer förbinder idag Kårsta och Vallentuna station. Den ena av dessa 

ansluter till stombuss från Norrtälje mot Danderyds sjukhus vid trafikplats Söderhall. 

En busshållplats finns vid Kårsta skola cirka 50 meter från planområdet och 

ytterligare hållplats på Kårstavägen cirka 350 meter bort. Bergsjödals busshållplats 

vid Kårstavägen nås på ca 9 min och Kårsta skola nya på ca 5 min.    
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Närhet till kollektivtrafik. L: Station Roslagsbanan, B: hållplats för buss. Cirklarna motsvarar ett 

beräknat ”verkligt” avstånd på 900 m till Roslagsbanans station (röd, radie 690 m) och 500 m till 

busshållplats (grön, radie 385 m) vilket är riktlinjer för högsta rekommenderade gångavstånd till 

kollektivtrafik som SL använder vid planering av kollektivtrafik.  

6.3.4 Tillgänglighet 

Området består till stor del av kuperad terräng. Befintlig väg uppfyller kraven på 

godtagbar lutning vad gäller tillgänglighet.  

Vägens lutning förändras inte nämnvärt i samband med planläggning. När gatan 

rustas upp och förses med asfalt, trottoar samt gatubelysning kommer den totala 

tillgängligheten att förbättras. Tillgänglighet ska beaktas vid anläggande av utfarter 

till fastigheterna inom området. 

6.3.5 Belysning 

Gatubelysning på gator inom kvartersmark placeras och utformas utifrån riktlinjer i 

kommunens belysningsprogram. 

Belysningen ska bidra till ett tryggt, och säkert område med god orienterbarhet och 

tillgänglighet samtidigt som ekonomi och hållbarhet beaktas. 
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6.4 Friytor 

6.4.1 Lek och rekreation 

Inom tätorten finns ett rikt föreningsliv, med bl.a. 4H-gård och idrottsplatsen 

Kårevallen. Kårevallen som sköts av den lokala idrottsföreningen är en viktig 

samlande plats i Kårsta. Alldeles intill planområdet ligger skolans fotbollsplan. Den 

tätortsnära skogen nyttjas för rekreation av olika slag och vid Bergsjön finns en av 

kommunens två allmänna badplatser. Badplatsen nås från Kårsta skola.  

6.4.2 Naturmiljö 

Området söder och öster om planområdet är till stora delar skogsbevuxet. I dalgången 

vid Bergsjöns utlopp finns blandskog: tall, gran och björk. Denna vegetation är 

känslig för en eventuell dränering.  

Då ingen bebyggelse planeras i planområdets blötare områden bedöms inte någon 

negativ inverkan på den känsliga miljön följa av planläggning.  

De stora skogarna i närområdet innebär möjliga spridningskorridorer för växter och 

djur. Skogen inom planområdet kommer att glesas ut vilket förändrar 

spridningsmöjligheterna inom planområdet. Skyddet av befintlig hällmark bedöms 

bidra till att spridningsmöjligheterna inom planområdet bibehålls. Utöver hällmarken 

kommer den bård av skog närmast Bergsjön att finnas kvar även efter planläggning 

och skyddas som allmän platsmark, natur. 

För att säkerställa koppling till skola, bad och fotbolls- och bandyplan samt 

spridningsmöjligheter i norra planområdet sparas ett smalt naturstråk från 

exploatering mellan Kårsta-Rickeby 2:64 och Kårsta-Rickeby 2:65. 

Söder om planområdet, väster om Bergsjön finns ett skogsområde utpekat som 

nyckelbiotop. Området utgör en viktig del av de gröna strukturer som finns i 

planområdets närhet och bildar tillsammans med sjön och mossetorven öster om 

Bergsjövägen ett viktigt grönt sammanhang. Föreslagen exploatering bedöms inte 

påverka varken detta område eller den gröna strukturen negativt. 

6.5 Vattenområde  

6.5.1 Strandskydd 

Vid Bergsjön gäller strandskydd på 100 m. 
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Strandskyddet avses att upphävas inom vissa delar av planområdet. Område där 

strandskyddet upphävs redovisas i plankartan med beteckningen a1.  

För att möjliggöra byggande av väg samt utbyggnad av VA upphävs strandskydd inom 

allmän plats, lokalgata. Kommunen bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 

punkt 1, 4 samt 5 miljöbalken föreligger.  

Området som tas i anspråk för gatans utbyggnad behövs för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse. Utförande och placering av vändplanen har anpassats för 

att driftfordon ska kunna vända och åtkomst till fastigheterna i planområdets 

sydöstra del säkerställas. Vägen används redan idag och upphävandet av strandskydd 

behövs för att denna pågående användning ska kunna fortgå. Läget på den planerade 

vändplanen överensstämmer i stort med befintlig, av samfällighetsföreningen, ordnad 

mindre vändplats. En stenkista för dagvattenhantering kommer att förläggas i 

vändplanen. Vändplanen gränsar till våtmarken öster om Bergsjövägen men någon 

negativ påverkan på flöden respektive befintliga naturvärden bedöms inte följa av 

anläggandet.  

Strandskyddet upphävs även inom vissa delar av redan i anspråkstagen tomtmark 

(Kårsta- Rickeby 2:71). Fastigheterna är bebyggda och marken anses därmed redan 

vara ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Vidare uppvisar tomtmarken inte några speciella värden för djur- och växtliv.  

Tomten är idag avskärmad från allmänheten då mindre bodar och infart tydligt visar 

att även den del av fastigheten som ligger inom strandskyddat område är 

ianspråktagen. Växtligheten består av traditionell gräsbevuxen tomtmark med 

skogsinslag och det syns tydligt att marken idag används för bostadsändamål.  

För övrig mark ligger strandskyddet kvar.  Mark där strandskyddet ligger kvar 

planläggs som allmän plats, NATUR. Detta överensstämmer med strandskyddets 

syften.  

I samband med att området närmast sjön övergår i kommunal ägo finns möjlighet att 

tillgängliggöra området för allmänheten. Med utgångspunkt i värnandet av områdets 

naturvärden kan anläggande av vissa publika installationer, ex. informationsskyltar, 

gångspänger bidra positivt till friluftslivets intressen. Eventuella åtgärder inom 

strandskyddat område får inte påverka områdets karaktär eller naturvärden negativt 

och ska vara förenliga med både strandskyddets syften samt planbestämmelsen natur. 

Generellt krävs dispens från strandskyddet för åtgärder inom strandskyddat område.   

Strandskyddets värden och konsekvenser av upphävandet m.m. beskrivs i Bilaga 1.  

6.5.2 Torrläggningsföretag 

Inget torrläggningsföretag finns i anslutning till planområdet.  
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6.6 Teknisk försörjning 

6.6.1 Vatten och spillvatten 

Planområdet ska anslutas till det allmänna VA-nätet. Det finns idag en 

anslutningspunkt för VA vid Bergsjövägens början, och ledningar kommer kunna dras 

vidare längs med Bergsjövägen. 

Då den allmänna VA-anläggningen är utbyggd och förbindelsepunkt till respektive 

fastighet är meddelad, debiterar Roslagsvatten fastigheterna enligt vid tillfället 

gällande VA-taxa.  

Spillvatten ska i huvudsak lösas med självfallssystem med undantag för några 

fastigheter som måste lösas med LTA-system (lågtrycksavlopp). VA-huvudmannen 

Vallentunavatten AB tillhandahåller fastigheter där självfall i huvudledningssystemet 

inte är möjligt en så kallad LTA-station (för ytterligare information se 

genomförandebeskrivning). 

6.6.2 Dagvatten 

En dagvattenutredning daterad 2013-06-28 (rev 2014-09-16) har tagits fram av 

Structor. Utredningen omfattar områden som kommer att utgöra allmän plats 

(lokalgata, naturområde och GC-väg) och kvartersmark (bostäder). I samband med 

planläggning kommer samtliga fastigheter inom planområdet anslutas till 

verksamhetsområde för dagvatten.  

Jordarna inom planområdet är generellt relativt genomsläppliga och lämpliga för 

infiltration och fördröjning. Det vatten som inte avrinner norrut avrinner istället 

direkt mot torvmossen och Bergsjön. Där endast en liten del når direkt till Bergsjön. 

