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Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för de Sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna (FÖP) för Uppsala kommun 
Samrådshandlingar daterade den 6 februari 2020.

Beskrivning av ärendet
Uppsala kommun har översänt ett förslag till fördjupad översiktsplan för Sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna i Uppsala kommun till Länsstyrelsen. Handlingarna 
kom på samråd den 2 mars 2020 och är daterade den 6 februari 2020. De omfattar en 
samrådshandling, en bilaga del 1 med förutsättningar, en hållbarhetsbedömning 
(inklusive miljökonsekvensbeskrivning) samt ”PM startprojekt Uppsala nätinfrastruktur”. 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL) vid samråd om 
översiktsplan särskilt:

- ta till vara och samordna statens intressen,
- ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas 

till vid beslut om mark- och vattenanvändningen, 
- verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), att 

miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. MB,

- verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt
- verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat 
synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över 
planförslaget har inkommit från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Post- 
och Telestyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut (SGI), 
Svenska kraftnät, och Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för 
kännedom, se bilaga 2-9.

mailto:sydostra@uppsala.se


Yttrande
 

2(47)

2020-05-15
 

401-1808-2020
 

Samlad bedömning/Sammanfattning
Länsstyrelsen uppskattar ambitionerna i förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna i Uppsala kommun. Det finns höga 
ambitioner om att skapa klimatpositiva och resurseffektiva stadsdelar som är 
inkluderande och där stadsmiljön är grönskande. 
Planområdet är i ÖP 2016 ett större utvecklingsområde benämnt Sydöstra stadsdelarna. 
Enligt ÖP bedöms stadsexpansionen kunna innehålla minst 10 000 nya bostäder. 
Planförslaget avviker kraftigt från detta. Planförslaget är utveckling av flera stadsdelar 
med cirka 20 000 bostäder, vilket är en fördubbling och innebär att det är täta stadsdelar 
som föreslås på oexploaterad naturmark samt jordbruksmark. Många värden berörs vilket 
ställer stora krav på planeringen, skadelindringsåtgärder och kompensationsåtgärder. 
Planområdet gränsar till två av kommunens beslutade naturreservat, Årike Fyris och 
Norra Lunsen, och sträcker sig även till den utpekade broförbindelsen genom Årike Fyris. 
Skogsmark med höga naturvärden, friluftslivs- och rekreationsvärden planeras att 
bebyggas, vilket kräver både tillståndsprövningar, långtgående skyddsåtgärder och 
kompensationsåtgärder. Med tanke på den kraftiga exploateringen är det inte tillräckligt 
att kompensation enbart sker inom planområdet, utan kompensation måste även ske 
utanför området. 
Länsstyrelsens bedömning är att buffertzonen mot Lunsen måste vara väsentligt bredare 
liksom de genomgående naturstråken. Flera tillståndsprocesser, bland annat Natura 2000-
prövning samt tillstånd för vattenverksamhet och artskyddsförordningen, är avgörande 
för om, och hur, planförslaget kan genomföras. 
Broförbindelsen över Fyrisån och det kapacitetsstarka kollektivtrafikstråket är en annan 
viktig planfråga, som huvudsakligen hanteras direkt genom detaljplan. Det innebär att 
konsekvenserna för miljön inte hanteras i ett större sammanhang. Länsstyrelsen anser att 
det hade varit värdefullt för processen om broförbindelsen hade ingått i den fördjupade 
översiktsplanen eftersom den innebär många komplexa frågeställningar. Nu krävs en 
synkning mellan dessa parallella processer och planen behöver kompletteras med 
beskrivning av hur de processerna ska tas om hand. Länsstyrelsen kan utifrån detta 
underlag inte bedöma om broförbindelsen är genomförbar.
Kommunen har en målsättning om att efterföljande detaljplanering ska gå snabbt. Ett sätt 
att skapa förutsättningar är att planen innehåller tydliga planeringsinriktningar. Det nu 
aktuella förslaget saknar i delar planeringsinriktningar och där de finns är de otydliga på 
ett sådant sätt att de inte ger ledning till den efterföljande planeringen. Länsstyrelsen 
anser att planeringsinriktningarna måste bearbetas, konkretiseras och fyllas med innehåll 
om den fördjupade översiktsplanen ska kunna bidra till en snabbare detaljplanerings-
process. Ett helhetsgrepp kring vatten- och naturfrågorna underlättar också efterföljande 
planering. 

Riksintressen
Länsstyrelsen anser att beskrivningarna av riksintressena och dess värden samt 
inriktningarna för att tillgodose riksintressena generellt ska utvecklas i den fortsatta 
planprocessen.
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Riksintresse                                                                                  Bedömning

Natura 2000 Lunsen, 4 kap MB Tillgodoses inte

Naturvård Ultuna källa, 3 kap MB Tillgodoses inte

Natura 2000 Sävjaån, 4 kap MB Riskerar att inte tillgodoses

Totalförsvarets militära del, 3 kap MB Riskerar att inte tillgodoses

Friluftsliv, 3 kap MB Riskerar att inte tillgodoses, tillgodoses med skadelindring och att 
bron är för kollektivtrafik och gång- och cykel

Kulturmiljö, 3 kap MB Riskerar att inte tillgodoses, det föreligger risk för påtaglig skada på 
grund av kumulativa effekter från utredningsområden, parallella 
projekt i och utanför planområdet

Kommunikationer, 3 kap MB Tillgodoses

Rörligt friluftsliv, 4 kap MB Bedömning saknas

 Utförligare beskrivning och motivering lämnas i respektive avsnitt. 

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det med nuvarande handlingar inte går att bedöma om 
MKN enligt 5 kap MB för grundvatten följs. För att MKN för ytvatten ska följas 
måste flödet i Sävjaån utredas, lösningar och planeringsinriktningarna konkretiseras 
och de föreslagna storskaliga anläggningarna ordnas innan detaljplaner, som 
avvattnas mot Sävjaån, kan antas. 

Mellankommunal samordning
Länsstyrelsen bedömer att samordning om frågor som berör mark- och vatten-
områden exempelvis utredningsområden för Nysala och verksamheter, teknisk 
infrastruktur samt påfarten till E4 som angår angränsande Knivsta kommun har 
inletts på lämpligt sätt. Det är viktigt att samordningen fortsätter genom hela 
processen. 

Hälsa och säkerhet eller risk för olyckor
Länsstyrelsen bedömer att kommunen måste bearbeta planförslaget och 
inriktningarna inom några områden för att bebyggelse och byggnadsverk inte ska 
bli olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för 
olyckor, översvämning eller erosion samt underlätta efterföljande detaljplanering. 
Exempelvis krävs en riskutredning om etableringar inom 150 m från Ostkustbanan 
planeras. Vidare anser Länsstyrelsen att det är olämpligt att placera verksamheter 
där människor vistas inom 30 m från järnvägens spårmitt. 
Allmänna intressen och övriga synpunkter
För att genomföra planförslaget krävs tillstånd för vattenverksamhet i flera olika 
områden. Det är Länsstyrelsens uppfattning att det behöver tas fram en omfattande plan 
för skadelindring och kompensation kopplad till planerad vattenverksamhet. Det behöver 
även lämnas utrymme i markanvändningskartan för att kompensera de biotoper som 
kommer att tas bort. I markanvändningskartan behöver också ytor för dagvattenhantering 
säkerställas samt även ytor för kompensationsåtgärder kopplade till både natur och 
rekreation och friluftsliv. 
Länsstyrelsen anser att det är många frågor som måste utredas för att bedöma om det 
oexploaterade utredningsområdet Nysala är lämpligt för en bebyggelseutveckling.  
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Länsstyrelsen delar inte kommunens ställningstagande om att ta ianspråk jordbruksmark i 
de nordliga delarna av planområdet. Inte heller delas synen på hur jordbruksmarken i 
stadens omland ska användas och brukas. Dessutom bedöms inte ytan vid två gravfält 
norr om byggnadsminnet Linnés Sävja lämplig för sport och fritid.
Länsstyrelsen delar hållbarhetsbedömningens farhågor om att planförslaget innebär en 
risk för negativa konsekvenser gällande prisrimliga bostäder. Det riskerar att leda till att 
bostäder för allas behov inte får genomslag i planområdet. 
Människors hälsa kan påverkas negativt av en alltför tät stadsbebyggelse. Det är också 
viktigt att kommunen arbetar med att knyta samman befintlig bebyggelse med 
tillkommande bebyggelse och anger riktlinjer vad gäller tillgänglighet, avstånd, hushöjd, 
övergångszoner för att ge vägledning om hur hänsyn ska tas i kommande detaljplaner.
Utredningsområdet för verksamheter är översiktligt beskrivet i planhandlingarna. I detta 
skede finns för lite underlag för att bedöma verksamheternas möjliga påverkan på 
omgivningen, vilket får utredas i efterföljande planering. Till granskningen behöver detta 
område konkretiseras. 
Eftersom samma typer av stadsbebyggelse planeras på båda sidor om Stordammen menar 
Länsstyrelsen att risken är liten att grönområde blir en social barriär. Vidare föreslår 
Länsstyrelsen ett naturstråk, främst i rekreationssyfte, från befintlig bebyggelse i södra 
Sävja mot Lunsen. 
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att värdena för friluftslivet kan ses 
tillgodosedda genom andra riksintressen eller genom skydd för natur.
Länsstyrelsen gör samma bedömning som Trafikverket, att 100 meter brett stråk behövs 
vid stationen för att säkerställa att utbyggnaden av spår och station får plats då ytan för 
befintliga samt nya spår, station och vändspår är ca 40 meter. För en pendelstation 
behöver 100 m bredd reserveras på en sträcka av 1100 m och för en regionaltågstation 
behövs 1200 m. 
Linnés Hammarby, Årike Fyris med Danmarksvandringen och Ultunavandringen samt 
linneanska växter och djur, planeras ingå i en världsarvsnominering (”The Rise of 
Systematic Biology”). Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att planen kommer att 
påverka världsarvskommitténs bedömning negativt vid en nominering.
Länsstyrelsen anser att riskbedömningen och markanvändningsstrategin för åsen ska 
implementeras i översiktsplaneringen och användas i bedömningen av lämplig 
markanvändning. 
Väg 255 utgör avgränsningen till den yttre skyddszonen för Uppsala och Vattholma-
åsarnas vattenskyddsområde. Inom detta område anser Länsstyrelsen att det inte är 
lämpligt med parkeringshus. I första hand ska lämplig lokalisering utredas och därefter 
ska skyddsåtgärder utredas och vidtas. Även källare, oavsett användning, kan vara 
olämpligt.
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1. Länsstyrelsens allmänna synpunkter

1.1. Befintlig bebyggelse
En översiktsplan är kommunens vision och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön 
bör användas, utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen konstaterar att ett huvudsakligt fokus 
har varit på att planera de nya stadsdelarna. Det framgår av planhandlingarna att 
kompletterande bebyggelse i befintliga stadsdelar ska föregås av planprogram. 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till detta, men anser att några ställningstaganden bör 
göras även i den fördjupade översiktsplanen. Exempelvis bör det tydliggöras vilket behov 
det finns av utveckling i de befintliga stadsdelarna exempelvis med stadsdelsparker, lek-
platser, sportanläggningar, gång- och cykelvägar eller liknande. 

1.2. Allmänt samt läsbarhet
I Uppsala kommuns gällande översiktsplan från 2016 anges en utbyggnad av 
Bergsbrunna och Nåntuna med ca 10 000 bostäder. Länsstyrelsen anser att det saknas 
motivering i FÖP:en till varför kommunen anser att området idag är lämpligt för en 
dubbelt så stor utbyggnad. 
Länsstyrelsen anser också att kommunen ska redovisa hur de förhåller sig till 
Länsstyrelsens synpunkter i granskningsyttrande för Uppsala kommuns översiktsplan 
daterat den 15 september 2016.
Länsstyrelsen konstaterar att handlingarna är väl utformade och att det finns tydliga och 
detaljerade kartor med god läsbarhet. Några förbättringsförslag redovisas. Områden med 
försiktig bebyggelseutveckling är i markanvändningskartan markerade med ljust grön 
färg. Denna färg är missvisande, eftersom den lätt kan förväxlas med någon form av 
grönområde, och den bör därför ändras. Dessutom kan med fördel avsnittet om kulturarv 
och kulturmiljö kompletteras med en karta som tydliggör de föreslagna planerings-
inriktningarna och var de värdefulla siktlinjerna och platser är lokaliserade, exempelvis 
Högtomt och Aspudden, Linnés exkursionsstigar, äldre vägsträckningar m.m. 
Den fördjupade översiktsplanen ska gälla för ett antal stadsdelar. Hur många stadsdelar 
det beräknas bli samt hur dessa ska avgränsas framgår inte av planhandlingarna. Det 
krävs ett förtydligande för att planeringsinriktningar kopplade exempelvis till stadsdelar 
ska kunna förstås och tillämpas. Ett exempel är att det anges att varje stadsdel ska ha en 
stadsdelspark, då det inte framgår av planhandlingarna hur många stadsdelar det kommer 
att bli är det svårt att avgöra om planeringsinriktningen är genomförbar enligt 
markanvändningskartan.
Planen innehåller många uttryck som behöver fyllas med innehåll. Exempelvis nämns 
karaktärsfull arkitektur på ett flertal ställen i dokumenten. Det vore värdefullt om 
karaktärsfull arkitektur kan beskrivas och exemplifieras. Detta skulle vara i linje med det 
som framförs i handlingarna att dialog och information ska vara förenklad och förklaras i 
klarspråk.
Hållbarhetsbedömningen och läsbarheten kan förbättras. I innehållsförteckningen anges 
de avsnitt som hör till miljöbedömningen med grön färg. Dessa avsnitt hade även kunna 
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ha gröna rubriker för att tydliggöra att de hör till miljöbedömningen. Vad som krävs 
enligt lag behöver också markeras tydligare. Läsbarheten hade också ökat om 
bedömningarna av vilken påverkan planförslaget får hade åskådliggjorts grafiskt. 
Länsstyrelsen hänvisar till granskningsyttrande till ÖP 2016 (daterat den 15 september 
2016) i de delar som berör broförbindelsen. 

1.3. Efterföljande planering
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har som målsättning att den efterföljande 
detaljplaneringen ska gå snabbt. Planeringsinriktningarna i samrådshandlingen är i många 
fall otydliga, formulerade på samma sätt som målet och beskriver inte hur och på vilket 
sätt målen ska uppnås. I vissa fall saknas även planeringsinriktningar. För att en effektiv 
detaljplanering ska realiseras anser Länsstyrelserna att planeringsinriktningarna behöver 
kompletteras, konkretiseras, fyllas med innehåll och beskriva hur mål ska uppnås. 
Exempelvis kan de svara på frågan hur dricksvattenförsörjningen ska säkras, vilka 
riktlinjer som ska gälla för vibrationer och elektromagnetiska fält och så vidare. Exempel 
på relevanta, och konkreta, planeringsinriktningar lämnas nedan samt i respektive avsnitt.
Länsstyrelsen konstaterar att i texten om trafik så framgår att parkering inte avses tillåtas 
under mark om det innebär sprängning eller omfattande schaktarbeten (s 67) samt att 
pendlarparkeringar ska anläggas vid stationen. Båda dessa ställningstaganden påverkar 
den kommande detaljplaneringen och Länsstyrelsen anser att dessa hade passat som 
planeringsinriktningar. Pendlarparkering hade också kunnat markeras på mark-
användningskartan eller någon av illustrationskartorna. 
Några av de föreslagna planeringsinriktningarna, exempelvis de för att skydda 
naturvärden och bevara spridningssamband, behöver synas i flera olika avsnitt 
exempelvis i trafik och park. 
Länsstyrelsen instämmer dock i att den efterföljande planering kan gå snabbt med 
avseende på de frågor där helhetsgrepp tas. 

1.4. Utredningsområden
Kommunen har pekat ut ett utredningsområde, Nysala i de sydöstra delarna av plan-
området. ”Nysala” gränsar mot Knivsta kommun i söder, Ostkustbanan och Lunsen i 
väster, utredningsområde för verksamheter i öster och utredningsområde trafikplats E4 i 
norr. Länsstyrelsen anser att det är många frågor som måste utredas för att bedöma om 
Nysala är lämpligt för bebyggelseutveckling. Dessutom efterfrågas motiveringar till 
varför det är önskvärt med en fortsatt stadsutveckling i ett oexploaterat område i stråket 
söderut längs järnvägen. Omfattande samverkan krävs med Knivsta kommun eftersom 
området ligger på kommungränsen.
Utredningsområdet för verksamheter är översiktligt beskrivet i planhandlingarna. I detta 
skede finns för lite underlag för att bedöma verksamheternas möjliga påverkan på 
omgivningen, vilket får utredas i efterföljande planering. Till granskningen vore det på 
sin plats att detta område konkretiseras. 
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Vad som planeras i utredningsområdena samt broförbindelsen över Fyrisån, kan bidra till 
kumulativa effekter på riksintresseområdet. Det finns risk för påtaglig skada, beroende på 
vad som planeras, vilket kan medföra att åtgärden inte kan genomföras. 

1.5. Användning i stadens omland och försiktig komplettering av befintlig 
bebyggelse

1.5.1. Stadens omland
Byggnader för livsmedelsförsäljning och hantverk föreslås tillåtas i stadens omland. 
Enligt Länsstyrelsen behövs det riktlinjer vad gäller nya byggnaders placering, höjd och 
volym, detta för att ge tydligare inriktning för hur riksintressets värden ska förvaltas. 
Slättlandskapets öppenhet är viktig att hålla kvar och på plats i stadens omland finns idag 
långa vyer österut och söderut i Långhundraleden. Länsstyrelsen anser också att den 
brukningsvärda jordbruksmarken är värd att bevara i området och att brukandet inte ska 
förhindras av tillkommande bebyggelsen m.m.

