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      - MARK OCH PLANERING - 
 

2023-01-24 Dnr 2021/5 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Detaljplan för 

Ösby 1:17 och Näsbo 1:47 m.fl. Vittinge tätort 

Heby kommun, Uppsala län 

 

 

Utlåtande över granskning 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Granskning Planförslaget har varit ute på granskning mellan 2022-09-01 och 2022-09-28.  
Myndigheter, berörda fastighetsägare och flera har under denna tid beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs med 
ett standard planförfarande.  

Efter granskning har yttranden redovisats i ett granskningsutlåtande med 
kommunens ställningstagande och dess motivering. 

Planändringen avses antagas av kommunstyrelsen vid sammanträde  
2023-01-24 
 
 

Yttranden Totalt har 12 yttranden inkommit. 

Nedan redovisas instanser som inkommit med synpunkter: 

- Länsstyrelsen Uppsala län 

- Lantmäteriet 

- Trafikverket 

- Vattenfall Eldistribution AB 

- Bygg- och miljönämnden 

- Lokalstrateg 

- Skanova AB 

- Region Uppsala 

- Sala – Heby Energi Elnät AB 

- VafabMiljö 

- Tekniska enheten 

- Fastighetsägare 

Respektive yttrande återges och bemöts nedan. Yttrandena i sin helhet finns 
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att tillgå på kommunhuset i Heby kommun. 

 

Förändringar av 
planförslaget efter 
granskning 

Planbeskrivning 

 Planbeskrivningen har under rubriken miljökvalitetsnorm vatten 
kompletterats med resultatet från reviderad dagvattenutredning. 

 Planbeskrivningen har under rubriken gatunät, gång och cykelväg 
förtydligats med information om in och utfart från planområdet. 

 Planbeskrivningen har under rubriken rättigheter och servitut 
kompletterats med information om avtal för fastigheten Ösby 1:17. 

 Planbeskrivningen har under rubriken planbestämmelser justerats. 

 Planbeskrivningen har under rubriken parkering kompletterats med 
information om parkeringsnorm i Heby kommun. 

Plankarta 

 Planbestämmelse gällande buller har justerats. 

 Parkområdet har justerats och breddats i den östra delen. 

 Skyddsbestämmelserna för träden vid infarten i östra delen har tagits 
bort. 

 Skyddsradien runt ekarna har justerats. 

 

Länsstyrelsen 

 Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 
10 § PBL  
Länsstyrelsen har i granskningsskedet återstående synpunkter av betydelse 
för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Dessa frågor rör 
miljökvalitetsnormer för ytvatten och buller. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ett genomförande av planförslaget 
riskerar att innebära att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte 
följs. Ett beslut från kommunens sida att anta detaljplanen med en 
utformning enligt föreliggande förslag kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL. Se mer om Länsstyrelsens synpunkter 
under Miljökvalitetsnormer (MKN), MKN ytvatten. 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
MKN ytvatten 
För att följa MKN får en detaljplan inte ge upphov till en förändring som 
innebär att vattenmiljön försämras på ett sätt som äventyrar möjligheten att 
uppnå den status som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. En 
försämring bedöms inte vara tillåtlig om den bidrar till att en kvalitetsfaktors 
status sänks, om den äventyrar en norm eller om ytterligare försämring 
förekommer för en kvalitetsfaktor med lägst status. Den lägsta statusen är 
måttlig status för särskilt förorenade ämnen, uppnår ej god status för 
prioriterade ämnen och dålig status för resterande kvalitetsfaktorer. Vilka 
ämnen som behöver inkluderas i en dagvattenutredning kan därmed variera 
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från fall till fall, beroende på recipienten.  
För ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) finns 
en samlad bedömning där samtliga ytvattenförekomster har en norm satt 
med mindre strängt krav med avseende på atmosfärisk deposition. Det 
mindre stränga kravet anger dock att lokala påverkanskällor måste åtgärdas 
och att de nuvarande halterna inte får öka. 
 
