Fördjupning av översiktsplan för
Heby kommun

Morgongåva
Antagandehandling 2010

Östervåla-Harbo- Tärnsjö
H uddunge-Morgongåva-Heby
V ittinge -Enåke

R

Fördjupning av översiktsplan för Morgongåva 2010
Medverkande tjänstemän:
Anders Larsson
Björn Stålfors
Lisa Bodinger
Länsstyrelsen Uppsala län
Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby - telefon: 0224-360 00,
e-post: information@heby.se, hemsida: www.heby.se

F Ö R D J U P N I N G AV Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R M O R G O N G ÅVA

Ett växande och levande Morgongåva
Morgongåva är en ort med stor utvecklingspotential
som denna plan vill ta till vara. Orten har genomgått olika faser under decennierna som gått och har
fortfarande en stark identitet. Läget är unikt längs
riksvägen och utmed dalabanans järnvägsträckning
invid två sjöar. Närhet till landsbygd och storstad gör
att Morgongåva är en ort med många möjligheter. Det
gäller att ta till vara dessa och denna plan stakar ut en
utveckling fram till 2030.
Anders Larsson
Planerare
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LÄSANVISNINGAR
Den här planen är en fördjupad översiktsplan för Morgongåva. Planen har reviderats under flera steg och har
förändrats efter inkomna synpunkter från medborgare,
länsstyrelsen, miljö- och byggnämnden och andra berörda instanser. Till planen finns också en miljökonsekvensbeskrivning. I inledningskapitlet finns, syfte, bakgrund,
planprocessen och en kort historik.

Östervåla

Kapitel 2 består av olika förutsättningar i planeringsprocessen. Där tas det upp statistik för befolkning, pendling,
service och andra saker som påverkar planerandet.

Tärnsjö
Harbo

Kapitel 3 tar upp utvecklingen av bostäder, verksamheter, grönstruktur och trafikstruktur. Kapitlet avslutas
med en sammanfattad markanvändningskarta.

Heby
Morgongåva

Vittinge

Översiktskarta över Heby kommun
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Planförslagets huvuddrag
Morgongåva ska ges förutsättningar för tillväxt av
befolkning, sysselsättning och service. Den fördjupade
översiktsplanen strävar efter att möta den positiva befolkningsutveckling. Fram till 2030 ska Morgongåva ges
förutsättningar att kunna växa till 2 500 invånare. Befintliga bostads- och verksamhetsområden ska utvecklas
och förtätas utan att förvanskas. Lämpliga områden för
utbyggnad finns på flera platser i och runt orten. I första
hand ska de områden som är detaljplanerade exploateras. På sikt kan också föreslagna områden som inte är
detaljplanerade tas i anspråk. Morgongåva Företagspark
ska ges goda förutsättningar att bibehålla och utveckla
sin verksamhet. Morgongåvas centrum, med oﬀentlig
och kommersiell service, kan byggas ut i ett stråk längs
Ramsjövägen fram till stationen eller längs med genomfarten. I detta område finns redan en stor del av ortens
service samlad.
Morgongåvas natur- och kulturmiljövärden ska bevaras
och förstärkas, bland annat genom att områden söder
och öster om Ramsjö gård samt områden runt och mellan Axsjön och Ramsjön bevaras och görs mer tillgängliga för allmänheten. Fornlämningarna (stenåldersboplats,
järnåldersgravfält och runstenar) sydöst om Ramsjö gård
ska bevaras och vara tillgängliga för allmänheten. De
oexploaterade stränderna vid Axsjön och Ramsjön kan
göras tillgängliga genom promenadstigar.
Trafikstråkens barriäreﬀekter ska minskas för att underlätta för trafiken inom Morgongåva och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Framkomligheten på
riksvägen ska förbättras för genomfartstrafik. Det finns
flera tänkbara lösningar av trafikproblem i Morgongåva.
Ett sätt att lösa trafikploblemen är med hjälp av två
tunnlar. Dels en för gång- och cykeltrafik med uppgångar
till perrongerna på stationen och dels en tunnel för
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fordonstrafik. I framtiden kan det också bli aktuellt med
dubbelspår vilket hänsyn bör tas till.