1.5.2. Försiktig komplettering av bostadsbebyggelse
Länsstyrelsen anser att användningen försiktig komplettering av bostadsbebyggelse 
behöver tydliggöras genom planeringsinriktningar om hur stora ytor som kan exploateras, 
typ av bebyggelse, volymer eller liknande. Särskilt viktigt är det ut mot det öppna 
landskapet i riksintresse för kulturmiljövården, Långhundraleden samt öster om Fyrisån 
som berör riksintresseområdet för kulturmiljövården, Uppsala stad.  Tåligheten i landskap 
minskar med ökad påverkan och enligt Länsstyrelsen måste visuell påverkan på områden 
av riksintressen undvikas och så långt som möjligt minimeras. Den ljusgröna färgen på 
plankartan bör ändras då den lätt kan förväxlas med någon form av grönområde. 

1.6. Parallella processer
I planförslaget redovisas föreslagen dragning av en ny kapacitetsstark kollektivtrafik. 
Kollektivtrafikstråket passerar delvis genom planområdet för den fördjupade översikts-
planen för de sydöstra stadsdelarna. Kollektivtrafikstråket med tillhörande bro över 
Fyrisån ingår inte i den fördjupade översiktsplanen utan hanteras istället genom en 
detaljplan. 
Länsstyrelsen anser att det är otydligt hur de två olika pågående planprocesserna ska 
kopplas ihop. Samråd om detaljplanen för kollektivtrafikstråket planeras i början av 2021 
ungefär samtidigt som den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 
föreslår ställas ut för granskning. Det är troligt att det kommer att komma fram 
synpunkter i de båda processerna som påverkar den parallella planeringen. Länsstyrelsen 
önskar att kommunen redovisar hur synpunkter från de båda processerna ska tas omhand. 
Exempelvis är området där ny bro för kollektivtrafik ska passera Fyrisån utmärkt som en 
korridor i förslaget till fördjupad översiktsplan, huruvida det är en lämplig lokalisering är 
dock inte utrett ännu. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redogöra för de 
konsekvenser som uppstår om exempelvis dragningen av den kapacitetsstarka kollektiv-
trafiken behöver gå utanför den i fördjupade översiktsplanen markerade korridoren. 
Länsstyrelsen kan inte i detta skede avgöra om det är möjligt att genomföra en 
byggnation av bro över Fyrisån i föreslaget läge. Länsstyrelsen vill betona att den 
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kapacitetsstarka kollektivtrafiklinjen inte kan anses vara en förutsättning för 
exploateringen i FÖP området.
Länsstyrelsen vill också lyfta fram att val av alternativ och utformning av bron inte blir 
en transparent process, då endast ett förslag kommer att presenteras som en detaljplan, 
även om miljöbedömningen kommer att redovisa flera alternativ. 
Länsstyrelsen instämmer också i Naturvårdsverkets yttrande (bilaga 4) att ett delprojekt, 
bron över Fyrisån, genomförande läggs utanför projektets avgränsning och därmed gör 
det omöjligt att samlat bedöma miljökonsekvenserna. Konsekvenserna av bron beror till 
stor del på dess utformning och hur den planeras att användas. 
I hållbarhetsbedömningen under rubriken rekommendationer och förbättringsförslag 
lämnas rekommendationen att inför den nya kollektivtrafikförbindelsen över Fyrisån vid 
Ultuna bör det säkerställas att den kan genomföras utan att den ger risk för stor negativ 
påverkan på Uppsalas vattentäkt. 
En annan parallell process är tillståndsprövningen för Natura 2000. Länsstyrelsen anser 
att konsekvenser och behovet av skadeförebyggande åtgärder för berörda Natura 2000-
områden behöver utredas och redovisas i den fördjupade översiktsplanen på ett tydligare 
sätt. 

1.7. Lämplig markanvändning, skadelindring och kompensationsåtgärder
Den planerade utbyggnaden kommer, trots att skadelindrande åtgärder vidtas, innebära 
stor förlust av naturmark. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga en annan 
markanvändning i första hand framför skadelindring och kompensationsåtgärder. 
Naturmarken har delvis höga naturvärden, utgörs av biotoper för växter och djur samt har 
höga friluftslivs- och rekreationsvärden av betydelse för människors folkhälsa. Alternativ 
markanvändning i första hand därefter skadelindring och kompensationsåtgärder kommer 
att krävas. 
Utbyggnaden har också en påverkan på kulturmiljövärden i det öppna landskapet. Med 
tanke på den risk för sammanlagd negativ påverkan på kulturmiljön som kan uppstå, vill 
Länsstyrelsen här framhålla att kompensationsåtgärder för kulturmiljön är en möjlighet 
som rätt utnyttjad kan förstärka delar av Uppsalas kulturmiljövärden i en tid av stora 
omvandlingar. 
Länsstyrelsens synpunkter kring skadelindring och kompensation utvecklas och 
motiveras i stycke 3.7.1, 3.4.2, 3.5.2 och 3.6.

1.8. Allmänna synpunkter på planen kopplat till villkor i avtalet

Plan för att bevara gröna kilar och spridningskorridorer (punk 6.16)
I avtalet med staten har kommunen åtagit sig att ta fram en detaljerad plan för att bevara 
gröna kilar och spridningskorridorer (avtalspunkt 6.16). Naturstråk har sparats genom 
planområdet. Länsstyrelsen anser att den ekologiska funktionen i de gröna stråken 
behöver säkerställas på ett tydligare sätt i plankarta och planhandling och att det behöver 
framgå hur de ska bevaras och skyddas vid detaljplanering och under anläggningsskedet 
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så att de inte bryts eller tas i anspråk för annat ändamål, exempelvis för upplag eller av 
andra anläggningstekniska skäl. 
Länsstyrelsens initiala bedömning, med utgångspunkt från underlagen samt tidigare 
erfarenheter från andra planområden inom Uppsala tätort, är att naturstråken samt 
buffertzonen mot Natura 2000-området ska vara väsentligt bredare. Länsstyrelsen 
ifrågasätter bedömningen i alternativredovisningen att bredare naturstråk kring 
Stordammen kan bli en kraftig social barriär i stadsbebyggelsen. Eftersom samma typer 
av stadsbebyggelse planeras på båda sidor om Stordammen menar Länsstyrelsen att 
risken är liten att grönområdet blir en social barriär. Vidare föreslår Länsstyrelsen ett 
naturstråk, främst i rekreationssyfte, från befintlig bebyggelse i södra Sävja, markeras på 
markanvändningskartan. 
Kollektivtrafikförbindelsen riskerar att skapa en barriär genom de bevarade 
spridningskorridorerna, beroende på hur den utformas, och därmed förhindra de 
ekologiska funktioner som de ska fylla. I kapitlet trafik bör det framgå att planerat 
kollektivtrafikstråk och även andra vägar genom området inte får bryta eller försämra 
ekologiska spridningssamband genom dessa områden. I kapitlet park bör det framgå att 
parkmiljöer ska utformas på sådant sätt att förekommande naturmiljöer i planområdet på 
bästa sätt bevaras eller återskapas. Detta kan göras exempelvis genom flytt eller 
nyplantering av de växter som finns i området.
Länsstyrelsen anser också att det ska finnas riktlinjer om ekologisk kompensation för den 
naturmiljö som tas i anspråk. Länsstyrelsen anser att områden för ekologisk 
kompensation utanför planområdet ska pekas ut och tillgängliggöras för kommande 
exploatörer. 

1.9. Lagstiftning
Länsstyrelsen anser att relevant lagstiftning vad gäller fridlysta arter, biotopskydd och 
skyddade områden (naturreservat, Natura 2000) behöver framgå, så att detta uppmärk-
sammas i ett tidigt skede av detaljplaneringen och minskar riskerna för hinder eller 
förseningar att genomföra planen. Länsstyrelsen har samlat lagstiftning till dessa avsnitt i 
bilaga 1, som kan behöva läsas för att få full förståelse för synpunkterna i yttrandet. 

2. Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § Plan- och bygglagen

2.1. Riksintressen enligt 3 kap. MB

2.1.1. Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)
Planområdet för den fördjupade översiktsplanen ligger inom stoppområde för höga 
objekt, Uppsala övningsflygplats. Flygplatsen är en av få kvarvarande flygplatser för 
militära övningar och transporter. Behovet av skydd för den verksamhet som kan 
bedrivas vid Uppsala övningsflygplats är stort och Försvarsmakten har därför pekat ut 
flygplatsen som ett riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § MB. Inom 
stoppområdet har Försvarsmakten en mycket restriktiv hållning till tillkommande höga 
objekt eftersom dessa bedöms påverka funktionen och möjligheten att nyttja flygplatsen. 
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Luftfartslagen definierar vad som är ett flyghinder (höga objekt). Utanför sammanhållen 
bebyggelse är alla objekt med en totalhöjd på över 20 meter definierade som höga objekt. 
Inom sammanhållen bebyggelse är det istället alla objekt med en totalhöjd över 45 meter 
som är definierade som höga objekt. Det är före detta luftfartsverket, numera LFV, som 
definierar sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets översiktskarta i skala 
1:250 000. Lantmäteriets kartor kan inte visa tätort och sammanhållen bebyggelse i 
områden som utgör grönområden, jordbruksmark eller liknande eftersom syftet med 
kartan är att spegla verkligheten och den aktuella markanvändningen. Därför kan inte 
heller kartor visa planer som inte är genomförda. Det krävs en lagändring i luftfartslagen 
för att ändra detta system. 
I 3 kap 4 § plan-och bygglagen anges att det av en översiktsplan ska framgå hur 
kommunen anser att riksintressen ska tillgodoses. Uppsala kommun har valt att föreslå 
byggnader med byggnadshöjder upp till 30 meter även utanför sammanhållen bebyggelse, 
vilket kan skada riksintresset Uppsala övningsflygplats. Länsstyrelsen bedömer i likhet 
med Försvarsmakten (se bilaga 2) att Uppsala kommun inte uppfyller de krav som ställs 
på en översiktsplan enligt plan- och bygglagen när det kommer till riksintresset för 
totalförsvaret avseende Uppsala övningsflygplats.
Länsstyrelsen har förståelse för att kommunen vill ha tydliga planeringsförutsättningar. 
Länsstyrelsen delar dock inte kommunens skarpa skrivning att Lantmäteriets 
kartuppdateringar hindrar samhällsutvecklingen. Den eftersläpning som finns i tid är att 
kartorna skapas efter att SCB:s öppna data har publicerats. 

2.1.2. Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Lunsen är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB och ett naturreservat som 
beslutats och förvaltas av kommunen. Det är också utpekat som ett Natura 2000-område 
som är ett riksintresse enligt 4 kap. MB och beskrivs i avsnitt om riksintresse enligt 4 
kap. 8 § MB. Länsstyrelsen påminner om att även åtgärder utanför områden av 
riksintressen kan medföra en påtaglig skada. Som den fördjupade översiktsplanen nu är 
formulerad finns en risk för att Lunsen utsätts för en påtaglig skada och att riksintresset 
inte tillgodoses i tillräcklig grad, se även avsnitt om riksintressen enligt 4 kap, 2.2.2.
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk finns för påtaglig skada på området av riks-
intresse för naturvården, Ultuna källa, vid anläggandet av en bro över Fyrisån. 
Kommunen har angivit att de ska säkerställa att källan inte kommer att påverkas negativt 
och att detta kommer att göras under detaljplanearbetet för den nya kapacitetsstarka 
kollektivtrafiken. Länsstyrelsen anser att det är en förutsättning som behöver säkerställas 
innan detaljplanen kan antas.

2.1.3. Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)

2.1.3.1. Allmänt

Riksintressen är sammanhängande kulturhistoriska helhetsmiljöer, som ofta benämns 
med landskaps- eller miljötyp, exempelvis kommunikationsmiljö runt vattenfarled eller 
odlingslandskap. Fornlämningsmiljöer ska ha tydliga fysiska uttryck för riksintressanta 
aspekter av samhällets historia och dessutom ha ett samband med landskapet på ett sätt 
som har avgörande betydelse för läsbarheten. Med läsbarhet avses möjligheterna att 
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uppleva och förstå miljöns kulturhistoriska sammanhang. Riksintressen ska skyddas från 
åtgärder som kan påtagligt skada riksintresset. Läsbarheten ska finnas kvar och det är de 
uttryck som ligger till grund för riksintresset som inte får påtagligt skadas. 
För att rätt bedöma påverkan på kulturmiljövärden och riksintressen i slättlandskapet och 
dalgångarna behöver även influensområde bedömas, framför allt öster- och söderut men 
även västerut. I planförslaget görs det inte i tillräcklig omfattning. Det underlättar också 
den fortsatta planeringen och kan även tydliggöra ytterligare lämpliga planerings-
inriktningar. 
Planförslaget inklusive utredningsområden och pågående lokaliseringsutredningar, 
exempelvis depå, broförbindelse och trafikplats, innebär stora förändringar och 
Länsstyrelsen bedömer att det trots anpassningar kommer att medföra en negativ 
påverkan på kulturmiljövärden. Det är därför viktigt att kommunens höga ambitionsnivå 
behålls och följs upp i kommande planeringssteg. Hänsynstagande till kulturmiljö är 
också viktig i ovan nämnda parallella processer, inte minst för att kumulativa effekter 
med påverkan som förstärks av varandra skulle kunna medföra risk för påtaglig skada på 
berörda riksintressen. 
Kommunens höga målsättning för kulturmiljö är positiv och värdefull. Kulturmiljö 
beskrivs bra på en övergripande nivå i Bilaga 1 Förutsättningar. Länsstyrelsen bedömer 
stycket om Fornlämningar som ofärdigt och det behöver kompletteras för att beskriva 
nuläge och förutsättningar ur fornlämningssynpunkt. 
Enligt förslaget ska ”kärnvärden”, bland annat Linnéminnen i riksintressena tas tillvara 
och utvecklas. Det är oklart vad kärnvärden står för, på vilka grunder de valts och 
Länsstyrelsen anser att det ska förtydligas. Länsstyrelsen ser dock positivt på ambitionen 
att utveckla och tillgängliggöra olika kulturmiljöer och ser gärna att det även görs av 
andra kulturmiljöer än Linnéminnen. Länsstyrelsen vill ändå betona att det måste göras 
balanserat med hänsyn till kulturmiljöernas värden.  

2.1.3.2. Uppsala stad

Länsstyrelsen delar bedömningen att viktiga siktlinjer mot staden från E4 och väg 1060 
inte påverkas. Siktlinjer mot staden från mindre vägar och slättslättlandskapet kan dock 
komma att påverkas. Ny bebyggelse norr om Sävja gård kan komma att påverka 
upplevelsen av mötet med staden på slätten.
Enligt Länsstyrelsen påverkar planförslaget riksintresset i delen mot Fyrisåns dalgång. 
Där finns koppling till centralmakten i de öppna markerna som var kronans jord och en 
vy längs dalgången och åsen mot staden. Kommunen behöver redovisa hur riksintresset 
ska tillgodoses och hur negativ påverkan kan förhindras eller minimeras i denna del. För 
att mildra den negativa påverkan är det viktigt att dalgången och strandängarna fortsatt 
kan upplevas och att långa vyer finns kvar.
Kommunen behöver förtydliga ”mycket låg exploateringsgrad” och Försiktig 
komplettering av bostäder som föreslås på höjdsluttningarna utmed Fyrisåns dalgång. 
Tåligheten i landskap minskar med ökad påverkan och enligt Länsstyrelsen måste visuell 
påverkan på riksintresset undvikas och så långt som möjligt minimeras. Det kan innebära 
att säkerställa grönområde ut mot dalgången och att inte bryta trädtoppslinjen. 
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2.1.3.3. Långhundraleden

Det finns en skillnad mellan kommunen och Länsstyrelsens ställningstaganden om 
riksintressets utbredning vid Bergsbrunna. Länsstyrelsens ställningstagande i Uppsala ÖP 
2016 kvarstår dock. Länsstyrelsen bedömer att ny stadsbebyggelse trots anpassningar, 
kommer att påverka riksintresset negativt. Den negativa påverkan kan sannolikt mildras 
genom en tydligare nedtrappning av ny bebyggelse ut mot slätten. Samtidigt är det viktigt 
att bebyggelsen inte blir högre någon annanstans.
Kommunen gör alltför en snäv tolkning av riksintresset och beaktar inte motivet till 
riksintresset: ”Forntida betydande kommunikationsmiljö och fornlämningsmiljö med ett 
stort antal fornlämningar från framför allt yngre järnålder som tillsammans med 
odlingslandskap, herrgårdsmiljö, torp och bymiljö ovanligt tydligt speglar områdets 
historiska utveckling.” 
Kommunen behöver tydligare redovisa hur riksintresset med dess olika uttryck 
tillgodoses och hur negativ påverkan kan förhindras eller minimeras.
Odlingslandskap som uttryck för riksintresset utgörs av de välbevarade agrara miljöer 
längs åarna som ger en bild av det historiska slättlandskapet kring 1900, med rötter i 
1600-talet eller tidigare. Prägeln av 1900- och 2000-talets jordbruk och därtill hörande 
byggnader och anläggningar är inte del av odlingslandskapet som uttryck för 
riksintresset. 
Enligt Länsstyrelsen behövs det riktlinjer i Stadens omland vad gäller nya byggnaders 
placering, höjd och volym, för att ge tydligare inriktning hur riksintressets värden ska 
förvaltas. Slättlandskapets öppenhet är viktig att hålla kvar. På plats i Stadens omland 
finns idag långa vyer österut och söderut i Långhundraleden. Det är positivt att denna 
upplevelse blir mer tillgänglig men det måste ske balanserat så att dessa värden inte 
förminskas. Länsstyrelsen anser också att den brukningsvärda jordbruksmarken är värd 
att bevara i området och att brukandet inte ska förhindras av tillkommande bebyggelse 
m.m.
Kommunen behöver förtydliga ”mycket låg exploateringsgrad” och den försiktiga 
komplettering av bostadsbebyggelse som föreslås längs höjden i sydöst och öster om E4 
mot Sävjaån. Tåligheten i landskap minskar i och med ökad påverkan och enligt 
Länsstyrelsen måste visuell påverkan på riksintresse undvikas och så långt som möjligt 
minimeras. Det kan innebära att säkerställa grönområde ut mot slätten och dalgången 
samt att inte bryta trädtoppslinjen.
Länsstyrelsen instämmer i att bebyggelse inom utredningsområde verksamhetsområde 
ska hållas låg och inte synas från slätten samt att utformning och innehåll behöver utredas 
vidare i ett planprogram. Synlighet från olika delar av slätten, även utanför planområdet 
behöver bedömas.
Länsstyrelsen delar bedömningen att Alternativ 1 för trafikplats E4 är det bästa ur 
kulturmiljösynpunkt och bedömer att Alternativ 2 riskerar innebära påtaglig skada på 
riksintresse.
Ett annat uttryck för riksintresset är kulturreservatet Linnés Hammarby utanför plan-
området. Linnés Hammarby utgör även ett statligt byggnadsminne. Det omgivande 
slättlandskapet har betydelse för upplevelsen av miljön. Trots anpassningar i skogsbrynet 
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vid Bergsbrunna bedömer Länsstyrelsen att vyn över slättlandskapet mot skogen i väster 
kommer att påverkas negativt av tillkommande stadsbebyggelse (ändrad siluett) men 
också av lokaler för livsmedelsproduktion och förädling inom stadens omland. 