Bergsjön och torvmossen  avvattnas norrut längs ett dike öster om Bergsjövägen som 

sedan rinner i kulvert under fotbollsplanen tills det når utloppet i Lillån. Kapaciteten i 

den befintliga dagvattenledningen (Ø400 mm) är 55 l/s.  

Inom enskild fastighet ska dagvatten så långt det är möjligt fördröjas innan 

anslutning till vägdike och det allmänna nätet för dagvatten sker. Avvattning av 

takytor bör ske via stuprör med utkastare på mark eller till infiltrationsanläggning.  

Den ökade exploateringen och upprustningen av vägar leder till att fler diken och ett 

större flöde kommer att nå de kommunala dagvattenledningarna. De fastigheter som 

efter utbyggnaden inte naturligt kommer att avrinna mot våtmarken och/eller 

Bergsjön bör därför om möjligt ha LOD-anläggningar för att minska belastningen på 

dagvattennätet. Detta berör fastigheterna: 
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Kårsta-Rickeby 2:77, 2:78, 2:79, 2:80, 2:81, 2:82, 2:83, 2:84 samt 2:64 och 2:65.  

För fastighetsmark där LOD anläggningar bör finnas föreskrivs en höjdsättning med 

en lågpunkt mot gata där ett uppsamlande LOD-magasin med bräddavlopp till 

vägdiket anläggs.  Förutsättningarna för LOD på den enskilda fastigheten undersöks 

vid kommande exploatering i detalj på respektive fastighet.  

Dagvatten från vägkroppen avleds via diken vid gatan för att ansluta till det allmänna 

nätet för dagvatten. Där gatans utformning och terrängen inte medger det rinner 

dagvatten till stenkistor i de båda vändplanerna. Öppna diken med grusad botten bör 

användas även efter att vägarna i området har rustats upp.  

De enligt dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna för hantering av dagvatten 

uppskattas kunna skapa förutsättningar för att lokalt inom Kårsta- Rickeby 1 fördröja 

och/eller infiltrera största delen av dimensionerande regn för det område som 

belastar de kommunala ledningarna.  Flödet från ett fördröjningsmagasin till det 

allmänna dagvattennätet får inte överstiga 20 l/s ha.  

6.6.3 Elförsörjning 

Planområdet försörjs via Elverkets ledningar. Den nya bebyggelsen föreslås försörjas 

genom samma nätverk. Ledningarna kommer i samband med upprustning av gatan 

att grävas ner. Vid vändplanen vid östra förgreningen av Bergsjövägen kommer 

befintlig elstolpe att finnas kvar för att kunna försörja befintlig bebyggelse sydöst om 

planområdet.  

6.6.4 Uppvärmning 

Området ligger långt ifrån fjärrvärmenätet.  

Energiförbrukningen kan minska genom extra isolering, ökad täthet och 

värmeåtervinningssystem. För bebyggelse som inte kan anslutas till fjärrvärme är det 

viktigt att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex. solvärme och bergvärme. 

Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad. 

6.6.5 Tele- och fiberkommunikation  

Inom området finns befintliga teleledningar. Dessa ska i största möjliga mån vara 

kvar i befintligt läge. Där flytt av ledning/stolpe krävs för utbyggnaden av vägen står 

initieraren av flytten för kostnaden. I samband med byggnation av gatan finns 

möjlighet att anlägga fiber.  



 

 

 

27  

DETALJPLAN FÖR KÅRSTA-RICKEBY 1, PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, D 20160711 

6.6.6 Avfall 

Kommunens riktlinjer för avfallshantering ska följas.  

Avfall ska hämtas på varje fastighet. Plats för minst två avfallskärl (brännbart + 

matavfall) bör finnas på varje fastighet.  

7. Brandförsvar 

Kårsta-Rickeby ligger inom område där insatstid för brandförsvaret är mer än 20 

minuter . Detta innebär särskilda krav på hur höga byggnader får vara samt avståndet 

mellan dem för att öka brandsäkerheten. Inom detaljplanen ska byggnader uppföras 

så att ett avstånd om minst 4 meter till grannes tomtgräns uppnås. Huvudbyggnad för 

bostadsändamål får uppföras till en högsta nockhöjd om 8,5 meter och 

komplementbebyggelse får uppföras till en högsta nockhöjd om 4 meter.   

I anslutning till planområdet finns en brandpost. Kapaciteten i denna är dock låg. 

Brandvattenförsörjningen inom området avses därmed säkerställas genom ett 

alternativt system med tankbilar. Vallentunavatten tillsammans med Vallentuna 

kommun arbetar med att ta fram en gemensam VA-plan där vattenförsörjningen till 

kommunens norra delar behandlas.  

Inom planen har vändplaner dimensionerats för att möjliggöra vändning av 

driftsfordon. Parkering under räddningsinsats möjliggörs via gatuparkering 

alternativt på infarts-/stickväg.  

8. Emissioner, risker och störningar 

8.1 Farligt godsled 

Kårstavägen är sekundär transportled för farligt gods. Transportleden ligger mer än 

125 meter bort från planerade bostäder och med tanke på avstånd, befintlig 

bebyggelse samt topografiska förutsättningar bedöms inte någon risk föreligga inom 

planområdet med hänsyn till denna.  

8.2 Risker och störningar från verksamheter 

Inom planområdet föreslås inga störade verksamheter.  
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8.3 Störningar från trafik 

Planen medger att ytterligare bebyggelse tillkommer i området vilket i sin tur innebär 

ett större antal bilar jämfört med idag. Exploateringen är dock begränsad och 

planläggningen innebär inte någon större negativ påverkan på de boende och miljön i 

närområdet.  

8.4 Radon  

Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga 

radonhalter ska undvikas. Rekommenderat gränsvärde för nya och befintliga 

byggnader samt i arbetslokaler är 200 Bq/ m3 inomhusluft. 

8.5 Risker för översvämning/risker associerade till 
klimatförändringar  

Kommunen har i mars 2013 genomfört en översiktlig kartering av risker avseende ras, 

skred och översvämning. Inom delar av planområdet i lägre terräng föreligger risk för 

marköversvämning vid 100-årsregn (30 minuters varaktighet inklusive en 

klimatfaktor på 1,2). 

Kartering har även gjorts av översvämning vid sjöar. Översvämningskartering för 

sjöarna utgår från 100-årsflödet, vattennivån ges av inflödet i relation till utflödet. 

Kartan nedan visar risk över översvämning inom planområdet.  



 

 

 

29  

DETALJPLAN FÖR KÅRSTA-RICKEBY 1, PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, D 20160711 

 

Figur 4, Områden utsatta för översvämningsrisk 

Inom blått område ovan föreligger risk för marköversvämning vid 100-årsregn, 

maximal vattennivå 0,1-0,5 m. Inom gråskrafferat område föreligger risk för 

översvämning om Bergsjön svämmar över.  

I de områden som översvämningsrisken är stor bör man enligt utredningen inte 

exploatera ytterligare utan att genomföra detaljerade utredningar eller vidta åtgärder. 

I detaljplanen föreslås inga ytterligare exploateringar inom område som riskerar att 

drabbas om Bergsjön översvämmas. Inte heller föreslås ytterligare bebyggelse inom 

planområdets östra delar där marken är sank och riskeras att översvämmas vid 

kraftiga regn.   

Förutsättningarna för att bebygga fastigheten Kårsta-Rickeby 2:75 kommer att 

förbättras i och med upprustning av gatan då denna rätas upp och avrinning från 

vägen inte längre sker ner mot tomten. För att kunna bebygga fastigheten kommer det 

att krävas att bergsklackar som håller kvar ytvatten sprängs bort och dräneras ur. 

Vattnet från fastigheten rinner mot öst/sydöst. 

Kartan nedan visar var risk för initialskred föreligger inom planområdet enligt den 

översiktliga karteringen. Med initialskred menas skred och ras som inträffar utan 

direkt mänsklig påverkan.   
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Figur 5, Områden utpekade i översiktlig ras- och skredkartering 

Inom rött område förekommer risk för initialskred. Inom gult område föreligger ej 

risk för initialskred men förändringar inom området kan påverka närliggande 

områden. Enligt den översiktliga karteringen ska ytterligare utredningar ske vid 

byggnation inom utpekade områden. 