I dagvattenutredningens föroreningsberäkningar saknas information om 
polybromerade difenyleterar (PBDE). Länsstyrelsen anser att kommunen ska 
komplettera utredningen så att polybromerade difenyleterar (PBDE) ingår. 
Av dagvattenutredningens föroreningsberäkningar framgår att halterna av 
kvicksilver (Hg) ökar från 0,011 μg/l före exploatering till 0,015 μg/l efter 
exploatering med föreslagen dagvattenlösning. Mot bakgrund av att 
kvicksilverhalterna ökar samt det absoluta icke-försämringskrav som 
beskrivs ovan bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna dagvattenåtgärderna 
inte är tillräckliga för att planförslaget ska anses följa MKN för ytvatten. 
Ett antagande av planförslaget kan, enligt Länsstyrelsens bedömning, antas 
innebära att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs enligt 
11 kap 10 § 3 punkten PBL. 

 
Buller 
På plankartan har kommunen angett skyddsbestämmelsen m1, minst en 
uteplats i anslutning till varje bostad eller en gemensam uteplats ska anordnas 
så att riktvärdet för buller uppfylls. 
Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen är olämplig av flera anledningar. 
Det framgår inte på ett tillräckligt tydligt sätt vad planbestämmelsen avser, 
vad riktvärdet som ska uppfyllas är. Det är inte möjligt för den som drabbas 
av bestämmelsen att veta vad som förväntas av denne, tydlighetskravet i PBL 
är inte uppfyllt. Kommunen har inte heller på ett tillräckligt tydligt sätt visat 
att eller på vilket sätt planen, med bestämmelsen, går att genomföra. I 
bullerutredningen anges att de nya byggnaderna inom planområdet kommer 
att fungera som avgränsning för bullret och att det med stor sannolikhet 
kommer att uppstå lämpliga ytor för uteplatser där riktvärdet uppfylls. En 
redovisning av hur byggnaderna kan placeras så att lämpliga ytor för 
uteplatser ska uppstå saknas dock.  
 
Länsstyrelsen vill göra kommunen uppmärksam på att det inte finns något 
krav i PBL på att bostäder ska ha tillgång till uteplats eller balkong. Om en 
detaljplan medger att uteplats anordnas i anslutning till bostäder finns 
däremot krav på att uteplatsen uppfyller bullerriktvärdena i 
bullerförordningen (2015:216) samt att planbeskrivningen innehåller 
beräknade värden för omgivningsbuller vid uteplatsen (4 kap 33 a § PBL). 
Uteplatsen kan vara privat eller gemensam och det räcker med att en av de 
uteplatser som varje bostad har tillgång till uppfyller riktvärdena.  
 
Vad Länsstyrelsen efterfrågar är att kommunen på ett tydligare sätt redovisar 
hur planen kan genomföras så att riktvärdena för uteplats uppfylls, detta 
eftersom planförslaget medger uteplats vid bostäderna. 
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Naturvård 
Under samrådet påtalade Länsstyrelsen att planområdets naturvärden inte 
hade utretts. Till granskningen har kommunen tagit fram en 
naturvärdesinventering. Med anledning av detta framför Länsstyrelsen sina 
samrådssynpunkter som avser naturvård nu i granskningsskedet (se nedan). 
 
Artskyddsförordningen 
Av naturvärdesinventeringen framgår att ett naturvärdesobjekt med påtagligt 
naturvärde (klass 3) har identifierats i område som på plankartan dels 
omfattas av kvartersmark med användningsbestämmelse bostäder och 
centrum (BC) med byggrätt, dels allmän plats Natur med 
egenskapsbestämmelse för dagvattendike. Inom naturvärdesobjektet har 
blåsippa, som är fridlyst enligt 9 § artskyddsförordningen identifierats. 
 
Om naturvärdesinventeringen hade utgjort underlag under samrådet hade 
Länsstyrelsen påpekat att kommunen inte har tagit hänsyn till att planen 
medför exploatering av ett påtagligt naturvärde. I planbeskrivningen saknas 
också en konsekvensanalys gällande att planens genomförande medför 
negativa konsekvenser för områdets naturvärden och den biologiska 
mångfalden. Länsstyrelsen vill här uppmärksamma kommunen på att 
planläggning ska ske med hänsyn till naturvärden enligt 2 kap 3 § PBL. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att naturvärdena inom 
planområdet inte utgör ett avgörande hinder för ett genomförande av 
planförslaget. Någon dispens från förbuden i artskyddsförordningen samt 
biotopskyddsbestämmelserna bedöms inte behövas vid ett 
plangenomförande.  
 