2.1.4. Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om områden av riksintresse för 
friluftslivet. Enligt deras yttrande (se bilaga 4) är Fyrisån ett av de särskilt utpekade 
kärnområdena i riskintresseområdet Norra Mälaren samt nedre delarna av tillflödena 
Fyrisån och Hågaån. De värden som konstitutionerar detta riksintresse är de olika natur- 
och kulturvärdena, men kanske ännu viktigare det stråk av stigar och leder som finns 
längs Fyrisån och binder samman de olika värdeområdena samt det vattenstråk som 
erbjuder många former av friluftsliv. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen anser att det 
finns friluftslivsvärden av riksintresse i området. Länsstyrelsen delar inte kommunens 
uppfattning att värdena för friluftslivet kan ses tillgodosedda genom andra riksintressen 
eller genom skydd för natur. 
Länsstyrelsen vill framföra att de värden som finns inom utpekat riksintresseområde för 
friluftslivet är något som medför en attraktivitet för både områdena öster och väster om 
Fyrisån. Friluftsliv och rekreation är starkt sammankopplat med folkhälsa och tätortsnära 
områden blir allt viktigare vid förtätningar och exploateringar av grönområden.
Bron över Fyrisån berör området av riksintresset för friluftsliv. Broförbindelsen, som 
delvis ingår i planförslaget, se även avsnitt 1.6 om parallella processer, har inte ingått i 
miljöbedömningen för planförslaget. Dess konsekvenser för friluftslivets värden på 
sidorna Fyrisån, beror till stor del på utformning och hur den planeras att användas. Bron 
kan direkt eller indirekt exempelvis skära av stråk för vattenknutna värden, medföra 
buller- eller visuella störningar, ingrepp i enskilda miljöer samt förlust av samman-
hängande naturmiljö, i en av Uppsalas befintliga gröna kilar. En kommunikationsväg 
över ån kan också medföra fördelar för friluftslivet, eftersom fler får möjlighet att ta sig 
till de olika sidorna av ån och det blir en sammankoppling av områden. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bättre ska beskriva friluftslivets värden samt hur de 
ska tillgodoses. Länsstyrelsen, och Naturvårdsverket, anser att under förutsättning att 
bron, utformas för och endast tillåter kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik bör 
förbindelsen tillgodose värden av riksintressen för friluftslivet. Detta eftersom intrånget i 
miljön är begränsat, åtminstone med hänsyn till friluftslivet, och att den ökade buller-
störningen blir begränsad. Det förutsätter dock att bron inte på något väsentligt vis 
förhindrar fritidsbåtar, turbåtar eller andra friluftslivsaktiviteter på ån. Dessutom ska 
intressena i kap. 3 MB alltid, i efterföljande beslut, visa den hänsyn som är möjlig. 
Viktigt i det fortsatta arbetet är att utformningen av bron medger god tillgänglighet för 
människor i både nord-sydlig och öst-västlig riktning för alla grupper samt att 
ljudnivåerna begränsas. Naturvårdsverket framför också att bron bör utformas så att den 
visuella påverkan blir begränsad. 

2.1.5. Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Ostkustbanan samt E4:an är av riksintresse för kommunikationer och ska enligt 3 kap. 8 § 
MB skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller nyttjandet av 
anläggningen.



Yttrande
 

14(47)

2020-05-15
 

401-1808-2020
 

2.1.5.1. Riksintresse järnväg – Ostkustbanan

Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikationer och ska byggas ut med två spår, 
vilket finns med i nationell plan för transportinfrastruktur. Kapacitetsförstärkningen vid 
Uppsala C finns dock inte med som ett objekt i den nationella planen (Trafikverkets 
yttrande, bilaga 10), men för att förbereda kommer den att tas med i järnvägsplanen för 
de två nya spåren som har påbörjats. Enligt Trafikverket, är avsikten i detta skede att 
anlägga spåren österut om de befintliga spåren för att minimera påverkan på natur-
reservatet Lunsen och befintlig bebyggelse i Bergsbrunna. Detta stämmer överens med 
kommunens intentioner i FÖP:en. 
Kommunen har i markanvändningskartan för FÖP:en reserverat ett 85 meter brett stråk 
intill befintlig järnväg för att få plats med station och utbyggnad av spår enligt ovan. 
Trettio meter av dessa utgör järnvägens säkerhetsavstånd. Trafikverket anser dock att 100 
meter brett stråk behövs vid stationen för att säkerställa att utbyggnaden av spår och 
station får plats då ytan för befintliga samt nya spår, station och vändspår är ca 40 meter. 
För en pendelstation behöver 100 m bredd reserveras på en sträcka av 1100 m. 
Länsstyrelsen gör samma bedömning som Trafikverket. 
Det är i dagens läge utifrån olika parters intressen inte bestämt om stationen i Uppsala 
Södra ska vara enbart pendeltågstation eller om utrymme även ska finnas för regionaltåg. 
Trafikverket vill skicka med att det är viktigt att reservera tillräckligt med plats för en 
regionaltågsstation - om det är viljeriktningen hos kommunen eller annan part. En 
regionaltågsstation kräver ytterligare minst 100 meter mark på längden utöver behoven 
för en pendeltågstation, det vill säga totallängden 1200 m. Det är viktigt att FÖP:en inte 
blir för begränsande.
Kommunen har i FÖP:en även pekat ut ett antal planskilda korsningar över och under 
järnvägen. Länsstyrelsen anser att dessa är viktiga för att järnvägen inte ska bli en barriär. 
Trafikverket framför att det är viktigt att en dialog och ett nära samarbete sker kring dessa 
mellan Trafikverket och kommunen, se mer i Trafikverkets yttrande relaterat till 
kostnader m.m.  
Kommunen har även i markanvändningskartan pekat ut en ny väg längs med järnvägens 
östra sida inom reservatet för järnväg. Av flera skäl måste det vara ett visst avstånd 
mellan en järnväg och en väg, se detaljer och redovisningen av kraven i Trafikverkets 
yttrande i bilaga 10.  

2.1.5.2. Riksintresse väg – E4

Í planområdets östra del löper E4:an som är av riksintresse för kommunikationer. Enligt 
planförslaget ska en trafikplats anläggas. Kommunen har visat på två alternativa 
utredningsområden. Samverkan med Trafikverket och Knivsta kommun är viktigt i det 
fortsatta planarbetet och åtgärdsvalsstudien som Trafikverket ansvarar för samt att 
kommunen tar hänsyn till de synpunkter som Länsstyrelsen framför i detta yttrande, 
exempelvis kopplat till kulturmiljö. 

2.1.6. Anläggningar för dricksvattenförsörjning (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen anser att kommunen inte har visat hur riksintresset, anläggningar för 
dricksvattenförsörjning, ska tillgodoses. I förutsättningarna hänvisas till att en samman-
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vägd riskbedömning för åsen ska tas fram. Länsstyrelsen anser att den riskbedömning 
som tagits fram (Geosigma 2018-04-17) som en del av markanvändningsstrategin för 
åsen, presenterad på kommunens webbplats, lämpligen implementeras i översikts-
planeringen. Planeringsinriktningen om att dricksvattenförsörjning ska säkras måste 
konkretiseras och fyllas med innehåll i den fortsatta planeringen. I det fortsatta arbetet 
med bron kommer detta riksintresseanspråk behöva beaktas. 

2.2. Riksintressen enligt 4 kap. MB

2.2.1. Natura 2000-områden (4 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen anser att områdena av riksintresse enligt 4 kap. 8 § MB, Natura 2000-
området Lunsen och Sävjaån inte är tillgodosedda i samrådsunderlaget. 
I kapitlet Natur anges som planförutsättning att livsmiljöer i berörda Natura 2000-
områden ska säkras. Det saknas dock riktlinjer för hur detta ska ske. Länsstyrelsen anser 
att kommunen inte visat att den planerade exploateringen kan genomföras i nuvarande 
utformning utan risk för betydande konsekvenser för berörda Natura 2000-områden. För 
Sävjaån gäller att dagvattensystemet behöver konkretiseras och säkerställas och att 
systemet är på plats innan exploatering sker, för att riksintresset ska vara tillgodosett. Vad 
gäller Lunsen finns det flera faktorer som riskerar att påverka områdets bevarandevärden.
Natura 2000 är det nätverk av områden som alla EU:s medlemsstater ska bidra till att 
skapa enligt EU:s två naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet respektive fågel-
direktivet. Natura 2000-områden utgör även riksintresseområden enligt 4 kap. 8 § MB. 
Det innebär att en mark- och vattenanvändning som kan påverka ett Natura 2000-område 
och som omfattar verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB 
får komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats. Även åtgärder utanför ett 
Natura 2000-områden kan innebära en negativ påverkan och medföra att tillstånd krävs. 
I den fördjupade översiktsplanen ska berörda riksintressen enligt miljöbalken redovisas 
och kommunen ska också ange hur de avser att tillgodose dem. Detta innebär att det ska 
framgå hur den planerade framtida markanvändning bedöms påverka områdena.  
Bedömningen skall göras utifrån områdets ingående arter och naturtyper med de kriterier 
gällande bevarandestatus som anges i 16 § förordning (1998:1252) om områdesskydd 1. 
Planen ska också ange hur försämring av bevarandestatus för ingående livsmiljöer och 
arter ska förhindras. 
Länsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att det, i den fördjupade översiktsplanen, 
anges tydliga riktlinjer, planeringsinriktningar, för hur den planerade exploateringen ska 
kunna genomföras utan att skada närliggande Natura 2000-områden. Utbyggnaden är 
mycket omfattande och kommer att pågå under lång tid med flertalet olika aktörer. 
Vidare kan vissa av de förväntade konsekvenserna inte härledas till ianspråktagandet av 
en särskild del av planområdet och kumulativa effekter kommer att uppstå. Konsekvenser 
och skadeförebyggande åtgärder behöver därmed hanteras övergripande för hela området, 
vilket också bedöms underlätta efterföljande planering. Riktlinjerna behöver också 
framgå av andra kapitel än Natur där det bedöms vara relevant. 

1 19 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd 
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Enligt 7 kap. 28 a § MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Begreppet 
miljön, innefattar inte bara utpekade naturtyper och arter utan även naturmiljön i en 
vidare bemärkelse. Av betydelse är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller 
vidtas, avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på ett Natura 2000-område.
Länsstyrelsens bedömning, utifrån nuvarande underlag, är att tillståndsprövning enligt 7 
kap. 28 a § MB krävs innan planområdet kan exploateras. Det går dock inte utifrån 
dagens underlag att avgöra vilka delområden som behöver tillståndsprövas. 
En fördjupad översiktsplan är inte bindande och inte heller utformad på en sådan 
detaljnivå att skyddsintresset kan säkerställas. Länsstyrelsen anser därför att en 
tillståndsprövning inte kan ske ska förrän i samband med detaljprojekteringen av området 
där slutlig påverkan kan bedömas och utformningen av skyddsåtgärder detaljregleras. 
Kommunen behöver dock redan i detta planskede visa på en mer detaljerad nivå om 
planerad exploatering kan genomföras i föreslagen utformning utan att bevarandestatus 
för ingående arter och naturtyper i de båda Natura 2000-områdena försämras. 
Identifierade risker för påverkan behöver redovisas tillsammans med en beskrivning av 
om, och i så fall hur, sådan påverkan ska undvikas. Vid osäkerhet i bedömningen ska 
försiktighetsprincipen tillämpas till den grad att det går att säkerställa att ingen 
försämring kommer att ske. Detaljplaner som kräver tillståndsprövning enligt 7 kap. 
28 a § MB kan inte antas innan en sådan genomförts, se mer detaljerad information för 
respektive område nedan. 

2.2.2. Natura 2000-området Lunsen SE0210329
Enligt hållbarhetsbedömningen bedömer kommunen att planförslaget innebär små och 
måttliga negativa konsekvenser för bevarandestatusen för Natura 2000-område Lunsen. 
Vidare beskrivs att med Uppsala kommuns övriga planerade exploateringar i närområdet 
bedöms de kumulativa effekterna kunna bli ännu större. Länsstyrelsen delar inte den 
bedömningen utifrån hur planförslaget nu är utformat.
Enligt dagvattenutredningen riskerar Lunsenområdet att påverkas av schakter för 
grundläggningar, ledningar etc. vid utbyggnad av de sydöstra stadsdelarna. Detta kan 
medföra dränerande effekter på uppströms liggande vatten och en förändring av 
vattennivåer. Den småbrutna terrängen med höga berglägen skapar ett flertal bergklackar 
som medför både höga yt- och grundvattennivåer. Ett sammanhängande utbyggt område 
kan skapa flödesvägar i ledningsgravar. Dessutom kan hydrologin ändras genom att 
bergklackar, som i nuläget styr vattennivåer, tas bort eller förändras. 
Länsstyrelsen anser att hydrologiska förändringar kan innebära skada på de livsmiljöer 
som avses skyddas i området. Utifrån nuvarande underlag går det inte att säkerställa att 
Natura 2000-området Lunsen kan skyddas från negativ påverkan och därmed inte heller 
om exploateringen kan genomföras i sin helhet. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att det är nödvändigt med en buffertzon mot Lunsen, se vidare nedan. 
Förväntade konsekvenser samt om och i så fall hur dessa konsekvenser kan undvikas eller 
minimeras med hjälp av skadeförebyggande åtgärder behöver utredas på en mer 
detaljerad nivå och med en tydligare koppling till bevarandestatus för områdets ingående 
arter och livsmiljöer. Skadeförebyggande åtgärder kan vara både anpassningar av planer 
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och skyddsåtgärder under byggtiden. Sådana åtgärder behöver också anges som 
planeringsförutsättningar i den fördjupade översiktsplanen.
Länsstyrelsen anser att följande konsekvenser och skadeförebyggande åtgärder behöver 
redovisas i förhållande till bevarandestatus för Lunsens ingående livsmiljöer och arter i 
detta skede av planprocessen 

 Hur påverkan på områdets hydrologi ska undvikas. 
Länsstyrelsen anser att det behövs en detaljerad redogörelse av de bergklackar 
som har betydelse för områdets hydrologi samt hur dessa ska undantas från 
påverkan. Om dessa avses ersättas med konstgjorda barriärer anser Länsstyrelsen 
att uppföljning av deras funktion behöver ske genom ett kontrollprogram.

 Hur området förväntas påverkas av den ökade besöksfrekvens till följd av den 
stora ökningen av bostäder samt konsekvenserna för ingående naturtyper och arter 
samt hur sådana konsekvenser kan undvikas eller minimeras med hjälp av 
skadeförebyggande åtgärder. 

 Hur området och dess ingående naturtyper och arter förväntas påverkas av 
fragmentering/ försvagade spridningssamband samt om dessa konsekvenser kan 
undvikas eller minimeras med hjälp av skadeförebyggande åtgärder. 

 Enligt genomförd naturvärdesinventering utgör delar av FÖP området naturobjekt 
med Natura 2000-naturtypskvalité och det finns därmed ekologiska samband med 
livsmiljön inom Natura 2000-området. Konsekvenserna av att livsmiljön krymper 
utanför området behöver utredas och det är av största vikt att en tillräcklig 
buffertzon sparas.

Länsstyrelsen saknar en motivering till storleken på den buffertzon som avses lämnas 
mellan Lunsen och den planerade bebyggelsen och bedömer utifrån det underlag som 
finns, samt erfarenheter från andra exploateringar i Uppsala tätort, att den behöver vara 
väsentligt bredare. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redogöra för hur den 
avgränsats liksom hur det kan säkerställas att den inte tas i anspråk för annat ändamål, 
exempelvis av anläggningstekniska skäl. Det behöver också framgå om anläggandet av 
den planerade barriären för vatten påverkar funktionen av buffertzonen och om den kan 
anläggas utan åverkan inom Natura 2000-området. 
Natura 2000-områdets ingående arter förekommer även inom planområdet. Länsstyrelsen 
anser att det ska framgå av planen att ytterligare utredning behöver göras av förekomst 
samt behovet av anpassningar som krävs för att genomföra en exploatering. Se även 
under rubriken fridlysta arter.

2.2.3. Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön SE SE0210345
Enligt hållbarhetsbedömningen (s. 5) bedöms planförslaget inte innebära negativa 
konsekvenser för arter och naturtyper inom Natura 2000-området Sävjaån-Funbosjön 
under förutsättning att åtgärder i linje med dagvattenutredningens förslag genomförs. 
Eftersom detta är en förutsättning för att genomförandet av exploateringen inte ska 
riskera att påverka det skyddade området anser Länsstyrelsen att systemet måste anläggs 
innan kommande detaljplaner med avvattning till Sävjaån kan antas.  
Vidare behöver det framgå om andra konsekvenser kan uppstå för områdets ingående 
arter och livsmiljöer och hur dessa i så fall kan undvikas. Länsstyrelsen anser att 
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lekplatser för asp behöver identifieras och vid behov skyddas från skada samt att risken 
för att Utter kan dödas av den ökade trafiken genom området ska framgå och vid behov 
åtgärdas genom exempelvis anläggande av faunapassager. 