Sammanfattning konsekvenser
Konsekvenser
Fördjupningen av översiktsplanen för Morgongåva
omfattar flera olika utvecklingsmöjligheter för samhället.
I miljökonsekvensbeskrivningen studeras både nollalternativet och planförslaget. Planförslaget får ses som ett
100 %-alternativ till nollalternativet då inget görs.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer endast behandla de ämnen som ansetts beröras av miljöpåverkan
eller medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen gör
bedömningen att miljökonsekvensbeskrivningen bör
hållas på en generell nivå. Konjunkturerna växlar kraftigt
vilket gör det viktigt att ha beredskap för vad som än kan
hända. Järnvägstrafiken kommer att öka vilket påverkar
samhället på flera vis. Närheten till ett växande Uppsala
är också en viktig faktor att räkna med.
En växande lågprishandel och ökad befolkning i Morgongåva leder till ökning av trafiken, såväl med bil som med
tåg och buss. Efterfrågan på service kan också öka och
på sikt kan även fler arbetstillfällen tillkomma. Förslagen
angående trafiksituationen och framförallt ett genomförande av tunnel i Morgongåva medför ökad trafiksäkerhet
för oskyddade trafikanter och bättre framkomlighet
inom orten samt för genomfartstrafik. Påverkan på
grannkommuner blir liten.
Nya bostadsområden tar inte värdefull jordbruksmark
i anspråk och inte heller förvanskar några kulturhistoriska värden.

Föreliggande planförslag
• Bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden
enl. 3 kap. 2-8 § § MB.
• Anses inte påtagligt skada riksintresset för kommunikationer enl. 3 kap. 8 § MB, utan tvärtom stärka det genom ökat underlag för pendling. • Bedöms inte påverka
strandskyddet negativt.
• Bedöms inte påverka fornminnesbilden negativt.
• Bedöms inte innebära betydande negativ påverkan på
kulturvärden och kulturmiljön, utan bidra till att förstärka dessa och dessutom stärka god bebyggd miljö.
• Bedöms påverka naturområden i mindre grad negativt
då delar tas i anspråk men mest positivt då flera områden pekas ut för att bevara.
• Bedöms stärka jordbruksmarken och dess omgivningar.
• Bedöms ta hänsyn till nuvarande och framtida bullersituationer för att säkerställa att människors hälsa inte
riskerar att påverkas negativt.
• Bedöms att ny bebyggelse innebär en mindre förändring av landskapsbilden. Den föreslagna strukturen ska
anknyta till den befintliga bebyggelsestrukturen.
• Bedöms öka möjligheterna för en socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbar utveckling.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget innebära
över lag positiva konsekvenser. Den övergripande
planeringen ger större möjligheter att uppfylla miljöoch hälsomål och skapa förutsättningar för ett hållbart
samhälle.

Planeringsprocessen

1. INLEDNING

ÖP
FÖP
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L a ga kraft

D eta lj p la n

Planprocessen
En översiktsplan är ett dokument som redovisar kommunens avsikter i den fysiska planeringen. I översiktsplanen ska vägas samman allmänna intressen
såsom skydd av natur- och kulturmiljö, strategier för
bostadsbyggande, markanspråk från företag med mera.
Här redogörs för prioritering och avvägning mellan de
allmänna intressena. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande, men den är ett tungt vägande beslutsunderlag
i kommunens kommande planering och ett stöd i arbetet
inom kommunens olika förvaltningar. Översiktsplanen
utgör också en överenskommelse mellan staten (företrädd av länsstyrelsen) och kommunen vad gäller hur
riksintressen ska tas tillvara. Alla kommuner ska ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
En fördjupning av översiktsplanen skiljer sig från den
kommunomfattande översiktsplanen genom att den
behandlar en begränsad del av kommunen, exempelvis
en tätort, och att den är mer detaljerad.

Den kommunomfattande Översiktsplan 90 (ÖP 90) för
Heby kommun antogs år 1991 och förarbetet gjordes
under slutet av 1980-talet. En hel del har hänt sedan
dess, både i kommunen och nationellt. Framförallt då
kommunen 2007 genomförde ett länsbyte och bytte från
Västmanlands län till Uppsala län. Skillnaden är stor
mellan visionerna i ÖP 90 och verkligheten idag när det
gäller tätorterna i kommunen. Arbetet börjar med en
fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Morgongåva
för att sedan gå vidare med de övriga tätorterna.