Inom ramen för planarbetet har en fördjupad utredning för att kartlägga områdets 

ras- och skredkänslighet tagits fram (ÅF-Infrastructure AB, 2015-05-07). Denna 

utredning visar att det inte föreligger någon ras- eller skredrisk inom området och 

inga särskilda grundläggningsmetoder krävs.  

9. Gestaltning 

Riktlinjer för utformningen av området utgår ifrån platsens förutsättningar och de 

bestämmelser som angetts i planen. Området kommer att förtätas i samband med 

planläggning. Ny bebyggelse kan dock förväntas växa fram under en längre tid vilket 

kommer att bidra till att bebyggelsen med största sannolikhet kommer att uppvisa 

samma varierade karaktär och uttryck som befintlig. För riktlinjer för kommande 

bebyggelse, se ovan under avsnitt 6.2 Bebyggelseområden.  
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10. Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden för utbyggnad av allmänna anläggningar på allmän platsmark, 

samt z-områden på kvartersmark börjar den dag planen vinner laga kraft.  

Genomförandetiden för kvartersmark för enskilt byggande börjar 2,5 år efter den dag 

planen vunnit laga kraft.   

 

Genomförandetiden slutar 15 år efter den dag planen vinner laga kraft.  

Strandskydd upphävs inom kvartersmark och lokalgata.  

Utökad lovplikt föreligger inom hällmarksområde. För träd över 0,20 meter diameter 

krävs marklov för fällning.  

11. Miljökonsekvenser  

Planens genomförande har inte bedömts medföra några betydande 

miljökonsekvenser och någon miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats. 

I behovsbedömningen framkom ett antal aspekter vilka har beaktats under 

planarbetet.  Dessa är dagvatten, riksintresse för kulturmiljön, markområden känsliga 

för grundvattensänkning, samt naturmiljö.   

Genomförd dagvattenutredning visar att det inom planområdet finns möjlighet att 

infiltrera/fördröja den största delen av dimensionerat regn som belastar de 

kommunala ledningarna. Området ansluts till det allmänna nätet för VA samt 

dagvatten vilket kommer att förbättra miljön i området och är en positiv konsekvens 

till följd av planens genomförande. Endast ett fåtal fastigheter avvattnas mot 

Bergsjön, detta sker då via våtmarksområde. Förslagna åtgärder för 

dagvattenhantering bedöms bidra till att endast en ytterst liten del av avrinningen i 

praktiken kommer att nå Bergsjön.  

Planen anses inte ha någon påverkan på riksintresset för kulturmiljövården, Kårstaby.  

Genomförd geoteknisk undersökning visar att planområdet troligtvis saknar en 

permanent grundvattenyta då marktäcket ovan marken är för tunt. Upprustning av 

befintligt gatunät kommer att innebära viss schaktning och sprängning av berg. I 

samband med förprojekteringen för vägen har åtgärdsförslag på hur arbeten i gatan 

ska kunna genomföras utan att grundvattenflöden påverkas tagits fram.  
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Genomförandebeskrivning 

12. Organisatoriska frågor 

12.1 Planprocess och tidplan 

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 

2010:900.  

Tidplanen nedan redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter 

för olika beslut. 

Förslag till detaljplan var utsänt på samråd under fjärde kvartalet 2014. 

Detaljplaneförslaget sändes ut för granskning under första kvartalet 2016. Antagande 

beräknas till andra kvartalet 2016. Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen 

laga kraft tre veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 

12.2 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 15 år från den dag detaljplanen vunnit laga 

kraft. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla och ge byggrätter som 

tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver detaljplanen. Genomförandetiden för 

utbyggnad av allmänna anläggningar på allmän platsmark, samt z-områden på 

kvartersmark börjar den dag planen vinner laga kraft.  

Genomförandetiden för kvartersmark börjar 2,5 år efter att detaljplanen har vunnit 

laga kraft. Detta för att de kommunaltekniska anläggningarna ska vara färdigställda 

innan bygglov på kvartersmark medgivs för att underlätta byggnationen.  

12.3 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

12.3.1 Allmänna platser 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark (LOKALGATA, GC-VÄG och 

NATUR). Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för 

genomförandet av planen inom allmän platsmark, dvs. bygger ut gator och andra 

allmänna platser i enlighet med planen samt löser in allmän platsmark. Det är också 

kommunen som kommer att ha hand om drift och underhåll för dessa platser.  



 

 

 

33  

DETALJPLAN FÖR KÅRSTA-RICKEBY 1, PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, D 20160711 

12.3.2 Ledningar 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och 

dagvattenanläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna 

kommun. Det är också Vallentunavatten AB som ansvarar för att anläggningarna 

byggs ut i området samt svarar för drift och underhåll.  

Huvudman för telenätet är Skanova och huvudman för elnätet i området är Elverket 

Vallentuna AB. 

12.3.3 Kvartersmark för enskilt ändamål 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och upprustning av samtliga anläggningar 

och bebyggelse på kvartersmark för enskilt ändamål. Det kan gälla bland annat 

bostadshus, skaftvägar, utfarter, anläggningar för omhändertagande av dagvatten och 

VA-servisledningar från förbindelsepunkt till husen. 

12.3.4 Organisation 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun ansvarar för utbyggnad av 

gator samt mark-, exploatering- och avtalsfrågor.  

Bygglovsansökningar handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningens 

bygglovavdelning i Vallentuna kommun.  

Vallentunavatten AB, genom Roslagsvatten AB, ansvarar för utbyggnaden av VA-

anläggningen.  

Lantmäteriet i Stockholms län handlägger fastighetsbildningar och fastställer 

ersättning till fastighetsägare för kommunens markintrång.  

13. Fastighetsrättsliga frågor 

13.1 Allmänna anläggningar 

Lantmäteriet har under 2013 genomfört en fastighetsbestämning för att fastställa 

samtliga fastighetsgränser inom området som angränsar mot allmän plats samt för de 

fastighetgränser som sammanfaller med planområdets gräns. Detta genomfördes för 

att underlätta för den lantmäteriförrättning som kommer att ske direkt efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft. 
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Kommunen planerar att ansöka om fastighetsreglering hos lantmäteriet, som också 

beslutar om ersättningen för markintrång. För gatans diken och slänter kommer 

dikes- och släntservitut att bildas (z-områden i plankartan). Dessa släntservitut 

kommer att bildas i samband med lantmäteriförrättningen. Ersättningen för den 

marken och anläggningar på denna avgörs av Lantmäteriet. 

Kårsta-Rickeby 2:71, 2:72, 2:74 och 2:75, kommer att belastas med område för allmän 

ledning. Området ska vara tillgängligt för ledningshavaren.  

Kommunen kommer att lösa in den mark som planläggs för vägändamål samt bilda 

servitut för vägslänt. Ungefärliga ytor för intrång samt servitut redovisas i tabellen 

nedan. Ytorna som redovisas nedan är ungefärliga och kan komma att ändras: 

 

 

Fastighetsbeteckning 
Intrång för allmän plats 
(kvm) 

Släntservitut 
(kvm) 

Kårsta-Rickeby 2:64  220 129 

Kårsta-Rickeby 2:65  90 97 

Kårsta-Rickeby 2:66 80 139 

Kårsta-Rickeby 2:67 3 47 

Kårsta-Rickeby 2:68 15 37 

Kårsta-Rickeby 2:69 3090 15 

Kårsta-Rickeby 2:70 2640 0 

Kårsta-Rickeby 2:71 0 1 

Kårsta-Rickeby 2:72 0 22 

Kårsta-Rickeby 2:73 80 44 

Kårsta-Rickeby 2:74 390 92 

Kårsta-Rickeby 2:75 60 91 

Kårsta-Rickeby 2:76 380 69 

Kårsta-Rickeby 2:77 0 21 

Kårsta-Rickeby 2:78 115 84 

Kårsta-Rickeby 2:79 9 52 

Kårsta-Rickeby 2:80 0 0 

Kårsta-Rickeby 2:81 0 0 

Kårsta-Rickeby 2:82 15 31 

Kårsta-Rickeby 2:83 0 105 

Kårsta-Rickeby 2:84 15 114 

Kårstaby 4:5 0 0 

Kårstaby 4:6 190 71 

Kårstaby 4:7 310 0 

Kårsta-Rickeby s:7 5570 0 

Kårsta-Rickeby s:8 3750 0 
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Lantmäteriets beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

13.2 Enskilda anläggningar 

Inom kvartersmark får respektive fastighetsägare ansöka om fastighetsbildning hos 

lantmäteriet.  