2.2.4. Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § MB
Planområdet gränsar i söder till riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB som 
är geografiskt utpekat. Länsstyrelsen anser att kommunen ska ange hur de anser att 
riksintresset påverkas av föreslagen förändring i FÖP:området. 

2.3. Miljökvalitetsnormer

2.3.1. Ytvatten
Länsstyrelsen är positiv till de målsättningar som finns gällande dagvattenhantering och 
att dagvatten även från befintlig bebyggelse ska omhändertas. Ett helhetsgrepp är en 
viktig förutsättning för att nå normerna. Föreslagna åtgärder bygger delvis på nya 
metoder samt innovationer och det är svårt utifrån handlingarna att bedöma hur långt i 
framtiden dessa innovationer kan realiseras. Länsstyrelsen instämmer med slutsatsen i 
hållbarhetsbedömningen att i det fortsatta planarbetet behöver föreslaget dagvattensystem 
säkerställas. Länsstyrelsen anser vidare att planeringsinriktningarna och mark-
användningskartan behöver ändras, att åtgärderna behöver konkretiseras och att 
redovisningarna behöver utvecklas för att det ska kunna bedömas om miljökvalitets-
normerna enligt 5 kap. för ytvatten kommer att följas. Detaljerade förtydliganden lämnas 
nedan.  
Det är positivt att kommunen har tittat på den senast statusklassningen då miljökvalitets-
normerna troligen kommer att beslutas utifrån dessa. Några fel har identifierats i 
redovisning av statusen i vattenförekomsterna i dagvattenutredningen som är underlag till 
samrådshandlingarna, dessa kommer att översändas via mail till kommunen. 
Flödet i Sävjaån är kopplat till de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Flödet är ofta 
mycket lågt sommartid och med föreslagen planering finns risk för att dessa perioder kan 
påverkas och bli längre. När andelen hårdgjorda ytor ökar riskerar flödena att ändras. Det 
blir generellt korta perioder av höga flöden och långa torrperioder däremellan. Dagvatten-
system är ofta anpassade till att minska risken för översvämning. Insamling av vatten för 
exempelvis toaletter riskerar att flytta vattenvolymerna från det nuvarande delavrinnings-
området till en annan utsläppspunkt i ett annat delavrinningsområde. Detta måste beaktas, 
liksom att en eventuell barriär för att hålla vattnet i Lunsen inte leder till att vatten flyttas 
mellan delavrinningsområden. Länsstyrelsen anser att kommunen ska beskriva om och 
hur de riktigt låga flödena i Sävjaån påverkas av planen. Detta krävs för att bedöma om 
MKN följs. 
För att göra en relevant bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna i ytvatten-
förekomsterna krävs ett kompletterande resonemang om föroreningsbelastningen i 
relation till miljökvalitetsnormerna. Reningsgraden som anges för fosfor i dagvatten-
utredningen ifrågasätts och behöver ses över. Halterna behöver relateras till bedömnings-
grunderna för särskilt förorenade ämnen, prioriterade ämnen samt fosfor. Viktigt att ha i 
åtanke är att vissa ämnen, förutom årsmedelsvärden, också har maxvärden att förhålla sig 
till om statusen sänks. 
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Länsstyrelsen anser att markanvändningskartan ska utvecklas och att det ytor som behövs 
för storskaliga dagvattenlösningar ska reserveras, förslagsvis som teknisk anläggning i 
enlighet med Boverkets ÖP modell 2.0. ”End-of-pipe”-lösningen som beskrivs i dag-
vattenutredningen behöver ta hänsyn till flöden i ett förändrat klimat samt höga flöden i 
samband med snösmältning som också kan innebära förhöjda halter av föroreningar m.m. 
Länsstyrelsen bedömer att helhetslösningar för att omhänderta dagvatten måste ordnas 
innan detaljplaner inom FÖP-området kan antas, vilket bör framgå som en planerings-
inriktning. Detta gäller de detaljplaner som kräver åtgärder utanför planområdet. Om inte 
helhetslösningar anordnas finns risk för att försämring av flera kvalitetsfaktorer och att 
miljökvalitetsnormerna inte uppnås. Icke försämrings-kravet gäller på 
kvalitetsfaktorsnivå. 
Se även synpunkter i avsnitt dagvatten 3.5.1. 

2.3.2. Grundvatten
Länsstyrelsen anser att det utifrån handlingarna inte går att bedöma om MKN för grund-
vattenförekomsterna Uppsalaåsen väster om planområdet samt Sävjaån-Samnan i östra 
delarna av området kommer att följas. Dessa grundvattenförekomster kan beröras indirekt 
och direkt av genomförandet av planen. 
Länsstyrelsen är positiv till att ett stort grepp tas kring dagvattenhanteringen. Detta är inte 
bara till fördel och en förutsättning för att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten utan 
även för att klara normerna för grundvatten. Detta måste också tas hänsyn till vid 
exempelvis skötsel av anläggningen genom kontrollprogram, se mer i avsnitt om dag-
vatten. 
I förutsättningarna hänvisas till ÖP 2016 och att en sammanvägd riskbedömning för hela 
Uppsalaåsen ska tas fram. Länsstyrelsen anser att den framtagna markanvändnings-
strategin för Uppsalaåsen och riskbedömningen (Geosigma 2018-04-17) skulle ha 
arbetats in i den fördjupade översiktsplanen. Utifrån denna riskbedömning, som 
publicerats på kommunens webbplats, finns flera känsliga till extremt känsliga områden 
med avseende på grundvattnet inom planområdet. Det norra förslaget för påfart till E4 
bedöms vara känsligt till extremt känsligt med avseende på grundvattnet, vilket måste 
finnas med som en förutsättning i det fortsatta planarbetet. Det finns även andra områden 
inom planområdet som bedöms ha samma känslighet och som kräver hänsyn i den 
fortsatta planeringen genom val av markanvändning samt utformning av bebyggelse, 
exempelvis om källare är lämpligt eller inte.  
Av planeringsinriktningen framgår att dricksvatten ska säkras, men inte på vilket sätt. 
Länsstyrelsen anser att planeringsinriktningarna ska utvecklas och fyllas med innehåll. 
Planeringsinriktningarna kan exempelvis innehålla vilka skyddsåtgärder som behövs 
inom vilka områden, hur det säkerställs att förorenat infiltrerande dagvatten inte når 
grundvattenförekomsterna, lämplig markanvändning utifrån grundvattensituationen, 
utformning med källare och garage eller inte etc. Se även avsnitt, dricksvatten i avsnitt 
om hälsa och säkerhet samt avsnitt om dagvatten.
Länsstyrelsens synpunkter i granskningsyttrande till ÖP 2016 gällande MKN grundvatten 
och en eventuell broförbindelse över Fyrisån kvarstår. 
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2.3.3. Luft
Kommunen har inte berört luftkvalitet i samrådshandlingarna. Länsstyrelsen anser att 
handlingarna ska kompletteras med en bedömning om och hur miljökvalitetsnormerna för 
luft bedöms påverkas till granskningen. Länsstyrelsen bedömer att det finns goda 
möjligheter att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB uppnås.

2.4. Strandskydd 
Bebyggelse föreslås dock inom strandskyddat läge invid Sävjaån öster om väg 255. 
Länsstyrelsen påminner om att det behövs särskilda skäl för åtgärder inom strandskyddat 
område och att intresset av att ta planen i anspråk måste väga tyngre än strandskyddets 
intressen. Båda föreslagna broarna över Fyrisån och Sävjaån ligger också inom 
strandskyddat område. 

2.5. Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör 
andra kommuner samordnas på lämpligt sätt och att samordningen behöver fortsätta. 
Exempelvis ser Länsstyrelsen positivt på mellankommunal samverkan kring avlopp, 
vatten och fjärrvärme/kraftvärme mellan Uppsala och Knivsta kommuner. När det gäller 
vattenförsörjning kan en samverkan mellan kommunerna bidra till en mer redundant 
vattenförsörjning i regionerna och resultatet av en samordning skulle vara mycket positiv. 
Trafikplatsen vid E4 är en fråga där samordningen med Knivsta kommun behöver 
fortsätta inom ramen för den planerade åtgärdsvalsstudien. Likaså behöver cykelvägar 
mellan kommunerna samordnas samt arbetet med utredningsområdet för verksamheter 
som ligger vid kommungränsen. 
Om planeringen i utredningsområdet Nysala fortsätter krävs stor samordning med 
Knivsta kommun. Generellt kräver bostadsbyggande och planering av verksamheter och 
arbetsplatser mellankommunal samordning. Länsstyrelsen anser att hur samordningen 
sker kan förtydligas till granskningen. 

2.6. Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 

2.6.1. Risk för ras, skred, erosion och översvämning m.m.
Klimatet i Uppsala län förväntas förändras. Sedan 2018 ska följande framgå av 
kommunens översiktsplan; kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 
som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på 
hur sådana risker kan minska eller upphöra. För att hantera dessa risker anser Läns-
styrelsen att föreslagna planeringsinriktningar ska skärpas och konkretiseras samt att 
redovisningarna utvecklas. Exempel lämnas nedan. 
Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI) (se bilaga 8), anser att de 
geotekniska förhållandena behöver utredas och riskområden med avseende på 
geotekniska riskfaktorer, exempelvis ras, skred, erosion och översvämning tydligt 
redovisas tillsammans med planeringsinriktningar (strategi) i huvudhandlingen i den 
fördjupade översiktsplanen. I kartunderlag framtagna i samverkan mellan åtta 
myndigheter framgår att det finns förutsättningar för skred i finkorniga jordar kring 
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järnvägen, öster om Bergsbrunna samt längs med Sävjaån. Av samrådsförslaget framgår 
också att i samband med översvämningar och kraftig nederbörd kan erosion uppstå som 
kan påverka markens stabilitet och öka risken för skred och ras. Länsstyrelsen och SGI 
anser att en analys bör göras även av sådana effekter inom planområdet. 
Rekommendationen i hållbarhetsbedömningen om att I detaljplaneskedet bör risken för 
skred inom områden som planeras bebyggas utredas mer noggrant bör införas som en 
planeringsinriktning. 
SGI lyfter fram att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, 
skred och erosion i enlighet med PBL. Vid prövning om markens lämplighet för avsett 
planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten 
och därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas. Översvämnings-
förebyggande åtgärder, tex vallar kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också 
måste beaktas.
Länsstyrelserna har 2018 antagit rekommendationer för hantering av översvämning till 
följd av skyfall. Rekommendationerna är att: 

-  Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn.

- Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella 
skyddsåtgärder säkerställs.

- Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 
funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.

- Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 
säkerställas.

Länsstyrelsen anser att kommunen ska revidera planeringsinriktningarna kopplade till 
översvämningsrisk så att de förhåller sig till dessa rekommendationer. 

2.6.2. Buller, vibrationer och stomljud
Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 
skapar förutsättningar för nya stadsdelar med en god ljudmiljö. En förutsättning för en 
god ljudmiljö är dock att målet om att endast en liten del av resorna till och från området 
sker med bil. 
I en bilaga till planen presenteras en sammanfattning till den trafikutredning som gjorts. 
Till granskningen önskar länsstyrelsen ta del av hela trafikutredningen. 
Kommunen anger i bilaga 1 Förutsättningar att avsteg från buller, risk och säkerhets-
avstånd avses göras vid nybyggnation kring den nya stationen med hänvisning till att det 
utgör ett bra kollektivtrafikläge. Buller är den miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. Buller är ett allt större problem trots insatser för att minska människors 
exponering för buller och vibrationer. När ny bostadsbebyggelse planeras i ett buller- 
eller vibrationsutsatt läge, till exempel nära en järnväg eller väg, kan det krävas skydds-
åtgärder eller särskild utformning av bebyggelsen för att den ska bli lämplig för sitt 
ändamål. Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att kommunen ska följa 
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förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) även i kollektivtrafiknära 
lägen. 
Eftersom förordningen om buller vid byggande av bostäder vid utbyggnad av järnvägar 
och vägar kan tillämpas bara vid ny bostadsbebyggelse behöver kommunen förtydliga 
vilka bullerkrav som ska tillämpas vid den befintliga bebyggelsen. I hållbarhets-
bedömningen skriver kommunen att hälsan för de som redan bor i området kan komma 
att försämras. Länsstyrelsen anser att kommunen ska redovisa om risken för försämrad 
hälsa beror på buller och vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att undvika 
försämrad hälsa till följd av trafikbuller.  Länsstyrelsen vill också lyfta fram att ljudnivåer 
ska beaktas vid lokalisering av skolor och att även buller från byggtiden ska inkluderas. 
Länsstyrelsen anser att det finns risk för att flera områden med befintlig bebyggelse 
kommer att utsättas för ökade trafikbullernivåer från nya vägar, Ostkustbanan och den 
kapacitetsstarka kollektivtrafiken.  I planförslaget anges att tillkommande bebyggelse 
kommer att fungera som bullerskärmar och på så sätt minska bullret i redan existerande 
områden. I den fortsatta planeringen anser Länsstyrelsen att kommunen behöver resonera 
kring eventuell bullerpåverkan på befintlig bebyggelse under utbyggnadstiden då de 
byggnader som ska minska bullret i befintliga miljöer ännu inte är uppförda. 
Ökade bullernivåer påverkar inte bara människor utan även djurlivet. Vilda fåglar är 
fridlysta och riskerar att påverkas negativt av ökade bullernivåer.  Detta behöver hanteras 
vidare, främst i områden som idag är ostörda. 
Bebyggelse och anläggningar främst utmed Ostkustbanan och kollektivtrafikstråket kan 
utsättas för vibrationer och stomljud. Länsstyrelsen anser att kommunen ska ha en 
planeringsinriktning om vilka vibrationsnivåer som normalt eftersträvas, det vill säga 
utan hänsyn till särskilda vibrationskänsliga verksamheter. Den nationella buller-
samordningen, som leds av Naturvårdsverket, publicerade i maj 2016 en rapport om 
vibrationer inomhus från trafik, på uppdrag av Trafikverket. Resultatet visade på 
förändring i sömnstadie och fragmenterad sömn samt uppvaknade vid 0,4 mm/s. 
Förändring av hjärtrytm sker vid 0,3 mm/s. Med detta som bakgrund anser Länsstyrelsen 
att kommunen bör sträva efter lägsta möjliga vibrationsnivåer. Länsstyrelsen 
rekommenderar att kommunen planerar för vibrationsnivå under 0,3 mm/s. Även 
stomljud bör beaktas och rimligen anges i en planeringsinriktning. 

2.6.3. Risk för olyckor
Kommunen anger i bilaga 1 Förutsättningar att avsteg från buller, risk och säkerhets-
avstånd avses göras vid nybyggnation kring den nya stationen med hänvisning till att det 
utgör ett bra kollektivtrafikläge. Transporter av farligt gods är en viktig aspekt att beakta 
när ny bebyggelse planeras intill infrastrukturanläggningar. Det är viktigt att kommunen 
hanterar frågan om hänsyn för att minska risker tidigt i processen. Genom lämplig 
lokalisering kan konsekvenser av olyckor undvikas eller begränsas. I samband med 
detaljplaneläggning av områden inom 150 meter från stråk där transporter med farligt 
gods kan förekomma, anser Trafikverket att risker förknippade med farligt gods ska 
beaktas, Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning.
Rekommenderade skyddsavstånd kopplat till önskad markanvändning finns redovisade i 
bland annat riskpolicyn Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna i Skåne, 
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Stockholms och Västra Götalands län) och i vägledningen Farligt gods (Länsstyrelsen i 
Södermanland län). Här framgår att om rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas, 
bör en riskanalys tas fram för att klargöra vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga 
för att planerad markanvändning ska bedömas som lämplig utifrån risksynpunkter. 
Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att riskutredningar ska tas fram för 
etableringar inom 150 meter från Ostkustbanan oavsett kollektivtrafiknära läge eller ej. 
Vidare anser Länsstyrelsen att generellt bör inte heller ny bebyggelse tillåtas överhuvud-
taget inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste 
spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, 
och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, 
garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn ska dock alltid 
tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelse. Enligt bilaga 1 
Förutsättningar avser kommunen även göra avsteg från säkerhetszonen på 30 meter. 
Länsstyrelsen anser i likhet med trafikverket att säkerhetszonen på 30 meter ska 
säkerställas även vid stationen.