Biotopskydd 
Av naturvärdesinventeringen framgår att en björkallé som omfattas av 
generellt biotopskydd finns i planområdets sydvästra kant. Av 
planhandlingarna framgår att biotopskyddsområdet har undantagits från 
kvartersmark och i stället pekats ut som parkmark. Länsstyrelsen anser att 
det bör framgå tydligare i planbeskrivningen att framtida avverkning eller 
beskärning av björkarna i allén kan kräva biotopskyddsdispens. 
  

Kommentar Dagvattenutredningen har kompletterats med uppgifter om polybromerade 
difenyleterar (PBDE) och kvicksilver.  Vidare har planbeskrivningen 
kompletterats under rubriken miljökvalitetsnorm för vatten med resultatet av 
dagvattenutredningen. 
 
Plankartan har efter dialog med bygglovsarkitekt på kommun justerats till 
uteplats ska anordnas på bullerdämpad sida. Bullerutredningen har vidare 
kompletterats med två illustrationer för att visa på möjlig placering av 
byggnader på fastigheten Ösby 1:17. 
 
Blåsippan är enligt Naturföretaget vanligt förekommande och spridd i 
Uppsala län och Heby kommun. I samband med exploatering kommer 
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blåsippan med största sannolikhet att försvinna inom kvartersmark för 
bostäder men att den i övrigt är väl spridd.  Marken är redan idag planlagd för 
bostadsändamål och i detta läge väger en förtätning tyngre än flora och fauna.  
 
Planbeskrivningen har förtydligats med information om avverkning eller 
beskäring av björkarna längs med allén kan kräva biotopsskyddsdispens. 

Lantmäteriet För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 
 
GENOMFÖRANDETID  
Genomförandetiden är inte skriven med en fullständig mening på plankartan, 
vilket gör det oklart vad som gäller. Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL 
ange vilken genomförandetid som gäller för detaljplanen. Om ingen 
genomförandetid anges blir den, enligt 4 kap 23 § PBL 15 år från den dag då 
beslutet får laga kraft. Svar från samrådet uppger kommunen att de ska lägga 
till det efterhand. Det går inte att ändra formulering på ett dokument efter 
laga kraft. Är det felformulerat i kartan vid beslut kan kommunen inte ändra 
formuleringen efter laga kraft. Det måste framgå på plankartan att de 60 
månaderna börjar när planen får laga kraft.  
 
UTFART FRÅN PLANOMRÅDET  
I beskrivningen står det att det finns 3 möjliga utfarter från planområdet men 
sen är bara 2 som exempel görs. I svaret från samrådet står det att utfart inte 
kommer att göras på den outredda samfälligheten till väster, det behöver 
förtydligas i beskrivningen. Om tanken är att utfart ska göras västerut så är 
det en outredd samfällighet som blir belastad. Vilket medför att rättighet för 
väg endast kan bildas genom en lantmäteriförrättning då det inte går att 
skriva ett avtalsservitut för vägändamål om delägarna är okända.  
 
AVTAL  
Vad för sorts avtal ska ägare av Ösby 1:17 ingå med Ösby s:1 och Heby Ösby 
ga:5. Det står att avtal ska ingås men inte vilken typ av avtal. Eller vad det ska 
innehålla. 
 

Kommentar Genomförandetiden är redovisad i planbeskrivningen under rubriken 
genomförandetid och gäller i 60 månader från den dagen planen får laga kraft. 
Genomförandetiden på plankartan är låst för redigering utöver antal månader 
och laga kraftdatumet, därför blir meningen ”avhuggen” då programvaran 
inte tillåter att lägga till texten ”från den dag planen får laga kraft”. För att 
följa Boverkets föreskrifter och den digitala struktur som finns i de nationella 
specifikationerna Lantmäteriet tagit fram så kommer genomförandetiden på 
plankartan se ut som den gör fram till dess planen fått laga kraft och ett 
datum för lagakraftvinnandet kan föras in i den digitala 
detaljplaninformationen.  
 
Planbeskrivningen har förtydligats under rubriken Gatunät, gång och 
cykelvägar med in/utfart från planområdet kan ske från två håll. Dels via den 
sydöstra delen av fastigheten Ösby 1:17, dels via Näsbo 1:47. 
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Planbeskrivningen har under rubriken rättigheter och servitut kompletterats 
med information om att avtal avser för in och utfart till fastigheten Ösby 1:17. 
 