Fastigheterna Kårsta-Rickeby 2:65, 2:67, 2:71-73, 2:77-82 kan ges möjlighet att lösa in 

samfälld mark från Kårsta-Rickeby s:8 som i den nya planen hamnar som 

kvartersmark inom respektive fastighet.  

För att  så funktionella fastigheter som möjligt ska kunna bildas kan med fördel den 

del av Kårsta-Rickeby 2:69 som får byggrätt regleras över till intilliggande fastighet 

Kårsta-Rickeby 2:68. 

14. Ekonomiska frågor 

14.1 Planekonomi  

Kostnader för framtagande av planen kommer att täckas genom att kommunen tar ut 

en planavgift i samband med beviljat bygglov. Avgiften debiteras enligt vid 

debiteringstillfället gällande taxa.   

14.2 Gatukostnader  

Parallellt med detaljplanen har en gatukostnadsutredning upprättats som redovisar 

kostnader för anläggande för allmänna platser som kommunen ska vara huvudman 

för samt hur kostnaderna ska fördelas. Kostnader för utbyggnaden av de allmänna 

platserna kommer att debiteras fastighetsägare inom planområdet. Ett villkor för att 

få ta ut gatukostnadsersättning är att anläggningarna tillgodoser områdets behov och 

att de är till nytta för fastigheterna.  

Kostnaderna fördelas mellan fastighetsägarna i relation till hur stor fastigheten är 

idag och de byggrätter som detaljplanen ger. Det har betydelse om fastigheten idag är 

bebyggd eller obebyggd. 

När de allmänna anläggningarna som kommunen är huvudman för är utbyggda och 

brukbara debiteras bebyggda fastigheter dels för byggrätten (andelstal 0,25 alternativt 

0,5 per byggrätt beroende på om fastigheten får utökad byggrätt eller inte) och för 

hela stamfastighetens tomtyta. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning 

eller begära anstånd med betalningen. 
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Obebyggda fastigheter debiteras för hela tomtytan direkt när de allmänna 

anläggningarna är utbyggda och brukbara. Fastighetsägaren kan dock ansöka om 

avbetalning eller begära anstånd med betalningen. Debitering för byggrätterna 

(andelstal 1 per byggrätt) sker i samband med framtida bygglovgivning. 

Vid framtida avstyckningar debiteras endast ersättning för de nya byggrätterna 

(andelstal 1 per byggrätt) då stamfastigheten redan har erlagt ersättning för 

styckningslottens area. Debitering sker i samband med bygglovgivning. 

Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med 

betalningen. 

För mer information se Gatukostnadsutredningen.  

14.3 Anläggningsavgift för vatten och avlopp (VA) 
samt dagvatten 

Anläggningskostnaden för det allmänna vatten, spillvatten och dagvatten finansieras 

med anläggningsavgift för fastigheterna inom området. Avgiften är beroende av 

fastighetsstorleken och debiteras enligt den VA-taxa som gäller vid 

anslutningstillfället. Anläggningsavgiften för VA består av en fast och en rörlig del, 

där den rörliga delen bygger på storleken på fastigheten med en kostnad per 

kvadratmeter. En maxbegränsning finns på 3000 m2 för bostadsfastighet. Resterande 

tomtyta debiteras vid eventuell avstyckning.  

Debitering av befintliga fastigheter sker när förbindelsepunkt för respektive fastighet 

har upprättats och skriftligen meddelats fastighetsägaren. För tillkommande 

fastigheter sker debitering i samband med erhållande av bygglov. Samtliga fastigheter 

kommer att debiteras anläggningsavgift för VA, däremot är inte en påkoppling 

obligatorisk ifall en godkänd enskild anläggning finns. 

Spillvatten ska i huvudsak lösas med självfallssystem med undantag för några 

fastigheter som måste lösas med LTA-system (lågtrycksavlopp). 

I de fall då allmän huvudvattenledning för spillvatten är en tryckledning, ska VA-

huvudmannen leverera en LTA-station som består av en pumpbrunn och en pump. 

LTA-pumpen ska ägas och driftas av VA-huvudmannen. Installation av LTA-stationen 

samt ledningar inom egen fastighet ombesörjs av fastighetsägaren, liksom 

elförsörjning till LTA-pump och eventuella värmekablar som förläggs med 

servisledningar inom egna fastigheten. Enhetens plats inom fastigheten ska 

godkännas av VA-huvudmannen innan installationen. 
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14.4 Kostnader för lantmäteriförrättning 

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om fördelning av lantmäterikostnader utifrån 

vad som är skäligt och rättvist.  

Kostnaderna för de lantmäteriförrättningar som detaljplanen ger upphov till ska 

fördelas enligt: 

Lantmäteriåtgärder inom allmän plats samt z-områden ska bekostas av Vallentuna 

kommun.  

Övriga lantmäteriåtgärder inom kvartersmark ska bekostas av respektive 

fastighetsägare. 

14.5 Inlösen, ersättning 

För del av fastighet som kommunen kommer att ta i anspråk för allmän plats i 

samband med gatubreddning ska ersättning utgå för den mark som berörs. Samma 

sak gäller för mark som ska vara tillgänglig för dike och vägslänt (z-område). 

Fastighetsägare som på grund av planen lider skada ska kompenseras för viss skada 

som planläggningen förorsakar. Grundprincipen är dock att fastighetsägare får tåla 

mindre planskador utan kompensation och får i gengäld tillgodogöra sig de nyttor 

planen innebär. 

15. Tekniska frågor 

15.1  Vatten & avlopp  

Ingen fastighet inom området är idag ansluten till det allmänna VA-nätet utan 

samtliga bebyggda fastigheter har egna lösningar för vatten- och avlopp inom 

fastigheten.  

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastigheterna i planområdet att anslutas 

till allmänt verksamhetsområde för VA. Allmänna VA-ledningar kommer förläggas i 

allmän plats, LOKALGATA.  

Respektive fastighetsägare ansvarar för VA-ledningar inom kvartersmark fram till 

anslutningspunkt.  
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15.2 Dagvatten 

En dagvattenutredning har genomförts inom området, både inom områden som 

kommer att utgöra allmän plats och kvartersmark.  

Inom enskild fastighet ska dagvatten så långt det är möjligt fördröjas innan 

anslutning till vägdike och det allmänna nätet för dagvatten sker. Avvattning av 

takytor ska ske via stuprör med utkastare på mark eller till infiltrationsanläggning. 

Dagvatten från vägkroppen avleds via diken vid gatan för att ansluta till det allmänna 

nätet för dagvatten. Där gatans utformning och terrängen inte medger det rinner 

dagvatten till stenkistor i de båda vändplanerna.  

Länshållningsvatten som eventuellt kan uppkomma i samband med schaktning ska 

omhändertas och hanteras enligt Käppalaförbundets riktlinjer. 

15.3 Geoteknik 

En geoteknisk undersökning har gjorts i samband med planeringen av lokalgatorna i 

planområdet.  Inför granskningsskedet har en kompletterande undersökning utförts 

för de områden som under en tidigare översiktlig kartering identifierats som ras- och 

skredkänsliga. Genom okulärbesiktning konstaterades att topografin och 

markförhållandena för de undersökta områdena inte är av sådan art att ras och skred 

kan uppstå. 

15.4 Gator 

Bergsjövägen kommer att planläggas som LOKALGATA och kommer att ha en 

körbana med bredd på 5 meter samt upphöjd gångbana med en bredd på 1,8 meter 

inom de norra delarna av planområdet. Med stödremsor är det totala vägområdet 7,3 

meter. Den södra delen av planområdet har en körbanebredd på 5 meter och ingen 

gångbana. Med stödremsor är det totala vägområdet 5,5 meter. 

För att anlägga gatan kommer det att krävas utrymme för dike och vägslänt inom 

kvartersmark. Berörda områden regleras i plankartan med z-bestämmelse. 