2.6.4. Dricksvatten
Utifrån planeringsinriktningarna framgår att dricksvatten ska säkras, vilket mer är 
uttryckt som ett mål än en konkret planeringsinriktning som ska underlätta efterföljande 
planering. Det framgår att Uppsalaåsen har stor potential att långsiktigt försörja en 
växande befolkning. Det framgår dock inte om kapaciteten i befintliga vattenverk är 
tillräckliga för att försörja de nya stadsdelarna med dricksvatten och Länsstyrelsen anser 
att det ska förtydligas. Dessutom bör det finnas resonemang om hur den växande 
befolkningen påverkar hela vattenförsörjningssystemet. Länsstyrelsen anser att detta 
också är ett skäl att implementera riskbedömningen för Uppsalaåsen i översikts-
planeringen och planera för en lämplig markanvändning. Skyddet av grundvattnet ska 
vara med som en faktor i hela samhällsbyggnadsprocessen. Den brandstation som 
planeras i området bör exempelvis placeras i område med liten känslighet och där det 
finns naturliga skyddsbarriärer. 
Väg 255 utgör avgränsningen till den yttre skyddszonen för Uppsala och Vattholma-
åsarnas vattenskyddsområde. Inom detta område anser Länsstyrelsen att det inte är 
lämpligt med parkeringshus. I första hand ska lämplig lokalisering utredas och därefter 
ska skyddsåtgärder utredas och vidtas. Även källare, oavsett användning, kan vara 
olämpligt. Kommunen behöver, inom vattenskyddsområdet, förbereda sig på de krav som 
kan komma av en dispens enligt vattenskyddsföreskrifterna. Dessutom bör kommunen ta 
höjd för att både skyddsområdet och föreskrifterna kan komma att revideras inom den tid 
som planen avses genomföras.  
Planen har visioner och mål om hållbara transporter. Trafiken på väg 255 kommer dock 
att öka, vilket kommer medföra ökad mängd föroreningar. Utan skyddsåtgärder kan 
Uppsalas grundvattentäkt påverkas negativt. Även trafiken i öst-västlig riktning kan 
negativt påverka grundvattnet. För att upprätthålla en god skyddsnivå för Uppsalas 
grundvattentäkt anser Länsstyrelsen att broförbindelsen över Fyrisån genom åsen aldrig 
får medge annat än kollektivtrafik. Dessutom bör kommunen se över den senaste 
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forskningen om mikroplatser från bildäck och hur detta ska kunna förhindras komma ut i 
ekosystemet. 
De fördröjningsytor, dammar som enligt förslaget ska ingå i dagvattenhanterings-
systemet, föreslås enligt karta i planhandlingen anläggas bland annat inom vattenskydds-
området. Länsstyrelsen anser att skyddsåtgärder behöver utredas samt om de ska kunna 
brädda vid kraftig nederbörd. Riskerna med placeringen behöver redovisas och kan ingå i 
en riskbedömning som föreslås. I en riskbedömning bör också risker för grundvatten med 
avseende på byggnadsmaterial och infiltration av förorenat vatten, släckvatten, 
omfattande transporter och dragning av kommunikationsstråk ingå. Dessutom bör risken 
för läckande avloppsledning ingå. Multikulvertar har nämnts som en del i en lösning av 
ett samlat och integrerat system. Detta bedöms som ett bra system för att kontrollera att 
spillvattenledningar inte läcker. Länsstyrelsen vill skicka med att hänsyn behöver tas till 
områden känsliga för infiltration av förorenat grundvatten så att svagheter i systemet inte 
placeras inom sådana områden och att den slutgiltiga lösningen minskar risken för 
läckage.  

2.6.5. Elektromagnetiska fält
I planeringen ska hänsyn tas till elektromagnetiska fält från ledningar och elektriska 
anläggningar. Svenska kraftnät (se bilaga 9) lämnar bland annat information om att minst 
80 m avstånd från en 220 kV-ledning för att magnetsfältspolicyn, 0,4, ska uppnås vid 
skolor, bostäder m.m. 

3. Länsstyrelsens rådgivande synpunkter gällande övriga allmänna 
intressen

3.1. Miljökvalitetsmål och agenda 2030

Hållbarhet, energi och miljö

Länsstyrelsen välkomnar den höga ambitionsnivån i FÖP:en gällande hållbarhet på 
energi- och klimatområdet och att ett resurseffektivt och klimatpositivt samhälle ska 
skapas.
Genomförandet enligt den fördjupade översiktsplanen kommer att påverka möjligheterna 
att nå flera av de nationella miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen anser att kommunen 
behöver förtydliga kopplingen till de miljökvalitetsmål som pekas ut. Planens 
prioriteringar inriktas i alla avseenden till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta bör 
kopplas tydligare till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt för den 
miljömässiga dimensionen till det svenska miljömålssystemet inklusive generationsmålet. 
Länsstyrelsen anser att då miljömålssystemet är den svenska modellen som omhändertar 
Agenda 2030 behöver planförslagens påverkan på möjligheten att nå de utpekade 
miljömålen tydligt framgå. 
Planförslagets möjlighet att bidra till en hållbar stadsutveckling bygger delvis på tekniska 
lösningar, som ännu inte finns, vilket innebär både risker för att uppnå hållbarhet och 
funktion, men även en stor potential för innovationer. Om ambitionsnivån kan hållas och 
konkretiseras under hela utvecklingen av området finns goda möjligheter till 
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måluppfyllelse. För att detta ska realiseras anser Länsstyrelsen att ”Klimatpositiv” 
behöver definieras och avgränsas så att termen får en konkret vägledande funktion även i 
detaljplanering, bygglov och exploatering. Det framgår inte tydligt vilka skeden som ska 
vara klimatpositiva, exempelvis om byggnation, brukande och transporter ingår samt om 
det är i ett livscykelperspektiv. I beräkning av existerande kolsänkor och kolinbindning, 
som behöver kompenseras, måste även våtmarker och inbindningen i jord 
ingå.  Länsstyrelsen anser också att planeringsinriktningarna kan utvecklas, exempelvis 
gällande samordning och effektivisering av bygglogistik och varutransport samt för 
materialval och byggnationer. 

3.2. Jordbruksmark
Länsstyrelsen har tagit del av kommunens sex grundläggande ställningstaganden för att ta 
ianspråk jordbruksmark. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga hur 
området söder om Sävjaån och öster om väg 255 förhåller sig till dessa ställnings-
taganden. Länsstyrelsen anser inte att det finns starka motiv till att ta i anspråk detta 
område. I alternativredovisningen redovisas ett bortvalt alternativ på grund av att det 
berör för stor andel jordbruksmark. I denna avvägning ingår dock inte området i norra 
delen av planområdet. 
I sitt granskningsyttrande över Uppsala översiktsplan 2016 angav länsstyrelsen att 
”jordbruksmarker som ligger öster om nuvarande E4 förbi Uppsala vid Kumla samt öster 
om järnvägen och söder om Kungsängsleden har en bördighet, avkastningsförmåga samt 
arrondering som är avsevärt bättre än de flesta jordbruksmarker i Sverige. Länsstyrelsen 
anser därför att de bör bevaras för framtiden och delar inte kommunens bedömning om 
lämplig nya markanvändning.” Länsstyrelsen står fast vid att området söder om 
Kungsängsleden där området söder om Sävjaån och öster om väg 255 ingår är olämpligt 
att exploatera. 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att stråk i det öppna odlingslandskapet kan 
tillgängliggöras för rekreation genom de gång- och cykelstråk som föreslås bland annat 
längs med Sävjaån. Dessa stråk får dock inte negativt påverka möjligheten att bruka 
jorden genom att försämra arronderingen. Tillkommande gröna rörelsestråk behöver 
därför anläggas i anslutning till befintliga barriärer så som vattendrag eller befintliga 
vägar. 
Stadens omland ska enligt planförslaget utvecklas i riktning mot lokal livsmedels-
försörjning. Lokaler för livsmedelsproduktion och – förädling för att stödja utvecklingen 
av lokal livsmedelsproduktion vilket innebär att det storskaliga bruket av marken på sikt 
omformas till mindre stadsanpassade odlingar. Länsstyrelsen anser att denna utveckling 
är olämplig då den är i strid med den nationella livsmedelsstrategin. Det storskaliga 
brukandet av jorden är även viktig för en nationell försörjningsberedskap. 

3.3. Skogsmark
Skogsmark är, liksom jordbruksmark, av nationellt intresse enligt 3 kap. 4§ MB. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Den skog som då tas bort har 
delvis höga naturvärden som kräver hänsyn, se bl.a. avsnitt om ekologisk kompensation. 
Planförslaget bedöms dock inte ha någon större negativ påverkan på skogsnäringen. 
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3.4. Naturmiljö och områdesskydd

3.4.1. Övergripande naturmiljö
Länsstyrelsen har tidigare beskrivit att det är en förlust av naturvärden genom att 
naturmark exploateras. Det är dock positivt att ambitionen är att skapa en grön stadsmiljö. 
Länsstyrelsen anser att de planeringsförutsättningar som anges under rubriken natur i 
planhandlingen behöver förtydligas om de ska fungera som riktlinjer för en enkel och 
snabb planläggning. Vad gäller fridlysta arter, biotopskydd och skyddade områden 
(naturreservat, natura 2000) behöver relevant lagstiftning framgå så att detta 
uppmärksammas i ett tidigt skede av detaljplaneringen och minskar riskerna för hinder 
eller förseningar att genomföra planen. Planeringsinriktningarna behöver lyftas fram även 
i andra kapitel för att synliggöras, exempelvis vid planering av parker, trafik och 
bebyggelse.
Under planeringsförutsättningar i kapitlet natur anges att bevarandeområden med 
naturvärdesklass säkras. Länsstyrelsen anser att denna formulering behöver förytligas så 
att det framgår vad detta innebär för kommande detaljplanering och exploatörer. 
Länsstyrelsen anser att kommunen ska förtydliga vilka typer av miljöer eller naturobjekt 
som ska prioriteras för bevarande vid byggnation inom området. Exempelvis objekt som 
motsvarar Natura 2000 naturtyp, äldre träd, trädkluster, livsmiljöer för rödlistade arter 
etcetera. 
Länsstyrelsen anser att berörd naturmiljö längs Fyrisån ska uppmärksammas på ett 
tydligare sätt eftersom en passage över ån ingår i planområdet. Passagen går genom 
naturreservatet Årike Fyris, höga naturvärden har identifierats i genomförd NVI och 
området har betydelse för fågellivet. Förväntade konsekvenser behöver beskrivas liksom 
riktlinjer för att minimera eller undvika dem. 
Skogsstyrelsen har identifierat höga naturvärden inom området. I planeringen kan hänsyn 
tas till dessa. Grova gamla träd kan sparas och utgöra värdefulla miljöer. Det kan finnas 
många miljöer där naturvärden kan sparas och stärka upp staden vad gäller miljö, estetik, 
rekreation och med tanke på barn och ungdomars upplevelse i naturen och för att de ska 
få förståelse vad skogen och naturen är, se bilaga 6.

3.4.2. Ekologisk kompensation
Planförslaget bedöms enligt hållbarhetsbedömningen sammantaget innebära stora 
negativa konsekvenser för naturvärden och ekologiska samband till följd av att skog med 
höga naturvärden tas i anspråk. Enligt planhandlingarna ska skadelindring och 
kompensation i huvudsak ske inom planområdet och i begränsad omfattning på annan 
plats. 
Den planerade utbyggnaden kommer, trots att skadelindrande åtgärder vidtas, innebära 
stor förlust av naturmark. Länsstyrelsen delar därför kommunens bedömning att det är 
högst motiverat att vidta åtgärder för att kompensera naturvärden. Länsstyrelsen anser 
dock att det inte kommer att vara möjligt att fullt ut kompensera skadan på naturmiljön 
inom planområdet utan anser att kommunen även ska peka ut områden där ekologisk 
kompensation kan genomföras utanför FÖP-området. Det bör framgå av 
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planhandlingarna var och hur sådan kompensation kan genomföras. Ekologisk 
kompensation bör i första hand inriktas på att ersätta sådana livsmiljöer som förloras. 

3.4.3. Fridlysta arter
Inom FÖP området finns flertalet fynd av fridlysta arter. Länsstyrelsen anser att det 
behöver framgå av planhandlingarna vad fridlysningsbestämmelserna innebär. Dessutom 
behövs vidare utredningar och redovisningar. Även fördjupade inventeringar, 
konsekvensbedömningar och anpassningar kan behöva göras i vissa delar av området. 
Artskyddsfrågan ska också hanteras i miljöbedömningar som görs enligt 6 kap. MB. Mer 
detaljerade uppgifter lämnas nedan.
Bestämmelser om fridlysta arter finns i 4-9 §§ artskyddsförordningen, som är meddelad 
med stöd av 8 kap. MB, och innebär förbud mot att genomföra vissa åtgärder. Enligt 
6 kap 2 § MB ingår arter skyddade enligt 8 kap. MB i de miljöeffekter som ska beskrivas 
i miljökonsekvensbeskrivningen vid en strategisk miljöbedömning. Se bilaga 1 för 
ytterligare förklaring om lagstiftningen och bakgrunden till nedanstående synpunkter. 
Fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen medför en rad förbud mot att 
avsiktligt fånga eller plocka, störa, döda eller skada (se bilaga 1 för en utförlig 
beskrivning). För att förbuden enligt artskyddsförordningen ska aktualiseras när syftet 
med åtgärden är exempelvis anläggning av bebyggelse, infrastruktur och verksamheter, 
behöver det enligt praxis finnas en risk att bevarandestatus i området påverkas. Det är 
därför viktigt att utreda och redogöra för hur berörda arters bevarandestatus påverkas. 
Vidare behöver det vara klarlagt om skyddade fortplantningsområden eller viloplatser 
kan påverkas på ett sådant sätt att den kontinuerliga ekologiska funktionen de har, för 
just den arten, kan upprätthållas. Även kumulativa effekter ska beaktas. Om en sådan 
utredning resulterar i att bevarandestatus riskerar att påverkas, eller att kontinuerlig 
ekologisk funktion inte kan upprätthållas, är åtgärden förbjuden.
Om åtgärden är förbjuden kan en dispensprövning göras. Länsstyrelsens möjlighet 
att medge dispens från förbuden i fridlysningsbestämmelserna är begränsade till 
vad som framgår av 14-15 §§ artskyddsförordningen. Gemensamt för samtliga arter 
är att det inte får finns någon annan lämplig lösning och dispensen får inte försvåra 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde. För arter fridlysta enligt 4 och 7 §§ ska dessutom ett av sex 
kriterier (14 § p3 a-f) vara uppfyllt.  
Länsstyrelsen anser att i den fortsatta planeringen ska följande utredas och 
redovisas: 

 Vilka fridlysta arter som påverkas.
 Arternas bevarandestatus och risk för försämring, även lokalt.
 En beskrivning av hur exploateringen kan påverka arterna och deras livsmiljöer.
 Vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att undvika eller mildra negativa 

effekter.
 En redogörelse för om det finns andra alternativ att nå syftet som påverkar arterna 

mindre.
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Ju senare ovan nämnda utredning genomförs, desto större osäkerhet kvarstår till 
detaljplaneprocessen. 
För vissa arter är det nödvändigt att identifiera konsekvenser på bevarandestatus och 
behovet av skadeförebyggande åtgärder samlat för hela FÖP-området. Utifrån befintligt 
underlag bedömer Länsstyrelsen att det gäller groddjur, fåglar och fladdermöss samt 
ingående arter i berörda natura 2000-områden.
Groddjur
Att groddjur förekommer inom FÖP-området har konstaterats i genomförd naturvärdes-
inventering. Någon heltäckande groddjursinventering är inte genomförd. Enligt 
hållbarhetsbedömningen utgör sannolikt flera av våtmarkerna i skogsområdet goda 
livsmiljöer för vattensalamander, åkergroda och vanlig groda.
Större vattensalamander och åkergroda är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. 
Större vattensalamander är också en av de ingående arterna i natura 2000 området 
Lunsen. Mindre vattensalamander och vanlig groda är fridlysta enligt 6 § artskydds-
förordningen.
Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av föreslagen exploatering innebär förlust av 
livsmiljöer för groddjur samt försämrade spridningsmöjligheter. Dessutom finns risk för 
att antal groddjur som dödas ökar när de behöver passera nyanlagda vägar mellan 
övervintringsområden och fortplantningsområden. Vidare bedömer Länsstyrelsen att det 
finns risk för påverkan på förekommande groddjur som inte är förenlig med fridlysnings-
bestämmelserna. Frågan behöver hanteras övergripande inom FÖP-området för att 
hantera de kumulativa effekterna på områdets ekologiska funktion för groddjur. 
Länsstyrelsen anser att skadeförebyggande åtgärder behöver planeras och vidtas innan 
området är exploaterat för att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktion för groddjur. 
Fåglar
Samtliga vilda fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Enligt hållbarhets-
bedömningen är planområdet är en viktig plats för många fågelarter vilket även strand-
områdena vid Fyrisån är. Passagen över Fyrisån passerar ett område som har betydelse 
för fåglar och även är beskriven med högsta naturklass (objekt 11) i 
naturvärdesinventeringen samt är ett av kommunen beslutat naturreservat, Årike Fyris. 
Länsstyrelsen anser att det behöver utredas vilka effekter exploateringen av området 
förväntas innebära på fågellivet samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika sådana 
effekter. Länsstyrelsen anser att följande konsekvenser behöver utredas vad gäller fåglar:

 Störning 

 Förlust av livsmiljö 

 Påverkan under byggtiden

 Riktlinjer för att undvika betydande påverkan ska framgå av FÖP.
Fladdermöss
Samtliga fladdermusarter är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Inom FÖP-
området finns overifierat fynd av fladdermöss registrerat i Artportalen. Länsstyrelsens 
bedömning är att, även om det inte är fastställt vilken eller vilka arter det rör sig om, är 
det inte osannolikt att fladdermöss förekommer inom området. Länsstyrelsen anser att 
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exploateringen behöver föregås av en fladdermusinventering inklusive bedömning av 
påverkan på eventuella förekommande arters bevarandestatus. En inventering görs 
lämpligen i juli månad om resultatet ska kunna implementeras till granskningen. 
Mossor
Grön sköldmossa och käppkrokmossa är utpekade arter för Natura 2000 området Lunsen. 
De är även fridlysta enligt 8 § artskyddsförordningen. Arternas utbredning inom FÖP-
området är i nuläget inte tillräckligt utredd för att kunna avgöra vilken påverkan som kan 
förväntas eller om det finns risk för påverkan på arternas bevarandestatus. Länsstyrelsen 
anser att det behövs ytterligare utredning inom de områden som avses bebyggas. Om 
utredningen resulterar i att bevarandestatus riskerar att påverkas behövs prövning enligt 
7 kap. 28 a § MB respektive artskyddsförordningen genomföras. Inom ramen för sådan 
prövning avgörs om åtgärden kan genomföras. Länsstyrelsen anser att frågan om 
spridningsvägar, samt förlust och fragmentering av lämpliga livsmiljöer behöver hanteras 
övergripande för hela FÖP-området. Fördjupad inventering av förekomst behöver genom-
föras senast inför arbetet med respektive detaljplan påbörjas. 
Utter
Uttern är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen samt utpekad om en ingående art i 
Natura2000-området Sävjaån-Funbosjön. Uttern kan påverkas av ökad trafik genom 
området, som ger en ökad risk för påkörning. Länsstyrelsen anser att det kan behövas 
skadeförebyggande åtgärder, exempelvis faunapassager, vilket ska uppmärksammas i 
FÖP:en samt anges i kapitlet trafik. 
Citronfläckad kärrtrollslända
Arten är fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen samt en natura 2000 art. Länsstyrelsen 
bedömer att genomförandet av planen kan innebära förlust av livsmiljö och försämrade 
spridningsmöjligheter. Konsekvenser för artens bevarandestatus saknas.