Trafikverket Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom planområdet 
samt parkering och lekpark. Förbi planområdet går allmän statlig väg 72 samt 
Dalabanan som båda är av riksintresse för kommunikationer. 
 
Buller 
Det är fortsatt svårt att se om man planen uppfyller kraven för uteplatser 
utan åtgärder och Trafikverket vill därför åter igen framföra sina synpunkter 
från samrådet. 
”Kommunen har tagit fram en flexibel detaljplan. Trafikverket anser generellt 
att en detaljplan i ett bullerutsatt läge inte bör vara mer flexibel än vad 
ljudmiljön tillåter. Det som vore önskvärt var om 
planbeskrivningen/bullerutredningen kunde visa exempel på hur byggnation 
kan placeras där bullernivåerna klaras utan skyddsåtgärder. Detta för att 
säkerställa att planen är genomförbar även genom ett bullerperspektiv. 
Trafikverket vill även informera om att eventuella skyddsåtgärder ska bekostas 
av annan part än Trafikverket.” 
 

Kommentar Heby kommun ser det är viktigt att skapa en detaljplan som är flexibel som 
gör det möjligt att exploatera fastigheten Ösby 1:17. Plankartan har efter 
dialog med bygglovsarkitekt på kommun justerats till uteplats ska anordnas 
på bullerdämpad sida. Vidare har bullerutredningen kompletterats med två 
illustrationer för att visa på möjlig placering av byggnader på fastigheten 
Ösby 1:17. 
 

Vattenfall 
Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution AB noterar att tidigare yttrande har beaktats och har 
inget mer att tillägga. 

Kommentar Noterat 

Miljö- och 
byggnämnden 

 

Buller  
I plankartan har bestämmelsen m1 införts. Bestämmelsen anger att minst en 
uteplats i anslutning till varje bostad eller en gemensam uteplats ska 
anordnas så att riktvärdet för buller uppfylls. Byggenheten ser positivt på 
införandet av en bestämmelse angående buller, men anser att bestämmelsen 
även bör ange hur bullerskyddade uteplatser kan ordnas, exempelvis genom 
att de placeras mot ljuddämpad sida.  
 
Dagvatten 
 Miljöenheten kan konstatera att med den föreslagna dagvattenhanteringen 
kommer föroreningsbelastningen från området att öka, trots att riktvärdena 
underskrids. Dagvattnet från området bör renas så att 
föroreningsbelastningen efter exploatering av området minskar i förhållande 
till föroreningsbelastningen innan exploatering, detta för att inte påverka 
MKN för recipient Skattmansöån negativt.  
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Bygg- och miljönämnden har i övrigt inga kvarvarande synpunkter på 
planförslaget. 

 Bestämmelse gällande buller har justerats i plankartan till uteplats ska 
anordnas på bullerdämpad sida. Bullerutredningen har också kompletterats 
med två illustrationer för att visa på möjlig placering av byggnader på 
fastigheten Ösby 1:17. 
 
Enligt dagvattenutredning, daterad 2022-08-05 och reviderad 2022-10-28 
bedöms föroreningshalterna i dagvatten från planområdet efter exploatering 
uppfylla kommunens fastställda riktvärden utan en tillförd reningslösning. 
Vid fördröjning i torr damm renas dagvatten ytterligare vilket leder till att 
planområdet inte kommer påverka miljökvalitetsnorm för Skattmansöån 
negativt.  
 

Lokalstrateg Såg i granskningshandlingen Dnr 2021/5 daterat 2022-08-29 att det står 
under mark och ägoförhållanden ” Markägoförhållanden Tre fastigheter 
berörs av planförslaget. Fastigheten Ösby 1:47 ägs av Heby kommun, Näsbo 
1:47 ägs av det kommunala fastighetsbolaget Hebygårdar AB och Ösby s:1 ägs 
av en samfällighet”. Ska det inte vara Ösby 1:17?, i övrigt inget att erinra. 

Kommentar Fastighetsnumret har ändrats till korrekt nummer. 