Gatan kommer att byggas ut efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och 

kommunen fått tillträde till gatumark.   

För en närmare beskrivning av gatornas utformning hänvisas till 

gatukostnadsutredningen. 



 

 

 

39  

DETALJPLAN FÖR KÅRSTA-RICKEBY 1, PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, D 20160711 

I samband med byggnation av vägen kommer befintliga infarter att återställas. Om 

fastighetsägaren vill flytta befintlig infart måste detta meddelas Vallentuna kommun i 

god tid.  

Anpassning av infarter till nya fastigheter efter att kommunen har färdigställt vägen 

bekostas av fastighetsägarna. Anpassningen ska ske i samråd med kommunen för att 

garantera såväl trafiksäkerheten som vägens hållfasthet. 

15.5 Anslutningar till el- och telenät 

Nyanslutningar till elnätet debiteras en anslutningsavgift som bygger på en schablon 

för säkringsstorleken. Efter anmälan till Vallentuna Elverk AB anläggs 

anslutningspunkt i samråd med fastighetsägaren. Debitering sker då anslutning kan 

ske. De fastigheter som idag är anslutna till elnätet debiteras inte ny avgift p.g.a. 

jordförläggningen, om de inte samtidigt gör någon annan förändring. För mer 

detaljerade uppgifter hänvisar vi till Vallentuna Elverk AB. 

Om anslutning sker till telenät tas anslutningsavgift ut. För mer detaljerade uppgifter 

hänvisas till TeliaSonera Skanova Access AB eller annan entreprenör. 
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16. Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har deltagit:  

Planarkitekter Therése Seglert, Ida Thomasson och Jakob Sahlén 

Exploateringsingenjörer Camilla Backman, Camilla Petersson och Emelie Stigsson 

(NAISvefa) 

Miljöplanerare Catharina Grundin och Lovisa Lagerblad (SWECO) 

Projektledare väg Anna-Carin Mattsson, Gunilla Langett och Emma Zigliara 

Landskapsarkitekt Anders Dagsberg 

VA-ingenjörer Christina Vendel (Roslagsvatten) och Jurgita Paknia (Roslagsvatten) 

 

 

 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

   

Daniel Jarl   Jakob Sahlén  

Planeringschef  Planarkitekt 
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Bilaga 1: 

Konsekvensbeskrivning – 
upphävande av 
strandskydd inom DP 

Kårsta-Rickeby 1  

1. Inledning 

I och med förändringar av strandskyddslagstiftningen gällande från och med 1 juli 

2009 har kommunen möjlighet att upphäva strandskydd i detaljplan.  

Kommunen avser att delvis upphäva strandskyddet inom planområdet, se under 

”Strandskyddets upphävande” nedan.   

1.1 Syfte 

Syftet med denna bilaga är att redogöra för strandområdets värden och 

konsekvenserna av ett upphävande av strandskyddet. Enligt checklista upprättad av 

Länsstyrelsen i Stockholm beskrivs följande aspekter:  

 I vilka delar av planen som strandskyddet upphävs respektive var 

strandskyddet kan ligga kvar eller införas.  

 Strandområdets värden: allemansrättslig tillgänglighet och växt- och 

djurliv ur strandskyddssynpunkt. 

 Konsekvenser av planen för allemansrättslig tillgänglighet och växt- och 

djurlivet. 

 Övervägande om planutformningen med hänsyn till strandskydd. 

 Särskilda skäl (7 kap. 18 c-e §§ MB) som bedöms föreligga för upphävande 

av strandskydd  

 I vilken mån fri passage längs stranden enligt 7 kap. 18 f § kan säkerställas 

 Hur intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskydds-

intresset  
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Beskrivningen av strandområdets värden och konsekvenser av upphävandet har 

utgått från Naturvårdsverkets preciserade frågeställningar i Strandskydd – en 

vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4 utgåva 2, s. 75-78. Dessa 

frågeställningar bör enligt handboken ligga till grund för en bedömning av 

konsekvenser för allemansrättslig tillgänglighet och växt- och djurliv.  

2. Strandskyddets upphävande  

Strandskyddet är avsett att upphävas inom allmän platsmark, LOKALGATA, för 

byggnation av en vändplan vid Bergsjövägens östra förgrenings slut.  

För att möjliggöra utveckling av redan bebyggd fastighet kommer strandskyddet även 

till viss del att upphävas inom kvartersmark för bostadsändamål.  

Planområdet är ca 90 000 kvm stort. Den yta där strandskyddet upphävs är ca 2400 

kvm stort. 

Inom planområdet kommer strandskyddet att fortsatt gälla inom allmän platsmark, 

NATUR. Idag utgörs denna mark av fyra privata fastigheter samt en samfällighet 

vilkaövergår helt eller delvis i kommunal ägo i och med planläggning.  

 

Bergsjön 
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Figur 6, Förändring i strandskydd. Inom grått område upphävs strandskyddet. 

Inom gult område ligger strandskyddet kvar. Gränserna är ungefärliga. För 

exakta gränser se plankartan.  

3. Berörda strandområdens värden  

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgare har tillgång till strandområden 

genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet.  

Nedan beskrivs strandområdets värden utifrån strandskyddets två syften, 

allemansrätt och friluftsliv samt djur- och växtlivet.  

3.1 Allemansrättslig tillgänglighet  

Följande frågeställning har legat till grund för nedanstående stycke:  

Riksintresse för friluftslivet? Hur tillgängligt är området? Förekommer 

anordningar, anläggningar eller funktioner som indikerar värden för friluftslivet? 

Områdets betydelse för allmänhetens tillgång till stränder? Passage- och 

vistelsemöjligheter för friluftslivet? Hur attraktivt är området? Områdets betydelse 

för landskapsbilden och skönhetsupplevelsen? Hur nära är det till bostäder? 

Områdets betydelse som kulturlandskap?  

Riksintresse för friluftslivet?  

Området berörs inte av riksintresse för friluftslivet.  

Hur tillgängligt är området?  

Bergsjövägen går genom planområdet och delar sig i en västlig och östlig förgrening. 

Den södra delen av den östra förgreningen ligger inom strandskyddat område. Vägen 

slutar i infarter till den sista bebyggda fastigheten inom området. De privatägda och 

obebyggda fastigheterna längst i söder, närmast Bergsjön, har ingen ordnad infart. 

Där vägen tar slut finns möjlighet att vända en personbil. Härifrån leder sedan stigar 

ner mot samt vidare runt Bergsjön.  

Allra närmast Bergsjön, öster om Bergsjövägen, ligger en samfälld fastighet. Inom 

denna sluttar marken ned mot sumpskog och området är mindre tillgängligt även för 

fotgängare då det ofta är våtlagt. Det finns vissa upptrampade stigar i fastighetens 

sydvästra delar där det är torrare. Från den västra förgreningen av Bergsjövägen 

uppfattas inga stigar leda ner mot sjön då de bebyggda fastigheterna mellan 

förgreningarna hindrar passage. 
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Figur 7, Stigar löper från Bergsjövägen västerut och runt Bergsjön (svart streckad linje) 

Förekommer anordningar, anläggningar eller funktioner som indikerar 

värden för friluftslivet? 

Vid Bergsjöns östra del finns en kommunal badplats. För att komma till badplatsen 

färdas man längs den väg som passerar öster om fotbollsplanen vid Kårsta skola.  

Skolan, vägen och badet ingår inte i planområdet.  

Bergsjön är av stort lokalt värde som badsjö för Kårstaborna och är ett av få 

kommunala bad inom kommunen 

Inom planområdet, söder om Bergsjövägens östra förgrening finns en mindre brygga 

med roddbåt. Denna nås via gångstigar från Bergsjövägen.   
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Hela Bergsjön uppvisar stora rekreationsvärden och signalerar enslighet och 

fridfullhet.  

Figur 8, Brygga direkt söder om planområdet. Ej den kommunala badplatsen 
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Figur 9, Omgivning vid stranden direkt söder om planområdet. Ej den kommunala 

badplatsen 

Områdets betydelse för allmänhetens tillgång till stränder?  