3.4.4. Rödlistade arter
Inom området finns flertalet rödlistade arter. Länsstyrelsen anser att livsmiljöer för dessa 
arter ska uppmärksammas under planprocessen och i möjligaste mån sparas eller 
återskapas. När det inte är möjligt bör skadelindrande åtgärder vidtas. Detta kan göras 
både genom att vidta skyddsåtgärder under byggtiden och genom förebyggande åtgärder 
för att upprätthålla områdets ekologiska funktion, exempelvis genom att flytta eller 
återskapa naturmiljöer.  

3.4.5. Biotopskydd
Inom planområdet behöver biotoper i odlingslandskapet, som är skyddade enligt det 
generella biotopskyddet i 7 kap. 11 § MB, uppmärksammas i det fortsatta planarbetet, se 
även bilaga 1.

3.5. Dagvatten, vattenverksamhet och markavvattning

3.5.1. Dagvatten
I planen presenteras goda principer för hur dagvatten ska magasineras, fördröjas och 
renas. Hur rening slutligen ska ske om det finns behov av det är dock inte preciserat. 
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Länsstyrelsen har i avsnitt om MKN för vatten framfört att det krävs en konkretisering 
för att kunna ta ställning till om MKN i Sävjaån följs eller inte. Dagvattenhanteringen 
hänger ihop med många andra stora frågor som vattenverksamhet och markavvattning, se 
nedan, miljökvalitetsnormerna samt hydrologin in Natura 2000-området Lunsen. 
Nedan redogörs för Länsstyrelsens synpunkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet 
tillsamman med vad som framförts tidigare i avsnitt om MKN, både yt- och grundvatten, 
samt risk för olyckor, dricksvatten, i avsnitt 2.6.1. 
I de delar av planområdet som består av skogsmark finns en relativt stor andel mark med 
tunna moränlager som planerar att bebyggas. I områden med tunna jordlager, samt om 
skog avverkas, kommer markernas renande förmåga att försämras. Dessutom minskar 
den fördröjande förmågan och lokal infiltration av dagvatten på kvartersnivå kanske inte 
är möjlig. Av planen framgår att moränjorden bör få ligga kvar i de områden som ska 
bebyggas men för närmare utredning för hur dagvattnet ska hanteras i dessa områden 
hänvisas till senare prövning av vattenverksamhet och Natura 2000-prövningen.
Det framgår också att dagvatten ska sorteras så att naturvatten från Lunsen ska skiljs från 
dagvatten från kvartersmark och vägar. Länsstyrelsen anser att det är en bra ambition, 
men det är oklart hur sorteringen ska garanteras. 
Länsstyrelsen anser att hur dagvatten ska hanteras i områden med tunna jordlager bör 
vara utredd i granskningsskedet och inte lämnas till detaljplaneskedet. Den frågan har 
också koppling till miljökvalitetsnormerna. Frågan om sortering av dagvatten och hur det 
garanteras behöver tydligt framgå i kommande detaljplaner, helst redan i gransknings-
skedet för den fördjupade översiktsplanen.

3.5.2. Vattenverksamhet
Länsstyrelsen kan i handlingarna inte se någon redogörelse för hur kommande vatten-
verksamheter kommer att utföras, inte heller finns det någon plan för skadelindring eller 
kompensation.  För att genomföra planförslaget krävs tillstånd för vattenverksamhet för 
flera olika åtgärder i olika områden. Det är Länsstyrelsens uppfattning att det behöver tas 
fram en omfattande plan för skadelindring och kompensation kopplad till alla planerade 
vattenverksamheter. Det behöver även lämnas utrymme i markanvändningskartan för att 
kompensera de biotoper som kommer att tas bort.
Planområdet består idag till stor del av kuperad skogsmark med våtmarksområden i 
lågpunkterna. Enligt planbeskrivningen kommer befintliga våtmarker, kärr, bäckar och 
diken inom planområdet att försvinna. Åtgärder som utfyllnad, kulvertering, flytt av 
vattendrag/diken, avvattning, bortledning av yt- eller grundvatten och grävning i vatten-
område är exempel på vattenverksamheter. Definitionen på ett vattenområde är det 
område som står under vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Enligt gällande praxis 
är det ett 100-års flöde. Vattenverksamhet är i grunden en tillståndspliktig verksamhet. 
Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Vissa vattenverksam-
heter av mindre omfattning kan anmälas till Länsstyrelsen. Det är dock Länsstyrelsens 
uppfattning att planerade åtgärder är tillståndspliktiga dels på grund av planområdets 
omfattning och områdets naturvärden, dels för att en samlad bedömning av hela vatten-
verksamhetens miljöpåverkan behöver ske. 
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Enligt handlingarna kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas uppdelat på detalj-
planenivå. För att kunna göra en samlad bedömning och ha möjlighet att bedöma de 
kumulativa effekterna av planerad vattenverksamhet behöver en helhetsbedömning av 
alla planerade vattenverksamheter ske i respektive tillståndsprövningen. 
Det finns, enligt handlingarna, risk för att schaktning i samband med exploateringen kan 
medföra en dränerande effekt på naturområdet Lunsen. Det är Länsstyrelsens uppfattning 
att det måste säkerställas att de trösklar som håller vattnet i Lunsen inte skadas. En 
utförlig hydrologisk utredning behöver genomföras som redovisar och föreslår åtgärder 
för hur trösklarna ska bevaras. 
Våtmarksmiljöer är särskilt prioriterade miljöer dels för sina höga naturvärden, dels för 
sin funktion som vattenhållande miljöer i landskapet. I och med rådande markav-
vattningsförbud har lagstiftaren tydligt angett att huvudsyftet med bestämmelserna är att 
kraftigt begränsa eller upphöra med markavvattning i de delar av landet som redan starkt 
utarmats på våtmarker. Vid utfyllnad av en våtmarksbiotop avvattnas inte våtmarken, det 
vill säga det handlar inte om en markavvattning, däremot är det en vattenverksamhet som 
liksom markavvattning tar bort biotopen. Det är därför viktigt att i första hand bevara 
våtmarksmiljöerna, arbeta med skadelindring av befintliga våtmarker och, där det inte är 
möjligt, kompensera för de miljöer som tas bort. 
Enligt handlingarna är avsikten att enbart naturligt avrinnande ytvatten ska ledas genom 
de lågpunkter/sänkor som grönområdena i kartan utgör. Eventuella fördröjnings-
anordningar, dämmen eller liknande i dessa lågpunkter kan vara vattenverksamhet. Det är 
även viktigt att utreda och säkerställa att de våtmarksområden som sparas i sänkorna i 
grönstrukturen ändå tillförs en tillräcklig mängd vatten för att biotopen långsiktigt ska 
bevaras. 
Hantering av dagvatten och anläggande av dagvattenlösningar är i grunden en miljöfarlig 
verksamhet som hanteras i 9 kap. MB. Anläggande av dagvattenlösningar kan behöva 
hanteras som en vattenverksamhet om de anläggs i ett befintligt vattenområde. Det går 
inte utifrån befintliga handlingar att avgöra om någon dagvattenlösning kommer att 
innebära vattenverksamhet. 

3.5.3. Markavvattning
I handlingarna anges att en barriär kommer att anläggas för att skydda befintlig 
bebyggelse från ytligt avrinnande vatten från Lunsen. Enligt definitionen är mark-
avvattning en åtgärd som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande 
av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka, eller tappa ur, ett vattenområde eller för 
att skydda mot inträngning av vatten. För att det ska vara en markavvattning behöver 
syftet med åtgärden vara att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst 
ändamål. Länsstyrelsens uppfattning är att anläggande av barriärer i våtmarksområden för 
att skydda bebyggelse är markavvattning. 
Markavvattning är förbjuden i Uppsala län, vilket innebär att för att utföra en mark-
avvattning behövs det dels en dispens från markavvattningsförbudet, dels tillstånd till 
markavvattning. Dispens från markavattningsförbudet handläggs av Länsstyrelsen. 
Tillstånd till markavvattning handläggs antingen av Länsstyrelsen eller mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beroende på om det är fler än sökande som deltar 
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eller berörs av markavvattningen samt om det finns yrkanden om tvångsrätt, ersättning 
eller inlösen. 
Länsstyrelsen kan inte finna i handlingarna vilken typ av barriär som avses, hur den 
kommer att anläggas, vem som kommer att ansvara för att barriärens funktion kvarstår 
eller i vilket skede i planeringen som barriären kommer att anläggas. 
Om det är fråga om en vall bör det finnas med i beräkningen att en vall uppfyller 
kriterierna för att klassas som en damm. Därför omfattas markavvattningsvallar även av 
reglerna för dammsäkerhetstillsyn. Regelverket för dammsäkerhet är av särskild 
betydelse för vallar i städer eftersom konsekvenserna kan bli större om vallen inte håller. 
När det gäller dammsäkerhetsfrågor är det konsekvenserna av ett dammbrott som är helt 
avgörande för om dammen/vallen placeras i en dammsäkerhetsklass. 

3.6. Friluftsliv, rekreation och folkhälsa
Planförslaget innebär att ett naturområde, både ett tätortsnära naturområde, men också 
befintliga entréer till Lunsen försvinner. I området finns bland annat Stordammen med 
grillplatser samt stigar och leder. Detta påverkar negativt de boende i de befintliga 
stadsdelarna inom planområdet, men också för många andra medborgare i Uppsala som 
utnyttjar de mer lättillgängliga delarna av Lunsen samt använder området som entré. 
I södra Sävja där hög bebyggelse samt kapacitetsstark kollektivtrafik planeras i ett 
område som idag utgörs av naturmark blir förändringen avsevärd. Länsstyrelsen anser 
därför att antalet naturstråk ska kompletteras med ett till stråk från södra Sävja mot 
Lunsen. Syftet med detta stråk är att bevara tillgängligheten till Lunsen. I underlagskartan 
visas att det kan komma att bli ett parkstråk där, men Länsstyrelsen anser att det är viktigt 
att det blir ett stråk som också återfinns i markanvändningskartan samt att det framgår av 
planeringsinriktningarna.  
Även de som bor i andra befintliga stadsdelar får längre till större tätortsnära natur-
områden som kan ha en betydelse för en god folkhälsa. En stor andel tillgängliga gång- 
och cykelstigar samt ett välutnyttjat rekreationsområde vid Stordammen förändras 
radikalt om planeringen genomförs. Lämpligheten att ta ianspråk naturmarken bör 
motiveras tydligare. Om det tas i anspråk är det därför viktigt att kompensera dessa 
värden, vilket dels kan göras genom att naturstråken genom området breddas samt att 
stigar och leder i naturreservatet utvecklas. 
Naturreservatet Norra Lunsen kommer att bli det närmsta tätortsnära naturområdet för 
många boende. Det bör finnas en plan för hur det området ska utvecklas och 
tillgängliggöras., se även avsnitt om N2000 om vikten av att hantera det ökade 
besökstrycket. Planens påverkan på naturområdet även utifrån denna aspekt bör 
beskrivas. 
Länsstyrelsen anser att de gröna rörelsestråk som planeras öster om järnvägen är viktiga 
för upplevelsen av det öppna landskapet samt för att skapa en variation av tätortsnära 
naturområden. Stråken måste dock anläggas enligt vad som beskrivs i avsnitt om 
jordbruksmark. För att järnvägen inte ska upplevas som en barriär är de föreslagna 
undergångarna viktiga att genomföra. 
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3.7. Kulturmiljövård

3.7.1. Allmänt
Med anledning av den omfattande förändring av kulturlandskapet i stort som den 
fördjupade översiktsplanen innebär, menar Länsstyrelsen att överläggningar om 
kompensationsåtgärder gällande kulturmiljön ska hållas. Sådana överläggningar ska 
hållas efter att tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens hänsynsregler genomförts. Med 
tanke på den risk för sammanlagd negativ påverkan på kulturmiljön som kan uppstå, vill 
Länsstyrelsen här framhålla att kompensationsåtgärder för kulturmiljön är en möjlighet 
som rätt utnyttjad kan förstärka delar av Uppsalas kulturmiljövärden i en tid av stora 
omvandlingar. 

3.7.2.  Byggnadsminne, världsarvsansökan
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen tar fram en policy för kulturmiljö men 
eftersom den är under arbete kan Länsstyrelsen inte vidare kommentera den.
Länsstyrelsen bedömer kommunens planeringsinriktning, att inte planera ny bebyggelse i 
byggnadsminnet Linnés Sävjas närområde, som positiv. Länsstyrelsen hade gärna sett 
idéer hur man kan använda kulturmiljöerna i planen, dvs hur aktivera till exempel 
byggnadsminnet Linnés Sävja som en bärande identitetsskapande resurs i lokalområdet.
Ytan vid två gravfält norr om byggnadsminnet är enligt Länsstyrelsen inte lämplig för 
sport och fritid. För ett meningsfull bevarande för fornlämningarna är det lämpligare som 
grönområde. Ny bebyggelse på åkermarken norr om Sävja riskerar att helt bryta den 
kontakt som fortfarande kan anas med Sävjaån. 
Linnés Hammarby, Årike Fyris med Danmarksvandringen och Ultunavandringen samt 
linneanska växter och djur, planeras ingå i en världsarvsnominering (”The Rise of 
Systematic Biology”). Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att planen kommer att 
påverka världsarvskommitténs bedömning negativt vid en nominering. Att tillräckligt 
mycket av det linneanska arvet är kvar är en förutsättning för ett positivt utfall av 
världsarvsnomineringen. Vid en eventuell världsarvsförklaring kan världsarvskommittén 
också komma att kräva att de fortsatta planerna utformas i dialog med internationella 
experter för att inte världsarvet ska skadas. 
Unescos världsarvskommitté brukar generellt även framhålla att upplevelsen och 
förståelsen av ett historiskt område med enskilda unika företeelser ökar ju mer välbevarat 
och skyddat landskapet är från moderna strukturer, trafik och buller. Länsstyrelsen delar 
bedömningen att vyerna från Linnés Hammarby och Linnéstigarna riskerar att påverkas 
negativt av ändrad siluett samt lokaler för livsmedelsproduktion och förädling inom 
stadens omland.
Planförslaget kan främst komma att påverka:

 Det linneanska kulturlandskapet och vyn från Linnés Hammarby ut över det 
öppna naturpräglade landskapet. 

 Kultur- och upplevelsevärdet av att gå i Linnés fotspår, det pedagogiska värdet 
och upplevelsen. 

 Det biologiska kulturarvet efter Carl von Linné. Gamla exkursionsplatser kan 
komma att försvinna, grönområden naggas i kanten eller skärmas av från 
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varandra, så att känsliga arter får svårare att klara sig kvar. Eventuell massinförsel 
av växtmaterial av linneanska arter, men av icke-lokalt ursprung, kan påverka 
autenticiteten i linneanska populationer.

3.7.3. Råd och upplysningar kulturmiljö
Arkeologiska utredningar och undersökningar kommer att behöva utföras i samband med 
detaljplaneprocesser. De kan ge möjlighet till visningar och populärvetenskaplig 
spridning av resultaten till medborgarna.  
Uppsala kommun som förvaltar Linnés Sävja planerar just nu hur man ska genomföra en 
rekonstruktion av gårdsmiljön vilket kommer innebära odling och därmed produktion av 
trädgårdsprodukter.

3.8. Gestaltad livsmiljö
I maj 2018 antog riksdagen en ny samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. 
Målet är att gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design offentlig konst och kulturarv – 
ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet 
att påverka vår gemensamma miljö.
Politiken för gestaltad livsmiljö är nära sammanbunden med Agenda 2030, FNs 17 
globala mål för hållbar utveckling. Riksdagens målsättning är att kvalitet och hållbarhet 
alltid ska gå före kortsiktiga, ekonomiska intressen. Tanken är också att det offentliga ska 
gå före. 
En viktig ambition i arbetet med hållbarhetsmål som gestaltad livsmiljö är också att 
lyssna på de som bor och verkar i städer och samhällen.
Länsstyrelsen förutsätter att avsnitten som knyter an till gestaltad livsmiljö och arkitektur, 
dvs Mark- och vattenanvändningens olika teman med mål och planeringsinriktningar och 
delar av Förutsättningar kommer att utvecklas vidare till utställningen och få en tydligt 
vägledande karaktär. Länsstyrelsen uppfattar samrådshandlingens texter som hör till de 
uppställda målen och planeringsinriktningarna för gestaltad livsmiljö och arkitektur som 
sökande i detta skede, snarare än vägledande om vad kommunen vill. Texterna är vaga 
eller oklara jämfört med tydligheten kring ställningstagandena om användning i Mark- 
och vattenanvändningskartan. 
Vad gäller arkitekturen, utformning och gestaltning, finns inget specifikt skrivet utan 
kommunen hänvisar i inledningen till samrådshandlingens Mark- och vattenanvändnings-
del till att det ska hanteras i efterföljande planering. Arkitektur och gestaltad livsmiljö 
som helhet beskrivs dels i teman i nämnda del av FÖP sydöstra staden, dels i bilaga 1 
Förutsättningar samt vad gäller kulturmiljö/kulturarv även i till samrådshandlingen 
bilagda utredningar. Länsstyrelsen förstår kommunens utgångspunkt som att policyn för 
arkitektur- och gestaltningsfrågor ska utgå från sammanhanget. Därmed finns ju en 
angelägenhet att beskriva sammanhanget för den arkitektur som ska bidra till långsiktigt 
hållbara kvaliteter väl. Länsstyrelsen vill igen framhålla att kommunen har att i översikts-
planen för sydöstra staden forma de riktlinjer som kan ge sammanhanget i efterföljande 
planläggning och beslut om lov enligt PBL. Att tillexempel ange en planeringsinriktning 
som ” arkitekturen ska vara karaktärsfull” ger ingen närmare vägledning för en lång-
siktigt hållbar utformning och gestaltning av den byggda miljön. Länsstyrelsen vill även 
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framhålla vikten av att riktlinjerna tar fasta på och bottnar i de kulturhistoriska värdena i 
landskapet i enlighet med 2 kap 2 § plan- och bygglagen inklusive kulturmiljövärdena av 
riksintresse för att konsekvent verka för hållbarhetsmålen inom politikområdet gestaltad 
livsmiljö.