Syfte

Den nu gällande kommunomfattande översiktsplanen
för Heby kommun (ÖP90) antogs år 1991. I Morgongåva
har flera stora förändringar skett under senare år. För
att ha en god beredskap, och därmed ge förutsättningar
för en fortsatt fördelaktig utveckling av orten har denna
fördjupning av översiktsplanen för Morgongåva tagits
fram. Under 2009 och 2010 har arbetet pågått med att
slutföra denna plan.

Bakgrund
Morgongåvas framväxt har präglats av bruksverksamheten på orten, och senare av maskinindustrin. Från 1700talet fram till sent 1800-tal var Morgongåva en bruksort,
dominerad av verksamheter knutna till järnhanteringen.
Under större delen av 1900-talet dominerades orten av
ett stort industriföretag med tillverkning av främst jordbruksmaskiner. Sedan maskinindustrin lämnade orten
på 1980-talet har Morgongåva i stor utsträckning blivit
ett pendlarsamhälle som utvecklats tack vare tågtrafik
till och från Uppsala samt Sala.
Runt Morgongåva finns goda möjligheter till friluftsliv och det finns mycket skogsmark men även en del
åkermark. Två mindre sjöar, Axsjön och Ramsjön, ligger
sydväst respektive sydöst om orten.
Två riksintressen finns i Morgongåva, riksväg 72 och
järnvägen (Dalabanan). Riksvägen och järnvägen löper
parallellt i öst-västlig riktning genom orten. Dessa ska
skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada nyttjan-
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det av dem. Riksvägen och järnvägen utgör barriärer
som delar Morgongåva i en nordlig och en sydlig del. De
hindrar befolkningen från att röra sig obehindrat inom
samhället och medför risker för oskyddade trafikanter.
Befolkningsmängden i Morgongåva uppgick år 2008 till
1356 personer.

Historia
Bygden runt nuvarande Morgongåva var bebodd redan
under stenåldern, vilket visas av gravfält och rester av
boplatser. Även från järnåldern finns fornlämningar i
form av gravfält och runstenar.
Orten Morgongåva fick sitt namn enligt en sägen om en
dräng som fick ett torp i hemgift på 1700-talet. Detta
torp kom att kallas för Morgongåva. Enligt historiska
källor fanns det dock redan på 1600-talet ett annat torp
med namnet Morgongåva på Ramsjö gårds ägor.
Orten Morgongåva, som ingår i Vittinge församling växte
fram tack vare bruksverksamheten. En förutsättning för
ortens framväxt var landsvägen och järnvägen genom
orten. Eftersom Morgongåva hörde till Vittinge socken
byggdes ingen kyrka på orten. Vittinge kyrka ligger på
landsbygden sydost om Morgongåva.
År 1736 startades bruksverksamheten i Ramsjö bruk i
och med att en stångjärnshammare anlades vid Rävsjöbäcken på Ramsjö rusthålls mark i norra delen av nuvarande Morgongåva. Under slutet av 1800-talet skedde
stora omstruktureringar av järnhanteringen i Sverige,
vilket ledde till att många bruk fick ekonomiska problem
och lades ner. Även Molnebo Bergsbruk AB fick ekonomiska problem och på 1870-talet köptes bruket upp av
kapitalstarka tyska industrimän. De byggde ett stålverk,
som fick det ståtliga namnet Kung Oskarshyttan, på den
plats där Morgongåva Företagspark nu ligger. Hyttan
invigdes 1873.
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Karta 1, Historisk karta över Morgongåva

1. INLEDNING
Verksamheten i Kung Oskarshyttan kom aldrig igång i
full skala och redan år 1876 upphörde verksamheten här.
Samma år lades Molnebo bergsbruk AB ner och verksamheten togs över av det nybildade bolaget SchisshytteMolnebo AB. Under några månader 1880 kördes åter
en av masugnarna i Kung Oskarshyttan, men därefter
upphörde järnbruksdriften här för gott. Verksamheten
drevs vidare i Molnebo fram till 1887, då bolaget gick i
likvidation.