I närområdet är den största besökspunkten för allmänheten det kommunala badet vid 

Bergsjöns östra strand. Vägen inom planområdet utgör inte tillfart till sjön och det 

allmänna badet. Vid Bergsjövägens början finns en skylt som tydliggör att detta är 

enskild väg, och att badet nås via en annan väg. Inte heller finns det några 

parkeringsmöjligheter inom planområdet vid Bergsjövägens slut.  

Fotgängare kan dock nå stränderna via stigarna som utgår från Bergsjövägen.  

Passage- och vistelsemöjligheter för friluftslivet?  

Fastigheten närmast sjön (S:7) är samfälld mark, båt- och fiskeplats. Det är möjligt att 

som fotgängare via stigar nå sjön och de kringliggande skogarna via västra delen av 

denna samt via stigar som sträcker sig över den privatägda fastigheten väster om 

samfälligheten. Trots den iordningställda mindre bryggan bjuder platsen inte in till 

vistelse av det längre slaget. Platsen verkar framförallt användas för att ta sig vidare ut 

på sjön eller till skogarna runtom. På sina håll begränsas framkomligheten inom 

samfälligheten av att området är delvis sankt och våtbelagt.  
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Den redan bebyggda fastighet som ligger inom strandskyddat område är inte allmänt 

tillgänglig och används inte för att nå sjön.  

Hur attraktivt är området?  

Bergsjön kan beskrivas som en vacker stillsam sjö. De kringliggande skogarna är till 

stor del orörda, fridfulla och uppvisar höga rekreativa värden. Som kommunalt bad är 

Bergsjön ett attraktivt mål för friluftslivet.  

Områdets betydelse för landskapsbilden och skönhetsupplevelsen?  

Bergsjön omges av en bård av skog som bidrar till skapandet av landskapsbilden samt 

den stillsamma atmosfären runt sjön. Denna bård är viktig att bevara.   

Planområdet i sin helhet karaktäriseras av gles bebyggelse på måttligt kuperade 

naturtomter. Området närmast Bergsjön består av tätare skog med mindre 

nivåskillnader inom fastigheterna. Hela området uppfattas som lugnt och stillsamt. 

Hur nära är det till bostäder?  

Då två bebyggda fastigheter till viss del ligger inom strandskyddat område är det inte 

långt mellan sjön och närmaste bebyggelse. Närmaste bostad från stranden sett ligger 

c:a 115 m från strandkanten.  

Områdets betydelse som kulturlandskap?  

De kringliggande skogarna har spår av skogsbruk.  

Området omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården, eller av område med 

höga kulturvärden enligt kommunens kulturmiljöprogram.  

3.2 Växt- och djurliv  

Följande frågeställning har legat till grund för nedanstående stycke:  

Naturreservat eller utpekat som Natura 2000-område, världsarv eller riksintresse 

för naturvården, befintligt områdesskydd? Vilka olika naturtyper som finns inom 

området? Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet? Hur känsliga är 

de berörda naturtyperna? Terrängens utformning (topografin). Områdets betydelse 

för naturvården. Strukturer eller indikatorarter som indikerar lång kontinuitet, 

långvarig hävd eller andra förhållanden som har betydelse för den biologiska 

mångfalden? 

Naturreservat eller utpekat som Natura 2000-område, världsarv eller 

riksintresse för naturvården, befintligt områdesskydd? 
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Området omfattas inte av naturreservat eller är utpekat som Natura 2000-område, 

världsarv eller som riksintresse för naturvården. Något befintligt områdesskydd finns 

inte. 

I skogen sydväst om planområdet finns ett värdefullt naturområde som är en utpekad 

nyckelbiotop.  

Vilka olika naturtyper som finns inom området?  

Planområdet utgörs av blandad barr- och lövskog. Tomterna är stora och många är 

kuperade. På flertalet bebyggda tomter finns mycket av skogen bevarad och husen är 

inte alltid synliga från Bergsjövägen. På de obebyggda tomterna har en stor del av 

träden avverkats för att ge plats åt kommande bebyggelse och dessa tomter utgör 

öppna inslag i landskapet. I planområdets norra delar, väster om Bergjövägen, innan 

denna förgrenar sig, finns ett mindre hällmarksområde med berg i dagen där 

kvarvarande tallar och enstaka lövträd bidrar karaktärsskapande för hela området. 

Även på andra ställen inom planområdet går berget i dagen.  

Nyckelbiotopen sydväst om planområdet utgörs av ett område med blandsumpskog 

som har mycket högt naturvärde ut ett regionalt perspektiv. Biotopen är viktig som 

kärnområde för många sällsynta och hotklassade arter av bl.a. mossor, lavar, 

vedsvampar och mollusker.  

Inom det strandskyddade området utgörs växtligheten framförallt av blandskog. 

Området närmast sjön består av en större andel lövskog samt en del tall. Buskskiktet 

består här framförallt av odon, pors och skvattram. Det blötare området fungerar som 

en naturlig infiltrerings- och fördröjningsyta för avrinningen för området och sjön.  
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Figur 10, Område närmast sjön, öster om Bergsjövägen 

Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet?  

Kårsta tätort omges av stora skogar.  

Generellt sett är skogarna i närområdet av liknande karaktär som den skog som finns 

representerad inom planområdet samt inom område som berörs av strandskydd.  

Nyckelbiotopen sydväst om planområdet uppvisar högre naturvärden än övrig skog. 

De högre värdena beror framförallt på att de hydrologiska förhållandena inom 

området samt på att området länge stått orört. Idag finns inget formellt skydd för 

skogen. Diskussioner om bildande av biotopskyddsområde har förts men ännu har 

inget beslut tagits i frågan.  

Hur känsliga är de berörda naturtyperna?  

Blötare skogar är beroende av att vattnets flöden och beskuggningen av marken 

behålls. Det är därmed viktigt att skogen öster om Bergsjövägen inte glesas ur eller 

dräneras. Planläggning innebär att skogen närmast Bergsjön långsiktigt bevaras.  

Den bård av träd som finns runt sjön är skyddsvärd framförallt på grund av sin 

påverkan på landskapsbilden men även på grund utav att den är del i ett större 

sammanhängande skogsområde med stora naturvärden. Bården knyts samman med 

den värdefulla nyckelbiotopen i sydväst. 
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Terrängens utformning (topografin).  

Planområdet är måttligt kuperat med höjder i områdets nordvästra del. Inom 

strandskyddat område höjer sig marken något i nordvästra hörnet av fastighet Kårsta-

Rickeby 2:70. Det blötare området öster om Bergsjövägen ligger lägre än övrig mark.  

Områdets betydelse för naturvården.  

Inom planområdet samt strandskyddat område finns mindre områden som uppvisar 

högre naturvärden och som har större betydelse än övriga för naturvården. Inom 

strandskyddat område finns de högsta värdena inom skogsområdet öster om 

Bergsjövägen.  Detta blötare området utgör utlopp för Bergsjön och mycket av 

avrinningen från planområdet sker redan idag hit. Det är viktigt att inga åtgärder som 

medför dränering av detta område genomförs.   

Sumpskogen sydväst om planområdet där nyckelbiotop finns utpekad har ett mycket 

högt naturvärde ut ett regionalt perspektiv.  

Strukturer eller indikatorarter som indikerar lång kontinuitet, 

långvarig hävd eller andra förhållanden som har betydelse för den 

biologiska mångfalden? 

Den blötare skogen öster om planområdet är viktig för omkringliggande marker och 

den biologiska mångfalden i sin helhet då den är ett naturligt infiltrerings- och 

fördröjningsmagasin för vattenavrinning.  

4. Konsekvenser av planen  

Översiktsplanen anger att kommunens sjöar med stränder ska vara en kvalitet för 

boende, rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till sjöar och stränder i kommunen 

ska öka. Kommunen ska också värna om livsvillkoren för växt- och djurlivet på land 

och i vatten. Dessa är en förutsättning för den biologiska mångfalden.  

Detaljplanens genomförande innebär en förtätning av befintligt bostadsområde. 

Strandskyddat område tas i anspråk för en utveckling och förlängning av 

Bergsjövägens östra förgrening och strandskyddet upphävs till viss del inom 

kvartersmark för att möjliggöra vidare utveckling av en redan bebygg fastighet 

(Kårsta-Rickeby 2:71). Samtidigt innebär planen att allmänhetens tillträde till 

strandområdet förväntas öka och förutsättningarna för växt- och djurlivet bestå. 