3.9. Infrastruktur

3.9.1. Transportinfrastruktur och hållbara transporter
Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen prioriterar cykeltrafik framför biltrafik 
och jobbar med hela-resan perspektivet. Den hållbara mobiliteten är väsentligt för att 
uppnå ett klimatpositivt samhälle. Kommunens ambition att minska människors 
bilberoende i området är positiv. Hur väl ambitionen får genomslag, anser Länsstyrelsen 
är väldigt beroende av vilka andra transportmedel och kollektivtrafik som finns 
tillgängliga för människors alla resor, vardagsresor, fritidsresor och arbetspendling. 
Länsstyrelsen ser en risk med att människor kommer att använda bil i större utsträckning 
om järnvägsstation, spårväg och övrig kollektivtrafik inte finns på plats när de första 
bostäderna är klara. Länsstyrelsen anser också att anläggning av en påfart till E4an innan 
kommunen utvecklat den lokala och regionala kollektivtrafiken, kan göra att folk istället 
väljer att åka bil.
Av genomförandeavsnittet framgår att påfart till E4 krävs för att bygga stationen Uppsala 
södra. Länsstyrelsen anser att en påfart till E4 för ordinarie biltrafik, innan stationen och 
kapacitetsstark kollektivtrafik är på plats, skulle motverka en effektiv kollektivtrafik och 
användandet av kollektivtrafiken och inte vara ett resultat av en ansvarsfull planering. 
Detta överensstämmer även med kommunens mål inom området trafik – att goda 
resvanor ska etableras tidigt. Om kommunen planerar att färdigställa en påfart till E4an 
innan övriga transportsystem finns på plats, anser Länsstyrelsen att kommunen ska 
förtydliga hur de ska undvika att bygga in ett bilberoende i området direkt ifrån start.
Flera olika åtgärder planeras för att minska både genomfartstrafik och övrig biltrafik för 
att målsättningen om att 80 % av trafikarbetet ska bli hållbart, ska infrias. Delar av dessa 
åtgärder ligger dock utanför planen vilket innebär att måluppfyllelsen blir osäker. Trots 
att olika åtgärder ska genomföras för att försvåra för genomfartstrafiken finns en risk för 
att den nya E4-avfarten kan bli en genväg till de sydöstra stadsdelarna via Flottsund.
Länsstyrelsen anser att bilfria gator ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 
Avsaknad av sådana kan ha en negativ påverkan på hållbar mobilitet. Planering av en 
andel helt bilfria gator skulle vidare förbättra ljud och luftmiljön i stadsdelarna. 
Trafikverket framför att för att åstadkomma den viljeriktningen som lyfts i FÖPen är det 
av stor vikt att lokaliseringen av parkeringshus är optimerad för att kunna undvika 
onödigt åkande på kvartersgatorna. Kommunen behöver även se till att det finns lämpliga 
planeringsinriktningar samt att styrdokument och parkeringspolicys följer FÖPens 
viljeriktning.
Det finns behov av pendlarparkeringar för både cykel och bil. För cykelparkeringar 
efterfrågar Länsstyrelsen en planeringsinriktning. 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer att avsätta mark för pendlarparkering 
öster om nuvarande järnväg. Detta för att kunna möta ett behov av pendlarparkeringar för 
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människor boendes öster om själva planområdet, på landsbygden. Det kan ge människor 
som tidigare pendlat till arbeten med bil ett incitament att välja att i framtiden pendla med 
tåg. Länsstyrelsen anser att det inte kan bedömas om de trafikprognoser som gjorts i 
tillräcklig utsträckning har beaktat en ny påfart till E4 denna effekt på resandeströmmarna
En ny påfart till E4 kan komma att leda till betydande ändring av resandeströmmarna från 
stadens omland till Ostkustbanan. För boende i stadens omland som pendlar, kan välja 
den nya pendlarstationen Uppsala södra i stället för Uppsala centralstationen. 
Logistik och hållbara transporter i byggskedet är en utmaning och det är viktigt att i ett 
tidigt skede etablera ett bygglogistikcenter för att kunna planera och genomföra effektiv 
bygglogistik och varutransporter. Om påfarten till E4an blir av i ett tidigt skede så finns 
möjlighet att använda verksamhetsområdet vid E4 i södra delen av området som 
bygglogistikcenter. Trafikverket framför i sitt yttrande att långsamtgående byggtrafik inte 
får gå på E4an utan måste gå på andra vägar. I det fall att påfarten till E4an blir av i ett 
senare skede ser Länsstyrelsen att kommunen behöver utreda en alternativ lokalisering 
för ett bygglogistikcenter. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen 
problematiserar och tar höjd för en alternativ placering i FÖP:en.
Om höga objekt, högre än 20 m, planeras även fortsättningsvis framför LFV (se bilaga 3) 
att flygplatsägare ska kontaktas för samråd, eftersom flygplatser, utrustning för 
kommunikation, navigation och övervakning (så kallad CNS-utrustning) kan påverkas 
negativt.  

3.9.2. Digital infrastruktur
Länsstyrelsen saknar koppling till regeringens bredbandsstrategi för Sverige - Sverige 
helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Det finns inte heller någon koppling till 
Region Uppsalas digitala agenda, del 1 och 2. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen 
att koppla an till målen om digital infrastruktur i huvuddokumentet, se även yttrande från 
Post- och telestyrelsen, bilaga 5. 

3.9.3. Teknisk infrastruktur
Uppsala kommun har bilagt PM Startprojekt Uppsala nätinfrastruktur till den fördjupade 
översiktsplanen. Länsstyrelsen ser positivt på samförläggnings- och samordnings-
möjligheter för vatten, avlopp och fjärrvärme/kraftvärme mellan Uppsala-Bergsbrunna-
Knivsta. När det gäller dricksvatten kan redundansen i dricksvattenförsörjningssystemet 
öka för båda kommunerna, vilket är i linje med de mål som beskrivs i den regionala 
vattenförsörjningsplanen som Länsstyrelsen remitterat till kommunerna i april 2020. 
Solel nämns som en möjlig integrerad energikomponent i planområdet. Småskaliga 
vindkraftsanläggningar kan också integreras i stadsbilden och bör lyftas som en 
möjlighet. Det är positivt om det är med tidigt i planeringen, eftersom tekniken både har 
en byggnadsteknisk och estetisk påverkan. 
Länsstyrelsen vill också lyfta att kulverteringar för teknisk infrastruktur kan innebära 
betydande ingrepp i landskapet, vilket måste beaktas redan i den tidiga planeringen.
Inom den östra delen av det aktuella planområdet har Svenska kraftnät en 220 kV- 
ledning mellan Plenninge och Måby tillhörande transmissionsnätet för el. Svenska 
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kraftnät har sökt förlängd koncession för ledningen som för närvarande är under 
handläggning hos Energimarknadsinspektionen. Den del av ledningssträckan som berör 
den aktuella planen planeras avvecklas när de två nya sambyggda 400 kV- ledningarna 
inom Uppsalapaketet (Nordsyd) är tagna i drift.  Enligt Svenska kraftnäts nuvarande tid- 
plan kan avveckling ske tidigast om tio år. Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när 
åtgärder planeras inom 250 meter från transmissionsnätsledningar och stationer. Svenska 
kraftnät anser att samråd och dialog är nödvändigt om trafikplatsen vid E4:ans placering 
och utformning, eftersom en av transmissionsnätets ledningar, 220 kV, ligger i närheten, 
se mer i bilaga 9. De anser dessutom att deras ledningar ska synliggöras i 
markanvändningskartan. 

3.9.3.1. Eleffekt
Länsstyrelsen i Uppsala län har fått ett regeringsuppdrag (Lst diarienummer 8021–2019) 
att kartlägga eleffektsituationen i länet. Kartläggningen ska beskriva om regionens 
utveckling kan komma att begränsas på grund av elnätets kapacitet och dialog förs med 
alla länets kommuner. Länsstyrelsen bedömer att ”Uppsalapaketet” har en stor påverkan 
på eleffektbehovet. Länsstyrelsen förutsätter att utformningen av kraven på bebyggelse, 
transportlösningar och verksamheter inkluderar eleffektflexibilitet. Ett fortsatt samarbete 
med olika aktörer i effektfrågorna är en framgångsfaktor. Exempelvis bör en strategi för 
ladd-infrastruktur tas fram i samråd med andra aktörer. Detta bör inkludera installation av 
smarta laddstationer och att kunder uppmuntras att ladda på de tider på dygnet när 
samhällets eleffektbehov generellt är lågt.

3.10. Landskapsbildsskydd
Den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna berörs delvis av förordnande 
till skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen. Förordnande IIIR13-44-69 
daterat den 14 juli 1970 för Fyrisåns dalgång sträcker sig från Kungsängen i norr till 
Flottsund i söder. Inom förordnandeområdet får inga nya byggnader, till, på eller 
ombyggnad, anläggande av upplag, tippning av massor, täktverksamhet, schaktning eller 
markbearbetning anläggning eller väsentlig ombyggnation av vägar eller broar, 
avverkning av lövträd eller skogsplantering med mera utföras utan tillstånd från 
Länsstyrelsen. Tillstånd för åtgärderna söks hos Länsstyrelsen eller hanteras i kommande 
detaljplanering. Även åtgärder utanför områden som omfattas av landskapsbildsskydd 
kan påverka landskapsbilden.

3.11. Anpassning till ett förändrat klimat / klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att urbana värmeöeffekten bör beaktas tydligare i den fortsatta 
planeringen av bland annat den sociala infrastrukturen då särskilt små barn, äldre och 
sjuka kan påverkas negativt av hög värme. Kommunen lyfter fram som en planerings-
inriktning att dagvatten kan användas för att minska effekten av urbana värmeöar. 
Planeringsinriktningarna kan förtydligas med att även andra naturbaserade lösningar som 
vegetation och grönska, med fördel kan användas för detta syfte. Vegetation kan 
samtidigt bidra med andra ekosystemtjänster, inte bara de reglerande. Länsstyrelsen 
rekommenderar Boverkets vägledning om Ekosystemtjänster i den bebyggda miljön – 
vägledning och metod från 2019 för ytterligare vägledning. Kommunen har i det aktuella 
planområdet stora möjligheter att utnyttja ekosystemtjänster för att få olika positiva 
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nyttor. I arbetet med värmeöar kan kommunens rapport planering för en varmare stad 
vara användbar. 
Länsstyrelsen anser vidare att hänsyn behöver tas till vind, och risk för storm och starka 
vindbyar, i den fortsatta planeringen av gator och byggnader. Höga vindhastigheter kan 
orsaka skador på både personer, material och träd i stadsmiljön och gaturummen bör 
utformas för att undvika vindkorridorer. 

3.12. Social hållbarhet

3.12.1. Bostadsförsörjning och bostäder för alla
Länsstyrelsen ser det som positivt att planen har ambitionen att skapa en blandning av 
olika bostadstyper och därmed skapa förutsättningar för att olika gruppers behov i livets 
alla skeden kan tillgodoses. Bra bostäder och goda boendemiljöer är viktigt för såväl 
tillväxten som för välfärden i länet. 
I Länsstyrelsens Regionala Bostadsmarknadsanalys (BMA) för Uppsala län 2019 framgår 
det att trots den nyproduktion av bostäder som tillkommit de senaste åren finns det 
människor som inte hittar en bostad som passar utifrån deras behov. Länsstyrelsen delar 
därför bedömningen att utbudet av bostäder måste vara brett, varierat och att det inom 
planområdet således behövs ett utbud av olika bostadstyper och bostadsstorlekar i olika 
prisnivåer med olika upplåtelseformer, nya sätt att bo samt kategoribostäder för särskilda 
grupper. I hållbarhetsbedömningen konstateras att planförslaget kan medföra en risk för 
negativa konsekvenser gällande prisrimliga bostäder då målet är både odefinierat och lågt 
samt att styrningen mot prisrimliga bostäder bedöms som svag. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning och menar att ett underskott på prisrimliga bostäder slår hårt mot hushåll som 
är på väg in på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster.
Länsstyrelsen anser vidare att kommunen bör fördjupa arbetet med att analysera de 
sociala konsekvenserna av en fortsatt obalans på bostadsmarknaden för särskilda grupper 
såsom ungdomar, unga vuxna, studenter, nyanlända, personer med funktionsnedsättning 
samt äldre. Länsstyrelsen anser att den behovsanalys som kommunen har gjort med fördel 
kan lyftas in i den fördjupade översiktsplanen då den lyfter viktiga perspektiv och 
beräkningar avseende hushålls möjligheter att efterfråga bostäder i så väl befintligt 
bestånd som nyproduktion. 
Med anledning av rådande pandemi och dess omfattande negativa konsekvenser på 
tillväxt, arbetsmarknaden och hushållens ekonomi, bedömer Länsstyrelsen att det 
kommer att finnas en ytterligare ökad efterfrågan på prisrimliga bostäder i olika storlekar 
och upplåtelseformer, således ett förstärkt behov av att tillskapa fler bostäder med lägre 
boendekostnader.
En konsekvens av att det inte finns tillräckligt med prisrimliga bostäder är att människor 
kan tvingas leva i trångboddhet. Trångboddhet på grund av socioekonomiska skäl kan ha 
en negativ inverkan på människor hälsa då de tvingas leva och röra sig på mindre ytor. 
Både bebyggelsestrukturen och den socioekonomiska aspekten av trångboddhet behöver 
tas i beaktande vid planering av nya bostadsområden, då alla människor har rätt till en 
god levnadsstandard, däribland en bostad, som är tillräcklig för hens egen och hens 
familjs hälsa och välbefinnande. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att lyfta in 
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denna problematik i huvuddokumentet och skapa fler planeringsinriktningar för 
bostadsutveckling som gynnar den sociala hållbarheten. Även segregation och trygghet 
påverkas om det inte finns tillräckligt med prisrimliga bostäder. 

3.12.2. Infrastruktur och grön/blå infrastruktur kopplat till människors hälsa
Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen visar funktioner och flöden, gator och 
rekreationsområden i kartor och anser att de föreslagna åtgärderna är viktiga att genom-
föra för att knyta samman befintliga stadsdelar med de nya. Det är viktigt att alla invånare 
i planområdet har samma möjlighet att med gång- och cykelvägar nå parker, områden för 
sport m.m. samt att det finns överbryggande mötesplatser mellan olika områden samt 
inom kvartersstrukturer. Kartorna kan utvecklas med andra funktioner, exempelvis 
motionsspår för att se att det är möjligt att de ryms inom planområdet.
Länsstyrelsen ser gärna att kommunen skapar fler ytor för spontanidrott framförallt i de 
södra stadsdelarna då större delen av sportytorna är belägna från planområdets mitt och 
norrut. Detta för att alla människor, framförallt barn och ungdomar och också äldre, ska 
ha jämlika möjligheter att spontant kunna utöva sporter eller annan aktivitet oavsett i 
vilket område de bor i. Länsstyrelsen ser med fördel att kommunen även undersöker 
vilken typ av ytor människor i olika åldrar efterfrågar, så att områdena som skapas 
faktiskt blir sådana områden som människor kommer att använda.
Länsstyrelsen menar, med stöd av forskning om naturmiljöers positiva inverkan på 
folkhälsan och minskad stress, att det är viktigt för alla människors fysiska och psykiska 
hälsa att ha tillgång till grönområden/rekreationsområden/parker/lekparker i sitt 
närområde, framförallt för dem som inte har möjlighet, tex på grund av ekonomi eller 
rörlighet, att förflytta sig så långt ifrån sina bostadsområden. Länsstyrelsen anser att det 
hade varit lämpligt med en målsättning om minsta avstånd till olika typer av parker för att 
säkerställa alla människors möjlighet att ta vistas i en park. Länsstyrelsen anser även att 
det vore lämpligt att bredda de nordsydliga naturstråken och behålla mer natur i plan-
området och tillgängliggöra omgivande natur för alla grupper. Länsstyrelsen anser också 
att planeringsinriktningarna kring parker ska förtydligas, eftersom det inte framgår hur 
många stadsdelar det kommer att finnas i området.  
Länsstyrelsen ställer sig frågande till hur kommunen avser att hantera folkhälsan under de 
25 år som området kommer vara en byggarbetsplats. Länsstyrelsen vill därför betona 
vikten att ha långsiktiga analyser och en god dialog med de nu redan boende kring hur en 
negativ påverkan på hälsan kan minimeras. 

3.12.3. Trygghetsskapande och brottsförebyggande
I Boverkets rapport Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder 
2019:20, lyfts det fram att det är viktigt att ha med trygghets- och brottsförebyggande 
perspektiven redan i översiktsplanen så att kommunen skapar förutsättningar för att 
kunna utveckla nya trygga och attraktivt områden.
Länsstyrelsen instämmer med hållbarhetsbedömningen att kvinnor och män upplever 
trygghet i den fysiska miljön väldigt olika (s 45). Människors känsla av otrygghet 
påverkas av faktorer så som tex. ålder, utbildningsnivå och etnicitet. Därför bör även 
analyser av trygghet göras utifrån kunskap som finns i sociala kompassen. 
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Länsstyrelsen ställer sig positiv till kommunens analys och kommentarer kring 
förbättringar och konkreta åtgärder för att öka tryggheten i planområdet. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att även dra nytta av KTH:s rapport (2019) Trygg stadsmiljö 
– teori och praktik för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder för 
evidensbaserade insatser inom belysning, grannsamverkan, kameraövervakning mm. 
Samt även kring metoden ”Crime Prevention Through Environmental Design. CPTED” 
som är en metod som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott 
och öka tryggheten i samhället.