Järnvägshistoria
Under 1860-talet, då järnvägen planerades, arbetade
bland andra dåvarande brukspatronen, Bergstrand, i
Molnebo hårt för att järnvägen skulle gå via Morgongåva.
Den planerade järnvägen var en av orsakerna till att stålverket (Kung Oskarshyttan) anlades i Morgongåva. Stambanan mellan Uppsala och Sala stod klar år 1873 och
samma år invigdes Morgongåva station och stationshus.
Stationen hade byggts på egen bekostnad av Molnebo

bergsbruk AB, och skänktes sedan till järnvägen.
År 1957 revs det gamla stationshuset och ett nytt byggdes.
Denna byggnad, med fasad i rött tegel, finns fortfarande
kvar vid Morgongåva station. År 1966 slutade tågen att
stanna i Morgongåva, och därefter skulle det dröja 35 år
innan Morgongåva åter blev ett stationssamhälle.
År 1874 invigdes en smalspårig järnväg mellan Morgongåva och Molnebo. Syftet med denna var att utföra godstransporter mellan bruket i Molnebo och järnvägen genom
Morgongåva. Järnvägen mellan Morgongåva och Molnebo
lades ner under 1890-talet och spåret revs. Järnvägsbanken bevarades dock, och på 1900-talet byggdes den om till
en landsväg, vilken finns kvar än idag.

Industrihistoria
Sedan verksamheten vid stålverket i Morgongåva lagts ner
stod lokalerna oanvända. År 1898 köptes de av det nybildade bolaget AB Westerås Lantbruksmaskiner. Därmed
började en ny epok i Morgongåvas historia, med en helt
dominerande maskinindustri, som var den största arbetsplatsen på orten under nära 100 år.
År 1908 upphörde AB Westerås Lantbruksmaskiner på
grund av ekonomiska svårigheter. Lokalerna och fabriksrörelsen köptes upp av AB Westeråsmaskiner. AB Westeråsmaskiner verkade i Morgongåva fram till år 1970.
Därefter följde en period med flera ägar- och namnbyten,
fram till år 1988. Maskinindustrins flytt från Morgongåva
år 1988 innebar slutet för en lång epok i ortens historia.

Arbetarbostäder på Allévägen

Mellan åren 1985 och 1990 försvann nära 300 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och bara ett 20-tal
arbetstillfällen tillkom i andra näringsgrenar. Istället
blev utpendling lösningen för många morgongåvabor
och den ökade påtagligt mellan 1985 och 1990. Både utoch inpendlingen hade ökat redan före 1985 men efter
maskinindustrins nedläggning minskade naturligt nog

inpendlingen kraftigt. Utpendlingen minskade under
första halvan av 1990-talet som en följd av den allmänna
konjunkturnedgången men ökar nu åter.
Sedan 1988 har olika verksamheter tillkommit i och så
småningom fyllt maskinindustrins stora lokaler. Nu finns
arbetstillfällen i lika stor omfattning som det tidigare
fanns här. Morgongåva har dessutom utvecklats till
ett utpräglat pendlarsamhälle med stor såväl in- som
utpendling. Bruket, och senare maskinindustrin, dominerade samhällsbilden på orten och präglade även det
tidiga samhällsbyggandet. I samband med att stålverket
Kung Oskarshyttan anlades år 1872 började bruket även
bygga arbetarbostäder längs Allévägen. Dessa hus revs i
mitten av 1960-talet.
Under 1900-talets första decennier byggdes enfamiljshus söder om industriområdet. Därefter fortsatte samhället att växa åt norr, öster och söder. På karta 2 visas
översiktligt när olika områden i Morgongåva bebyggdes.
De största områdena byggdes ut under 1950- och 60talen. Det var också under dessa decennier som de flesta
av de flerbostadshus som nu finns i Morgongåva byggdes.

Oﬀentliga byggnader
År 1944 byggdes en ny skola, Centralskolan, vid Axsjön
i södra delen av Morgongåva. Detta innebar en utspridning av samhällsfunktionerna på orten, och etablerade
problemet med det delade samhället, som under senare
decennier upplevs allt starkare.
Vittinge kommun, dit Morgongåva hörde, fortsatte att
vara en egen kommun även efter kommunsammanslagningarna i början av 1950-talet. En följd av detta var
att ett nytt kommunalhus byggdes vid Ramsjövägen i
Morgongåva år 1953.
Ramsjö skola, som ligger norr om riksvägen och järnvä-
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gen, byggdes år 1966. Idag är verksamheten flyttad. Året
efter stod ålderdomshemmet Rungården klart granne
med skolan.