Skanova Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
 För ledningssamordning kontakta skanova-remisser-orebro@skanova.se 

 

Kommentar Noterat 

Region Uppsala Trafik och samhälle har inga ytterligare synpunkter på förslaget utan 
hänvisar till yttrandet på samrådshandlingarna daterat 2022-05-16. 
 
 

Kommentar Noterat. 

Sala-Heby energi Sala-Heby Energi Elnät AB har inga synpunkter på detaljplanen. Vi äger inget 
ledningsnät i Vittinge. 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
mailto:skanova-remisser-orebro@skanova.se
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elnät AB 

 

Kommentar Noterat. 

 

 
VafabMiljö 

 

Avfallshanteringen ska utföras i enlighet med kommunens 
renhållningsordning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen, Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen 
vid ny- och ombyggnation”. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter 
Arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vändplatser och angöringsplatser. 
  
Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. 
Avfall kan sorteras i miljöbod, skåp, bottentömmande behållare eller 
motsvarande, som utöver rest- och matavfall även inrymmer utsortering av 
förpackningsmaterial, glas och tidningar. 
  
Inför projektering av ett avfallsutrymme eller ett beslut om bygglov av ett 
avfallsutrymme ska kommunalförbundet Vafab Miljö kontaktas för att 
säkerställa förslaget till utformning.  
 
Vafab Miljö har i övrigt inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar Noterat 

Tekniska enheten Allmänt  
Skillnader i Planbestämmelser mellan planbeskrivning sidan 25-26 och 
plankartans legend:  
 
Träd1: I planbeskrivningen, ”Ekar inom området får endast fällas om de är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”. I plankarta, ”Trädet får endast fällas om 
det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”.  
 
h1: I planbeskrivningen, ”Högsta nockhöjd är 12 meter”. I plankarta, ”0,0 
Högsta nockhöjd är angiven i meter”.  
 
n1: I planbeskrivningen, ”Ekar inom området får endast fällas om de är sjukt 
eller utgör en säkerhetsrisk”. I plankarta, ”Trädet får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”.  
På sidan 19 i planbeskrivningen står i första stycket att det finns tre 
lågpunkter i den södra delen av planområdet och att ”Dessa lågpunkter 
bedöms inte påverka tillkommande bebyggelse”. I det tredje stycket på 
samma sida står om samma lågpunkter ”Dessa lågpunkter kan enligt 
dagvattenutredningen vara mer problematiska”. Uppgifterna är motstridiga.  
 
Dagvattenutredningen berör inte hur dagvattnet för fastigheten Näsbo 1:47 
hanteras i dag eller hur det ska hanteras om förslaget till detaljplan antas.  
 
Det saknas uppgift på plankartan om hur stor del av fastighetsarean som får 
hårdgöras.  
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Det saknas uppgift på plankartan om källare får finnas. 

VA  
Om man låter Fastigheten Ösby 5:17, som ligger utanför detaljplaneförslaget, 
ta hand om sitt egna dagvatten samt förlägger en dagvattenledning i U-
området från Västbergavägen västerut till fastigheten Ösby 1:17 så att den 
fastigheten får sin anslutningspunkt där och anger ett flöde på max 16 l/s till 
kommunens dagvattenledning så utökas andelen kvartersmark på Ösby 1:17. 
Kommunen slipper även avtala med fastigheten Näsbo 1:47 om att anlägga en 
ytlig avrinning på deras kvartersmark. 

 

Röd linje i urklippet är kanten på befintlig lekplats. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det mycket olämpligt att ha fordonstrafik så 
nära utan någon slags skyddsbarriär som klarar kollision med bil.  
I detta avseende är barnperspektivet, för barnens bästa, inte utrett ordentligt.  
I text förklaras det att parkering för boende i fastigheten Näsbo 1:47 ska 
fortsätta parkera med den lösning som finns idag. Dagens parkeringslösning 
för Näsbo 1:47 är inte optimal, boende parkerar på Ösby 5:17 och 1:27. Ösby 
1:27 är mark avsett för bostäder enligt gällande detaljplan. Detta är inte en 
hållbar lösning för parkering i dagsläget ännu mindre med en utökning av 
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antalet lägenheter på Näsbo 1:47. Uppfyller lösningen Heby kommuns 
parkeringsnorm?  
Det är direkt olämpligt att ha träd i den tänkta angöringspunkten för fordon, 
n1 och a2 i plankartan.  
 