3.12.4. Konsekvensanalys – den sociala kompassen som verktyg
Länsstyrelsen noterar att kommunen varken i huvuddokumentet eller i Hållbarhets-
bedömningen gör konsekvensanalyser utifrån den sociala kompassen. Länsstyrelsen anser 
att det skulle vara positivt om kommunen använder sig av den sociala kompassen i sina 
analyser eftersom befintliga områdena inom planområdet står långt ifrån varandra i 
nyckeltal så som inkomst, ohälsa och förvärvsarbete. Länsstyrelsen rekommenderar detta 
då det annars finns en risk att de föreslagna planerna ökar ojämlikheten i området. 

3.13. Tillgänglighet och delaktighet
Rätten att få vara delaktig och utöva inflytande är centrala principer i det internationella 
ramverket för mänskliga rättigheter. Medborgarinflytande kan bidra till att göra platser 
mer trygga, användbara och inkluderande för alla. Digitala lösningar gynnar 
delaktigheten hos vissa grupper, däribland unga, men riskerar samtidigt att exkludera 
äldre och vissa personer med funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att dialogerna 
genomförs i olika miljöer och sammanhang för att inkludera en mångfald av människor.
Gällande barns delaktighet finns det uttryckligen angivet i artikel 12 i barnkonventionen 
att barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska tillförsäkras rätten att fritt uttrycka dessa i 
alla frågor som rör barnet. I anordnande av medborgardialoger är det därför viktigt att 
barn ges möjlighet att delta och uttrycka sig samt att barns perspektiv tas tillvara. 
Länsstyrelsen rekommenderar att för efterlevnad av barnkonventionen bör all fortsatt 
planering med de sydöstra stadsdelarna göras utifrån ett barnrättsperspektiv med 
barnkonventionen som grund.

4. Miljöbedömningen och hållbarhetsbedömningen

4.1. Samråd om betydande miljöpåverkan
Samråd om betydande miljöpåverkan hölls mellan kommunen och länsstyrelsen i 
december 2018. Samråd om miljöbedömning syftar till att avgränsa vilka aspekter som 
ska miljöbedömas. Miljöbalkens 6 kapitel förändrades från och med 1 januari 2018 och 
diskussion fördes om huruvida den nya eller gamla lagstiftningen skulle tillämpas. 
Eftersom planuppdraget för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 
gavs 2016 beslöts att den äldre lagstiftningen ska tillämpas för miljöbedömningen.
I en miljöbedömning ska alltid ett nollalternativ anges Länsstyrelsen och kommunen är 
överens om att som nollalternativet ska gälla den utbyggnad som anges som den 
lägstanivån när det gäller utbyggnad av bostäder i översiktsplanen 2016, det vill säga 
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10 000 bostäder och mindre verksamhetsområden. I nollalternativet finns ingen påfart till 
E4 med.
Som bedömningsmodell för hållbarhetsbedömningen använder WSP en modell som är 
baserad på de globala hållbarhetsmålen, formulerade i Agenda 2030. Bedömningen är 
uppdelat på fyra kategorier; klimatpåverkan och klimatanpassning, människor, miljö samt 
ekonomi. Varje kategori har ett antal hållbarhetsfaktorer kopplade till sig vilka WSP 
anger grundar sig på rådande lagstiftning, normer, riktvärden och riktlinjer samt de 
fokusområden som är framtagna i arbetet med Citylabs certifiering av stadsdelar.
Länsstyrelsen anser att modell som används bedömer planens konsekvenser för olika 
hållbarhetsaspekter har fördelar, till exempel ger den en bred bild av planens påverkan på 
flera aspekter. Länsstyrelsen anser dock att bedömningen av de miljöaspekter som 
miljöbedömningen ska utgå ifrån enligt lagstiftningen blir otydliga. 
Aspekterna i 6 kap. 2 § i MB (före 1 januari 2018) som ska bedömas ska därför lyftas 
fram bland bedömningsgrunderna eller redovisas separat i hållbarhetsbedömningen. 
Kommunen redogör endast allmänt för vad som krävs enligt miljöbalken i kapitel 4.3.2. 
men inte för de 6 miljöaspekter som ska miljöbedömas. 
I den bedömningsmodell som redovisas utgår bedömningen utifrån tre olika grader av 
påverkan. Denna modell används inte vidare utan resultatet av bedömningarna redovisas i 
text. Länsstyrelsen anser att det hade varit en fördel för läsbarheten om bedömningen 
hade sammanfattats i en matris som gav en överblick över hur bedömningen gjorts.  
Det breda anslaget i hållbarhetsbedömningen leder till att miljöbedömningen blir otydlig 
och att syftet med miljöbedömningen som är att identifiera och bedöma den betydande 
miljöpåverkan utifrån de aspekter som återfinns i 6 kap. 2 § MB, riskerar att inte 
uppfyllas. Miljöbedömningen blir också svårläst. Buller från trafik återfinns exempelvis 
under kapitlet Social hållbarhet medan transporter redovisas under Klimatpåverkan och 
klimatanpassning.
Länsstyrelsen anser att det tydligt måste framgå i miljöbedömningen vad som följer av 
lag och vad som är kommunens egna målsättningar.

4.2. Övergripande synpunkter
Nollalternativet
I hållbarhetsbedömningen bedöms att negativa konsekvenser skulle bli något mer 
omfattande för olika bevarandevärden på andra håll i kommunen fram till år 2050 om 
exploatering skulle ske i enlighet med nollalternativet, men inte lika omfattande som i 
planen, vilket är en intressant slutsats. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver 
förtydliga detta resonemang. 
Kumulativa effekter 
I beskrivningen av bedömningsmodellen redogörs för olika aspekter av kumulativa 
effekter men de bedöms inte vidare. Kommunen konstaterar att andra exploateringar sker 
i närområdet som kan innebära att kumulativa effekter uppstår men att detta ska utredas 
vidare. Länsstyrelsen anser att kommunenen behöver utveckla och förtydliga 
resonemanget om kumulativa effekter till utställningsskedet. Den kumulativa påverkan 
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som planen medför är viktig att tydliggöra för att skapa en helhetsbild av den 
miljöpåverkan som föreslagen exploatering medför.

4.3. Övriga synpunkter
I Hållbarhetsbedömningens sammanfattande bedömning konstateras att planen medför 
negativa konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö, grundvatten, klimat, trafik etcetera 
men att om detta ska kunna motiveras är det viktigt att planens höga hållbarhetsmål 
uppfylls. I hållbarhetsbedömningen konstateras samtidigt att planen saknar tillräckligt 
tydlig styrning i form av riktlinjer för att hållbarhetsmålen ska uppnås och att detta gör att 
det kommer att krävas mycket arbete i kommande planeringsskeden. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning men kommentaren tyder på ett kompensatoriskt tänkesätt. Om bara 
planens mål kan uppnås så kan planens betydande negativa miljöpåverkan motiveras. 
Länsstyrelsen anser att den betydande miljöpåverkan som uppstår som en följd av planen 
så långt som möjligt ska åtgärdas inom de områden där den uppstår. Den negativa 
påverkan kan inte kompenseras av planens högt ställda mål om hållbarhet. Särskilt som 
det är högst osäkert om hållbarhetsmålen kan uppnås. I likhet med hållbarhets-
bedömningen anser Länsstyrelsen att det i vissa fall saknas konkreta och styrande 
riktlinjer för att uppnå en tydlig styrning mot önskad hållbarhet.
I hållbarhetsbedömningen anges att möjligheten att anlägga den nya trafikförbindelsen 
(kapacitetsstarka kollektivtrafikförbindelsen) utan negativ påverkan på Uppsalaåsen bör 
säkerställas. Länsstyrelsen anser det vore positivt att hantera bron över Fyrisån som ingår 
som en del av trafikförbindelsen inom den fördjupade översiktsplanen. Länsstyrelsen 
anser vidare att kommunen bör förtydliga hur det ska kunna säkerställas i den fördjupade 
översiktsplanen att trafiklänken kan genomföras utan negativ påverkan på Uppsalaåsen, 
kommunens dricksvattenresurs.
Agenda 2030 och miljömålen
I Hållbarhetsbedömningen görs en avstämning av hur genomförande av planen påverkar 
möjligheterna att nå de miljömål som bedömts relevanta i sammanhanget. Länsstyrelsen 
delar uppfattning med hållbarhetsbedömningens avgränsning till utvalda miljökvalitets-
mål. Gällande Levande sjöar och vattendrag delar dock inte länsstyrelsen den 
presenterade bedömningen. Att planen bidrar till att nå målet genom en mer begränsad 
föroreningsbelastning än idag är svårt att förstå som det står nu. Om uppskattningarna 
gäller enbart för de nyetablerade områdena borde det ändå medföra en viss ökning av 
utsläpp totalt sett trots det nya dagvattensystemet FRI. Om uppskattningarna istället 
omfattar även de gamla ledningsnäten för dagvatten kan bedömningen anses riktig. Vad 
som omfattas bör förtydligas för att undvika missförstånd. 
Länsstyrelsen anser att hållbarhetsbedömningen även bör redovisa påverkan gentemot 
generationsmålet samt göra en sammanvägd bedömning för de enskilda 
miljökvalitetsmålen för att tydliggöra om de kompensatoriska åtgärderna kan väga upp 
delar av den negativa påverkan som finns för flertalet av de utpekade 
miljökvalitetsmålen.
Kulturmiljö
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Enligt Länsstyrelsen behöver influensområde tas med vid bedömning av påverkan på 
kulturmiljö. Kumulativa konsekvenser med kommunens övriga planerade exploateringar 
behöver bedömas. 
Hållbarhetsbedömningen bedömer sammantaget att förslaget innebär måttliga negativa 
konsekvenser för kulturmiljö, fornlämningar och landskap – med risk för stora negativa 
konsekvenser beroende på påverkan av broförbindelsen samt vägförbindelse och 
trafikplats E4. Länsstyrelsen delar bedömningen om negativa konsekvenser och risk för 
stora negativa konsekvenser.
Hållbarhetsbedömningen 4.3.2. nämner riksintressen felaktigt som allmänna intressen 
som så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada de utpekade 
intressena. Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan påtaglig skada riksintresset, 
oavsett om åtgärden är inom eller utanför riksintresset, exempelvis genom 
landskapspåverkan. Kulturmiljöer som har betydelse ur allmän synpunkt ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön, 
Miljöbalken 3 kap § 6.
Figur 8 sid 24, Hållbarhetsbedömningen visar fel gränser för byggnadsminnet Linnés 
Sävja och de viktigaste byggnaderna verkar därför ligga utanför skyddsområdet. Felet är 
nu rättat i länsstyrelsens GIS-skikt.
Social hållbarhet 
Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Genom att anlägga ett 
barnrättsperspektiv på den hållbarhetsbedömningen som gjorts vill Länsstyrelsen 
understryka vikten av de rekommendationer som förs fram gällande barns sociala 
hållbarhet. Framförallt anser länsstyrelsen att kommunen ska beakta och redovisa hur 
artikel 2,13,19, 24, 27 och 31 ska tillgodoses i planförslaget. 
Länsstyrelsen anser därför att hållbarhetsbedömningens rekommendation att genomföra 
tillgänglighetsanalyser för att säkerställa olika gruppers (särskilt barns) tillgång och 
tillgänglighet bör följas.
Länsstyrelsen anser att den mobilitetsutredning som hållbarhetsbedömningen föreslår bör 
göras som ett led i vidtagandet av sociala åtgärder som syftar till att skydda barn mot 
skada.
Länsstyrelsen anser att hållbarhetsbedömningens rekommendation att genomföra 
tillgänglighetsanalyser för att säkerställa olika gruppers (särskilt barns) tillgång och 
tillgänglighet bör följas.
I hållbarhetsbedömningen görs följande analys: ”För boende i Sävja blir försämringen 
stor eftersom de nya stadsdelarna kommer att byggas dikt an mot bostadsområdet vilket 
innebär att deras möjlighet till rekreation försämras avsevärt” (s 41). Länsstyrelsen anser 
att kommunen bör redovisa hur försämrad möjlighet till rekreation ska förhindras.
I hållbarhetsbedömningen står följande: ”Sportanläggningarna är framförallt placerade i 
de befintliga stadsdelarna i norra delen av planområdet vilket innebär att de är ojämnt 
fördelade i planområdet” (s 54). Denna bedömning bör analysera utifrån de redan 
existerade ojämlikheterna i befintliga områden och kopplas tydligt mot artikel 2, 13 och 
24 i barnkonventionen. I enlighet med Boverkets skrift (2013) Planera för rörelse!, är det 
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även viktigt att inkludera ytor för egenorganiserad idrott och spontanidrott. Utifrån kartan 
på s 26 i huvuddokumentet, verkar dock odefinierade idrottsanläggningarna (sport) även 
främst vara placerade utanför bebyggelsen. Detta försvårar barns tillgänglighet till dessa 
ytor. Därför vill Länsstyrelsen särskilt uppmuntra kommunen att uppfylla det 
förbättringsförslag som hållbarhetsbedömningen rekommenderar och också lyfta in det i 
huvuddokumentet: ”För att säkerställa en jämlik och jämställd tillgång till såväl kultur- 
och fritidsaktiviteter bör i kommande planeringsskeden kartläggningar göras för behovet 
av ytor, aktiviteter, lokaler och verksamheter för olika målgrupper med särskilt fokus på 
olika behov och efterfrågan avseende ålder och kön (s 55).”

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef samhällsavdelningen Christel Benfalk med 
planhandläggare Ida Karlsson, Märta Alsén och Åsa Blomster som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också klimat- och energisamordnare Aino Inkinen och Anna 
Karlsson, handläggare världsarvsnominering Anja Rautenberg, krisberedskaps-
samordnare Anders Leijon, enhetschef plan- och bostadsenheten Annika Israelsson, 
klimatanpassningssamordnare Daniel Öman, miljöskyddshandläggare Carl Hellström och 
Ulf Lindblom, naturvårdshandläggare Emilia Wolfhagen, länsarkitekt Eva Bergdahl, 
enhetschef miljöstrategienheten Helena Brunnkvist vattenhandläggare Helena Holmberg 
och Jan Eckhéll, bebyggelseantikvarie Henrik Gartz, miljöutredare vattenförvaltning Joel 
Berglund, handläggare bygg och bostadsfrågor Karin Lindeberg, handläggare social 
hållbarhet Katarina Persson och Mattias Lindh, miljömålssamordnare Linnea Larsson, 
handläggare regional tillväxt Ted Bergman, handläggare fornlämningsfrågor och 
kulturmiljö Tina Fors samt handläggare jordbrukskontroll Ulf Rosendahl deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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BILAGA 1.  LAGSTIFTNING

Natura 2000
Natura 2000 är det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till att 
skapa enligt EU:s två naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet respektive 
fågeldirektivet. Inom ramen för sina befogenheter och ansvarsområden ska 
myndigheterna vidta de åtgärder som behövs eller är lämpliga med hänsyn till det 
skyddsintresse som föranlett att ett Natura 2000-området pekats ut2. 
Natura 2000-områden utgör även riksintresseområden enligt 4 kap. 8 § MB. Det innebär 
att en mark- och vattenanvändning som kan påverka ett Natura 2000-område och som 
omfattar verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § får komma 
till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats. 
Myndigheter som meddelar ett beslut som kan påverka miljön i ett natura 2000-område 
skall särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de livsmiljöer och 
arter som behöver skyddas i området. Innan ett sådant beslut meddelas, skall 
myndigheten ha gjort en bedömning av beslutets konsekvenser för det ifrågavarande 
naturområdet. Bedömningen skall göras utifrån områdets ingående arter och naturtyper 
med de kriterier gällande bevarandestatus som anges i 16 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd 3. 
Enligt 7 kap 28 a § krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndskravet 
aktualiseras när en verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett Natura 2000-område 
på ett betydande sätt. Begreppet miljön, innefattar inte bara utpekade naturtyper och arter 
utan även naturmiljön i en vidare bemärkelse. Av betydelse är inte var verksamheten eller 
åtgärden bedrivs eller vidtas, avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på ett 
Natura 2000-område.
Tillstånd får, enligt 7 kap 28 b § MB, lämnas endast om verksamheten eller åtgärden 
ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder 
inte
   1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
   2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på 
ett    betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

Fridlysta arter
Bestämmelser om fridlysta arter finns i 4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845) 
och innebär förbud mot att genomföra vissa åtgärder. Artskyddsförordningen är 
meddelad med stöd av 8 kap MB. Enligt 6 kap 2 § MB ingår arter skyddade enligt 
8 kap. MB i de miljöeffekter som ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen 
vid en strategisk miljöbedömning. 

2 16 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd
3 19 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd 
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Fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen medför förbud mot att 
 avsiktligt fånga, döda, skada eller samla in ägg och skada eller förstöra djurens 

fortplantningsområden eller viloplatser (4 §). 
 döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar av djur och ta bort eller 

skada ägg, rom, larver eller bon (6§). 
 avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i 

deras naturliga utbredningsområde i naturen (7§).
 plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 

ta bort eller skada frön eller andra delar (8§)
 gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och plocka eller på annat sätt 

samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål (9§)

Förbudet mot att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser 
innebär att förlust eller försämring av sådana ekologiska funktioner är förbjuden.
För att förbuden enligt artskyddsförordningen ska aktualiseras när syftet med åtgärden är 
något annat än att döda/störa en djurart eller ta bort/skada växter fridlysta enligt 
artskyddsförordningen, behöver det enligt praxis finnas en risk att artens bevarandestatus 
i området påverkas.

Biotopskydd
Enligt 7 kap. 11 § MB omfattas vissa biotoper i odlingslandskapet, exempelvis allér, 
stenmurar, odlingsrösen, öppna diken och åkerholmar av generellt områdesskydd. Inom 
ett biotopskyddsområde får inte åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Åtgärder 
kräver dispens från Länsstyrelsen. Dispens från förbudet får ges i det enskilda fallet om 
det finns särskilda skäl. Detta bör uppmärksammas i det fortsatta planarbetet. 
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