Ortens centrum
Servicestrukturen i Morgongåva har förändrats genom
åren, och ortens centrum har flyttats mellan olika platser.
Ett gammalt centrumläge var vid den dåvarande landsvägen genom orten. Här vände sig servicen till både ortens
invånare och personer på genomresa. Längs riksvägens
läge idag finns olika service- och butiksverksamheter.
Centrum har även legat vid ”Torget” (korsningen Allévägen-Tjusarvägen-Björkvägen). Hit var det nära för dem
som bodde i flerbostadshusen vid bland annat Allévägen
och Björkvägen. Vid Torget finns idag ingen service kvar.
Under andra halvan av 1900-talet byggdes Morgongåvas
centrum upp längs Ramsjövägen. Här byggdes kommunalhus, skola, ålderdomshem och centrumhus. Detta
område ligger centralt i samhället och nära tågstation,
busshållplats och järnvägsövergång. Förutsättningar har
under åren förändrats och idag finns det här bibliotek,
och distriktsköterskemottagning, samt kommersiell service som restaurang, livsmedelsaﬀär och frisör.

Modern tid

Under 2000-talets första år skedde viktiga förändringar
i Morgongåva. Då förvärvades hela den återstående industrianläggningen av en ny ägare och drivs sedan dess
under namnet Morgongåva Företagspark. Nu hyser byggnaderna boklager med distribution, internetbokhandel,
museilager, café, gatukök, ett par specialaﬀärer samt,
mest framträdande, lågprisvaruhus med bred inriktning.
År 2001 blev Morgongåva ett stationssamhälle efter mer
än tre decennier utan tågtrafik och har nu drygt 12 tågstopp per dag av regionaltåg på sträckan Uppsala-SalaVästerås-Eskilstuna-Norrköping.
10
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Järnvägsövergången vid stationsområdet

KARTA 2, Bebyggelsens framväxt
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3. PLANERINGSUNDERLAG

Allmänna förutsättningar
Morgongåva ligger i södra delen av Heby kommun,
i landskapet Uppland och i Uppsala län, ungefär 40
kilometer väster om Uppsala och sex kilometer öster
om Heby tätort. Morgongåva är en av sex tätorter i Heby
kommun. De övriga är Heby, Östervåla, Tärnsjö, Vittinge
och Harbo. En tätort definieras som ett tättbebyggt område med minst tvåhundra invånare och där avståndet
mellan husen är mindre än tvåhundra meter.
Morgongåvas geografiska läge samt riksvägen och järnvägen, som passerar genom orten, gör att det är lätt att
nå större städer som Västerås, Uppsala och Stockholm,
samt lite mindre städer som Enköping och Sala.

Befolkning
Befolkningen i Morgongåva var som störst 1990, då
bodde här 1540 invånare, men minskade sedan på tio
år med väl över 200 personer. Efter år 2000 har en viss
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återhämtning skett och 2008 hade tätorten 1356 invånare. De yrkesverksamma åldersgrupperna har minskat
något och samtidigt i snitt blivit äldre. Antalet pensionärer ökar svagt under perioden. De åldrar som stått
för den största delen av minskningen är små barn och
skolbarn samt unga vuxna.

Detta skede under en högkonjunktur och många av de
friställda fann nya arbetstillfällen på andra orter.

Bostäder

Antalet arbetstillfällen på orten per förvärvsarbetande
som bor på där - ”självförsörjningsgraden” - är 98 %, vilket är mycket högt jämfört med Heby kommun generellt.
Ändå är arbetspendlingen av stor betydelse för Morgongåvas invånare och företag.

Morgongåva är den tätort i kommunen som har störst
andel lägenheter i flerbostadshus, drygt 40 % av ortens
bostadsbestånd år 2008. Detta var ändå en minskning
från 1990 då flerbostadshusen utgjorde över 45 %. I
hela Heby kommun är andelen flerbostadshuslägenheter
lägre än 25 %, för hela riket ligger genomsnittet på 55 %.

År 2007 pendlade drygt 7 av 10 förvärvsarbetande
Morgongåvabor ut till arbeten på andra orter samtidigt
som en lika stor andel av dem som hade sin arbetsplats i
tätorten var inpendlare, också det en hög andel för en ort
i Heby kommun.

Arbete och pendling
Både inre och yttre faktorer påverkar ett samhälles sätt
att fungera. Att Morgongåva förändrades från brukssamhälle till pendlarort berodde främst på att det helt
dominerande industriföretaget försvann från orten.