Grönyta  
Om infarten ska ligga i öster kan de två lönnarna som står där inte sparas pga. 
att det blir schakt inom droppzonen vilket medför att rötterna skadas.  
Där kvartersmark gränsar mot befintlig lekplats behöver parkmarken  
breddas 2 m som avgränsningsyta. Framförallt vid den planerade infarten. Se 
figur i rött i urklippet under rubriken Gata/Trafik.  
I östra gränsen av parkmarken där infarten är tänkt finns en befintlig 
stenmur.  
 
Eken i parkytan behöver ha fritt ca 10 m i radie för att inte skada rötterna.  
Så där behöver parkmarken utökas.  
Detaljplanens utformning tar bort den befintliga naturliga förbindelsen 
mellan lekplats/parkmark & skogen norr om föreslagen detaljplan där det 
finns stora lek- och rekreationsvärden.  
 
Ingen hänsyn verkar vara tagen till naturvärdesinventeringens 
naturvärdesobjekt. Det området är planlagt som kvartersmark i detaljplanen. 
Är det planerat att utföra någon typ av kompenseringsåtgärder på park eller 
naturmark? 

Kommentar Planbeskrivningen under rubriken planbestämmelser har justerats så 
förklaringarna stämmer överens med legenden i plankartan med undantag 
för höjden på byggnadsverk där angivet värde 12 meter står med för att 
skapa tydlighet. 
 
För dagvattenhantering inom planområdet finns en lösning presenterad i 
dagvattenutredning, daterad 2022-08-05 och reviderad 2022-10-28. Om 
dagvattenledningen skall dras enligt dagvattenutredningens skiss eller om 
det skall byggas på annat sätt avgörs utifrån ekonomiska möjligheter i 
samband med exploatering. 
 
För in och utfart från fastigheten Ösby 1:17 kommer befintlig i den sydöstra 
att användas.  
 
Parkmarken har breddats för att säkerställa lekparkens område. För att in 
och utfarten samtidigt ska kunna vara i den östra delen har 
skyddsbestämmelsen för lönnarna tagits bort. 
 
Hur parkering löses inom enskild fastighet är fastighetsägarens ansvar och 
inget som löses i detaljplanen. Heby kommun har en parkeringsnorm som 
skall följas i samband med exploatering. Planbeskrivningen under rubriken 
parkering har kompletterats med information om detta. 
 
I och med att Heby kommun kommer ha en rättighet för naturmark, dike och 
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damm inom området kommer människor fortsatt kunna ta sig mellan 
lekparken i den södra delen och skogsområdet i norr. Där skapas en naturlig 
stig mellan platserna. 
 
Lönnar är inte skyddsvärda träd och därmed behöver hänsyn inte tas till dem 
som man måste med ekar som finns i området. För ekarna har radien runt 
träden justerats till 10 meter enligt yttrandet. 
 
En dialog har tagits med Naturföretaget som gjorde 
naturvärdesinventeringen och hänsyn har tagits till ekar som finns inom 
planområdet. Gällande blåsippa som är skyddad enligt artskyddsförordningen 
är den vanlig och väl spridd i Uppsala län och Heby kommun. I övrigt har inga 
kompensationsåtgärder planerats i detaljplanen. 
 
 

Fastighetsägare 

 

 

 

När det gäller Skräddarbacken har vi två punkter att ta upp. 
 
1. Dagvatten. Det är oerhört viktigt att man tar hänsyn till den 
dagvattenutredning som har gjorts och som visar att dagvattnet ska ledas 
österut. Det får absolut inte ledas i sydlig riktning mot rv 72. 
 Den konsekvensen missades ju totalt när lekplatsen anlades. 
 
2. Lekplatsen. Det är ett måste att man ser till att de träd som omfamnar 
lekplatsen i dagsläget får vara kvar och då framför allt den stora eken. Vi vill 
inte ha en lekplats som ligger på en platt, öppen, asfalterad yta.  

 

Kommentar Ekarna kommer finans kvar och har i plankartan planlagts med en 
bestämmelse om att de endast får tas ned om de är sjukt eller skadat. 

 

 

          FÖR MARK- OCH PLANERINGSENHETEN 

 

 

 

            Diana Lindström 

Planarkitekt, Metria AB 