Marken närmast sjön planläggs som natur och övergår i kommunal ägo.  Inom 

naturmarken ligger strandskyddet kvar.   

Upphävandet av strandskyddet anses inte medföra någon negativ påverkan på 

strandskyddets syften.  
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4.1 Allemansrättslig tillgänglighet  

Följande frågeställning har legat till grund för nedanstående stycke: 

Hur stor del av det tillgängliga strandområdet i ett större område kommer att 

försvinna eller påverkas av ingreppet? Är kvarvarande yta tillräcklig för att trygga 

allmänhetens tillgång till strandområden för friluftsliv i ett långsiktigt perspektiv? 

(Ta hänsyn till olika målgrupper: unga, gamla, olika befolkningsgrupper och så 

vidare.) Hur känsligt är området? Medför åtgärden en förändring av de funktioner 

som krävs för att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet? Hur påverkas 

friluftslivets intressen av den föreslagna åtgärden? Om och varför påverkan är 

godtagbar för friluftslivet och landskapsbilden. 

Skyddet för allmänhetens tillgång till strandområdet gäller enligt förarbetena till 

miljöbalken inte bara den fysiska tillgången till strandområdet utan även allmän-

hetens uppfattning av möjligheterna att vistas i strandområdet. (NVV, s. 75) 

Hur stor del av det tillgängliga strandområdet i ett större område 

kommer att försvinna eller påverkas av ingreppet 

Det område där strandskyddet genom planen upphävs är i relation till övrig mark 

inom planområdet och det tillgängliga strandområdet inte stort.  

 

 

Figur 11, Allmän tillgänglighet i närområdet.  

Bergsjön 
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Genom att större delen av det strandskyddade området planläggs som natur och 

övergår från privat till kommunal ägo blir den totala andelen allmänt tillgänglig mark 

i området större i och med planens införande. Idag utgörs marken inom 

strandskyddat område av privat samt samfällt ägda fastigheter.  (SE KARTA).  

 Är kvarvarande yta tillräcklig för att trygga allmänhetens tillgång till 

strandområden för friluftsliv i ett långsiktigt perspektiv?  

Allmänhetens tillgång till kvarvarande strandområde kommer med planens 

genomförande att stärkas. Idag ägs fastigheterna närmast sjön privat och samfällt. 

Inom den kommunala naturmarken säkerställs att strandområdet långsiktigt bevaras 

samtidigt som allmänhetens tillträde till stigarna och skogarna runt Bergsjön 

garanteras. Inga ingrepp som påverkar de redan befintliga stigarna ner mot Bergsjön 

inom samfälld samt privatägd mark planeras i dagsläget. I framtiden har området 

potential att utvecklas utifrån ett friluftsperspektiv.  

Hur känsligt är området?  

Området allra närmast Bergsjön är känsligt för förändringar då området uppvisar 

både höga rekreations- samt naturvärden. Framförallt en mycket stor 

besökstillströmning skulle kunna påverka området negativt. Dock bedöms inga 

sådana konsekvenser föreligga då huvudmålet för friluftslivet är den kommunala 

badplatsen i östra delen av Bergsjön.  

Den skog som finns öster om Bergsjövägens östra förgrening är känsligt för 

förändringar i de hydrologiska förutsättningarna. Framför allt dränerande åtgärder 

kan påverka området negativt. Planen innebär inga sådana konsekvenser.  

Bergsjön är en klarvattensjö känslig för påverkan. Den dagvattenutredning som 

genomförts visar att endast marginell avrinning kommer att ske mot sjön efter 

planläggning.  

I samband med detaljplaneläggning kommer planområdet att anslutas till allmänna 

nätet vad gäller vatten och avlopp (VA) samt dagvatten. I dag har många av 

fastigheterna i området enskilt avlopp och VA-anslutningar bör långsiktigt ha en 

positiv inverkan på sjöns kvalitet.  

Medför åtgärden en förändring av de funktioner som krävs för att 

trygga allmänhetens tillgång till strandområdet?  

Detaljplanen kommer inte att innebära någon negativ förändring av de funktioner 

som krävs för att trygga allmänhetens tillgång till strandområdet. Besökare som 

tidigare kunnat nå strandområdet via stigarna som utgår från Bergsjövägens östra 

förgrening kommer även efter planläggning kunna göra det.  Bergsjövägen förlängs 

och förses med vändplan men behåller i huvudsak sin nuvarande sträckning. Tillgång 
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till skogsbården runt Bergsjön samt den värdefulla naturen runt om sjön säkerställs i 

detaljplanen genom att området närmast sjön planläggs som naturmark och övergår i 

kommunal ägo.  

Hur påverkas friluftslivets intressen av den föreslagna åtgärden?  

Detaljplanen medger avstyckning av fastigheter och innebär en upprustning av 

vägnätet. Då området planläggs för bebyggelse av mer permanent karaktär relativt 

idag så kommer planområdet inklusive Bergsjön med dess strandmiljöer sannolikt att 

besökas av något fler personer efter planläggning.  

I samband med att området närmast sjön övergår i kommunal ägo finns även 

möjlighet att tillgängliggöra området ytterligare för allmänheten. Med utgångspunkt i 

värnandet av områdets naturvärden kan anläggande av vissa publika installationer, 

ex. informationsskyltar och spänger bidra positivt till friluftslivets intressen. Dock 

kommer ingen parkering eller större anläggning att tillåtas. Eventuella åtgärder inom 

strandskyddat område får inte påverka områdets stillsamma karaktär eller 

naturvärden negativt. Åtgärder inom strandskyddat område kräver generellt sätt att 

strandskyddsdispens måste medges.  

Om och varför påverkan är godtagbar för friluftslivet och 

landskapsbilden. 

Strandskyddets upphävande berör endast områden som redan idag används på det 

sätt som planen medger. I övriga områden kommer strandskyddet att ligga kvar. Att 

området närmast sjön planläggs som naturmark kommer att bidra till att sjöns 

stillsamma karaktär bibehålls samtidigt som allmänhetens tillgång till stranden 

säkerställs.  

Planläggningen kommer i sin helhet att föra med sig positiva effekter för friluftslivet.   

4.2 Växt- och djurliv  

Följande frågeställning har legat till grund för nedanstående stycke: 

Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas av 

ingreppet? Medför åtgärden en förändring av de särskilda strukturer eller 

funktioner som krävs för att goda livsvillkor ska finnas kvar på platsen? Är den yta 

som finns kvar tillräcklig för att djur- och växtarter som hör hemma i livsmiljön ska 

kunna fortleva i livskraftiga populationer? Berörs särskilt skyddsvärda naturtyper 

eller arter av placeringen av åtgärden? Hur påverkas områden utanför den 

planerade åtgärden? Kommer åtgärden att fragmentisera naturtypen? Medför 

åtgärden en barriär? Sker åtgärden i en relativt orörd eller opåverkad miljö?  



 

 

 

54  

DETALJPLAN FÖR KÅRSTA-RICKEBY 1, PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING, D 20160711 

Hur lång är återhämtningstiden för naturtypen?  

Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller 

påverkas av ingreppet?  

I stort behålls den mest värdefulla naturen inom strandskyddat område genom att det 

planläggs som allmän platsmark, NATUR. Den mark som tas i anspråk för att 

möjliggöra förlängning av väg och anläggande av vändplan uppvisar inte sådan 

värden som omkringliggande blötare skog eller äldre skogar runt Bergsjön.  

Vändplanen förläggs i stort sätt på samma ställe där vägen idag slutar och kommer 

endast ta en försumbar del av det blötare området i anspråk. Planens genomförande 

kommer innebära att en i sammanhanget ytterst begränsad del av värdefull natur tas i 

anspråk för anläggande av vändplan.  

De fastigheter som berörs av strandskydd och som idag är bebyggda uppvisar inga 

speciella naturvärden. Tomterna utgörs av iordningställda naturtomter. Ingen 

förändring förväntas ske för naturen inom dessa tomter i samband med planläggning 

samt strandskyddets upphävande inom en av dem.  

Medför åtgärden en förändring av de särskilda strukturer eller 

funktioner som krävs för att goda livsvillkor ska finnas kvar på platsen?  