Pendlingsmönstret är framför allt beroende av karaktären på de företag som finns kvar eller kommer till. Om
kompetensprofilen hos den lokala arbetskraften och den
lokala arbetsmarknaden inte stämmer överens kan det
ta lång tid innan pendlingen minskar även om arbetsmarknaden växer. Det är emellertid en allmän tendens i
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Sverige att den geografiska närheten mellan bostad och
arbetsplats blir av allt mindre betydelse och att yrkesarbetande pendlar allt längre sträckor. Därför är det också
viktigt med en fungerande tågförbindelse.
Förändringarna på Morgongåvas arbetsmarknad har
sannolikt påverkat olika grupper i samhället på olika
sätt. Arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin stod
för 67 % av sysselsättningen 1980 men försvann nästan
helt från orten 1988 och tjänstesektorn blev den största
näringsgrenen fram till början av 2000-talet när handel
och lager växte till starkt i Företagsparken. Nu har handel blivit den dominerande näringsgrenen med 54 % av
sysselsättningen (Heby kommun har 17 % och hela riket
25 % sysselsatta inom handel).
Eftersom tillverkningsindustrin är mansdominerad och
både handel och tjänstesektor kvinnodominerade har
dessa förändringar fått till följd att fler män än kvinnor
pendlar ut från Morgongåva. År 2000 arbetade cirka 300
personer i Morgongåva. Av dessa var ungefär 100 män
och 200 kvinnor. År 2007 var motsvarande siﬀror 550
personer varav 200 män och 350 kvinnor.

Kommunikationer

Järnvägen och riksvägen löper parallellt i öst-västlig
riktning genom Morgongåva och utgör en barriär som
delar av samhället och skapar en osäker trafikmiljö.
Antalet tågpassager på järnvägen genom Morgongåva
var år 2008 cirka 45 per dygn och har ökat från år 2000
då det var 25 stycken. År 2010 beräknas 55 tåg per dygn
passera Morgongåva.
Tågen på sträckan Uppsala-Sala-Västerås stannar i
Morgongåva. Detta har stor betydelse för ortens utvecklingsmöjligheter, i och med att det underlättar för dem
som pendlar till eller från Uppsala, Stockholm, Sala eller
Västerås.
Järnvägen genom Morgongåva
F Ö R D J U P N I N G AV Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R M O R G O N G ÅVA
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En busslinje körs av Upplands lokaltrafik (UL) på sträckan Sala-Heby-Uppsala, med flera stopp i Morgongåva.
Bredband (ADSL) finns tillgängligt för företagare och
privatpersoner i Morgongåva. På orten finns också ett
av lokalt fibernät som betjänar bland annat Morgongåva
Företagspark och skolan.

Service
I Morgongåva finns en dagligvarubutik samt en jourbutik
med livsmedel, en frisersalong, en restaurang, en pizzeria och ett par mindre butiker. I Företagsparken finns
ett lågprisvaruhus samt café och gatukök. På orten finns
tillgång till bank i butik samt apoteksutlämning.
På servicehuset Rungården finns ett 20-tal lägenheter
för äldreboende och ett gruppboende. Ett bibliotek finns
liksom distriktsköterskemottagning och barn-/mödravårdscentral. Närmaste vårdcentral och tandläkare finns
i Heby; övrig vård söker man vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala. Barnomsorg och skola upp till och med sjätte
klass finns på orten och högstadium finns i Heby. Eftersom gymnasium inte finns inom Heby kommun pendlar
eleverna främst till Uppsala och i viss utsträckning till
Sala.

Teknisk försörjning
I stort sett alla hushåll i Morgongåva är anslutna till det
kommunala vatten- och avloppsnätet, se karta 4. Morgongåva försörjs med dricksvatten via ledningar från
vattenverket i Heby tätort, som tar sitt vatten från en
grundvattentäkt i Dalkarlsåsen norr om Heby tätort.
Avloppsvattnet från Morgongåva och Vittinge renas i ett
kommunalt reningsverk som ligger väster om Ramsjön.
Ramsjön är recipient för det renade avloppsvattnet.
Därifrån rinner vattnet ut i Grimlebäcken och vidare till
Skattmansöån.
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Karta 4, VA-område