Upphävandet av strandskydd inom befintliga fastigheter och för anläggande av väg 

och vändplan kommer inte att påverka det större sammanhängande skogsområde 

eller andra strukturella sammanhang som finns runt omkring Bergsjön. Planläggning 

kommer snarare att bidra till att den mest värdefulla miljön närmast strandområdet 

långsiktigt bevaras.  

I och med att fastigheterna inom planområdet ansluts till det allmänna nätet för 

vatten och avlopp kommer miljösituationen totalt sett att förbättras inom 

planområdet.  

Är den yta som finns kvar tillräcklig för att djur- och växtarter som hör 

hemma i livsmiljön ska kunna fortleva i livskraftiga populationer?  

En ytterst begränsad yta av det strandskyddade området tas i anspråk för att 

möjliggöra syftet med planen och avser framförallt anläggandet av vändplan. 

Planområdet är omgett av stora skogar och inom detaljplanen planläggs ett större 

område som naturmark. Anläggandet av vändplanen innebär inte att någon större 

omdaning av naturmiljön i närområdet i sin helhet och livsmiljön för djur- och växtliv 

bedöms inte påverkas negativt av planläggning.   

Berörs särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter av placeringen av 

åtgärden?  
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Placeringen av planerad vändplan har anpassas till att inte ta skogen öster om 

Bergsjövägen i anspråk. Några andra skyddsvärda naturtyper eller arter bedöms 

påverkas av anläggandet.  

Hur påverkas områden utanför den planerade åtgärden?  

Områden utanför den planerade vändplanen påverkas inte negativt. Den större delen 

av befintligt skog och övrig natur kommer även efter ett plangenomförande att bestå.  

Kommer åtgärden att fragmentisera naturtypen?  

Området som tas i anspråk för anläggande av väg och vändplan samt för utveckling av 

redan ianspråktagen fastighet kommer inte att bidra till någon fragmentisering av 

naturtypen. Till viss del innebär planläggningen av området att viss gallring av 

befintlig skog inom planområdet kommer att ske. Planen har tagit hänsyn till gröna 

sammanhang och planbestämmelser som syftar till att motverka fragmentering har 

införts i planen.  

Medför åtgärden en barriär?  

Anläggande av vändplan utgör inte någon barriär varken för djur eller människor. 

Goda möjligheter att röra sig ner mot sjön kommer att finnas kvar även efter att 

vändplanen byggs. På sikt kan även friluftsvärden inom naturområdet närmast sjön 

utvecklas. Den fastighet där strandskyddet upphävs är ianspråktagen och utgör redan 

idag en barriär mot sjön då den inte används för att ta sig till strandområdet. Att 

strandskyddet upphävs inom tomtmarken anses inte innebära försämrade färd- eller 

spridningsvägar för växter eller djur.  

Sker åtgärden i en relativt orörd eller opåverkad miljö?  

Vägområdet ägs idag samfällt och används av omkringboende. Vändplanens position 

sammanfaller i stort med nuvarande mindre vändplats. Redan idag finns stigar i 

skogarna i närområdet vilka nyttjas av omkringboende. Skogsbruk förekommer i 

skogarna runt omkring skogsområdet.  

Hur lång är återhämtningstiden för naturtypen?  

Då ingen större negativ påverkan förväntas på området där vändplan förläggs bör det 

inte heller föreligga någon återhämtningstid för naturtypen.  

5. Övervägande av planutformning  

I utformningen av detaljplanen har stor hänsyn tagits till de naturvärden som 

planområdet som helhet uppvisar. Läge och utformning för vändplanen inom 
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strandskyddat område har föreslagits utifrån det faktum att de södra fastigheterna 

även fortsättningsvis ska kunna nå gatan samt utifrån kraven för vändning av 

driftsfordon. Dessutom har läget anpassats efter att göra så lite intrång som möjligt i 

det blötare skogsområde som finns öster om Bergsjövägen.  

Av de två bebyggda fastigheter som berörs av strandskydd (Kårsta-Rickeby 2:74 och 

2:71) är en idag tydligt otillgängliga för allmänheten. Den del av Kårsta-Rickeby 2:74 

som berörs av strandskydd är inte ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften och något skäl för upphävande av strandskyddet 

bedöms därmed inte finnas. Den del av Kårsta-Rickeby 2:74 som ligger inom 

strandskyddat område planläggas som naturmark.   

För Kårsta-Rickeby 2:71 där infart och en del bebyggelse idag ligger inom 

strandskyddat område är hemfridszonen tydlig och sträcker sig över hela den del av 

fastigheten som ligger inom strandskyddat område.  

De delar av privatägda, ej bebyggda fastigheter som berörs av strandskydd planläggs 

som naturmark.  

6. Särskilda skäl  

Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det 

finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§ miljöbalken (MB). 

Kommunen anser att särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1, 4 samt 5 MB föreligger.  

Punkt 1, avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Den fastighet där strandskyddet upphävs inom tomtmark anses redan vara 

ianspråktagen på ett sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Inga särskilda värden för växt- eller djurliv finns på tomten och allmänheten 

använder inte tomten för att nå Bergsjön eller omkringliggande strandområden.  

Punkt 4, avser ett område som behövs för att utvidga en redan 

pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området  

Vägen och den mindre vändplanen används redan idag. Läget för planerad vändplan 

har anpassats för att möjliggöra infarter för fastigheterna längs den östra 

förgreningen av Bergsjövägen samt för att minimera intrång på fastigheter som i och 

med planläggning kommer att kunna styckas.  
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Fastigheterna längs med hela Bersjövägens östra förgrening kommer att stå för lika 

stor del av gatukostnaden som övriga inom planområdet. Då samtliga fastigheter 

kommer att debiteras utifrån samma grunder för kostnaden för anläggande av vägen 

och vändplanen ska alla även ha rätt till utfart mot gatan, precis som samtliga 

bebyggda fastigheter har idag. Placeringen av kommande vändplan kommer att 

säkerställa att samtliga fastigheter inom planområdet kan nyttja sina infarter på 

samma sätt som idag.  

Punkt 5, avser ett område som behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området  

Planens genomförande kommer att innebära att strandskyddat område tas i anspråk 

för att säkerställa ett angeläget allmänt intresse då Bergsjövägen förses med vändplan 

stor nog för driftsfordon så som plog-, brand- och sopbil.  

Kårsta tätort är utpekad i kommunens översiktsplan som ett av de stationsnära 

utvecklingsområdena inom kommunen. För Kårsta tätort är det viktigt att 

planläggning sker och att vatten och avlopp tillkommer för att skapa bättre 

naturförutsättningar i området som helhet. Genom planläggning kan avstyckningar av 

fastigheter ske. Ett större befolkningsunderlag bidrar till att säkerställa kommunal 

service och en fortsatt utveckling av Kårsta tätort.   

7. Fri passage  

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en 

detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och 

byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för växt- 

och djurliv. I detaljplanen säkerställs fri passage mellan strandlinje och byggnader 

genom att marken närmas sjön planläggs som naturmark.  

8. Intresset att ta området i anspråk väger 
tyngre än strandskyddsintresset  

Vid bestämmande av läget för vändplan har anpassning skett för att säkerställa att de 

negativa konsekvenserna för växt- och djurliv ska bli så små som möjligt. Den 

allmänna tillgängligheten av strandområdet bedöms inte förändras i och med 

planläggning.  

Vägen och vändplanen behövs för att säkerställa att åtkomst kan ske till redan 

bebyggda fastigheter. Dessutom måste vändplanen byggas för att möjliggöra 

vändning av driftsfordon och säkerställa fortsatt utveckling av Kårsta tätort i linje 

med kommunens översiktsplan.  
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Inom den fastighet som redan är bebyggd och där strandskyddet upphävs i planen 

finns idag inga höga värden för djur- eller växtliv. Tomten är inte allmänt tillgänglig.  

Idag är inte närmast sjön allmänt tillgängligt då de närmaste fastigheterna ägs privat 

och samfällt. I samband med planläggning finns goda förutsättningar för att området 

blir tillgängligt för flera då marken närmast sjön planläggs som allmän platsmark, 

natur.  

Totalt sett bedöms syftet med upphävandet väga tyngre än strandskyddets syften. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