Reningsverket byggdes på 1950-talet, och har moderniserats ett par gånger sedan dess. Reningen består av
mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket
är dimensionerat för 3000 personenheter (pe) och den
nuvarande belastningen är cirka 1800 pe. I större delen
Morgongåva är dagvattnet separerat från avloppsvattnet. Dagvattnet leds till Axsjön och Ramsjön. Insamling
av hushållsavfall sköts, genom entreprenörer, av kommunens VA- och avfallsenhet. Komposterbart avfall som
samlas in samt brännbart avfall transporteras till Önsta
Gryta för kompostering respektive förbränning. Omhändertagandet av avfallet sköts av Vafab Miljö AB som
ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Hebys och
Enköpings kommuner i Uppsala län.
Återvinningsstation för förpackningar samt papper finns
vid livsmedelsaﬀären centralt i Morgongåva. Återvinningscentraler för övrigt avfall, exempelvis elektronikskrot och farligt avfall, finns i Heby och i Östervåla.
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Karta 5, Kraftledningens sträckning

En ny vattenledning mellan Heby och Morgongåva planeras.
Fjärrvärme finns i Morgongåva med ett fungerande ledningsnät som är väl lämpat vid nybyggnation.

Kraftledningar
Kraftledningsnätet för eldistribution delas in i tre
nivåer: stamnätet, de regionala näten samt de lokala
näten. Stamnätet täcker hela landet och överför el på
spänningsnivåerna 220 kV och 400 kV. De större elproduktionsanläggningarna är anslutna till just detta nät.
Regionala nät sammanlänkar stamnätet med större mottagare av elkraft med spänningsnivåer på normalt på 30
– 130 kV. Ledningar som har en spänning på minst 70 kV
är av riksintresse. De lokala näten med distribution ut till
skilda bebyggelseområden ligger på 10-20 kV.
Den kraftledning som går genom de norra delarna av
Morgongåva är en regionnätsledning, se karta 5. Under
2009 röjdes och breddades kraftledningsgatan.
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En nedgrävning av kraftledningen genom samhållet
skulle underlätta ny bebyggelse och samtidigt skapa en
trevligare boendemiljö för befintliga områden.

Lokalklimat och geoteknik
Morgongåva är byggt i söderläge med en höjdskillnad
inom tätorten från 59 m ö h i söder upp till 84 m ö h i
norra delen av samhället. Ortens läge i en sydslutning
gör att lokalklimatet är gynnsamt för bebyggelse. Lokalklimatet förbättras ytterligare av vindskyddande skog
norr om orten samt vattenytor i söder som reflekterar
solljus.
Terrängen i Morgongåva är varierad, vilket gör att de
geotekniska förhållandena varierar. Söder om riksväg 72
är marken i stort sett plan. Bebyggelsen ligger på mindre
höjder, där grundförhållandena är relativt goda. På
åkermarken mellan Axsjön och Ramsjön är bebyggelse
däremot inte lämplig på grund av de geotekniska förutsättningarna. Marken här består av organisk jord ovanpå
lera, med ett sammanlagt djup på cirka 8-10 meter till
fast botten. Norr om riksväg 72 är morän den dominerande jordarten. De geotekniska förutsättningarna för
bebyggelse är här relativt goda, utom där marken är
alltför kuperad eller storblockig. I de centrala delarna av
Morgongåva finns områden med lera, se karta 6.

Teckenförklaring

Blockrik morän
Kärr
Lera
Mosse
Morän
Svallsand

Karta 6, Geologi

Geograﬁ
Morgongåva ligger i den naturgeografiska region som
kallas ”skogslandskapet omedelbart söder om Norrlandsgränsen”. Landskapet runt samhället är småbrutet,
med mindre arealer jordbruksmark insprängd i kuperad
och på många ställen blockrik skogmark. Skogen består
främst av barr- och blandskog. Två mindre sjöar, Axsjön
och Ramsjön, utgör gräns för tätorten i sydväst och sydost. Sjöarna avvattnas av Skattmansöån och Örsundaån
till Ekoln i Mälaren.
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Axsjön

Hagmark öster om tätorten

Strövområde

Allmänna intressen

söder, Axsjön och Ramsjön, med sina stränder är också
viktiga inslag i naturmiljön.

Öster om Ramsjö gård, i sluttningen ner mot Ramsjön,
finns fornlämningar från stenålder och järnålder. Här kan
en boplats från stenåldern ses. I närheten av boplatsen
ligger ett gravfält från järnåldern, vilket består av runda
stensättningar och gravhögar. Här finns även en runsten
och en bildsten. Detta område är med i kommunens
kulturminnesvårdsprogram, se karta 7. Odlingsmarken
sydost om Ramsjö gård finns med i Uppsala länsstyrelses
program från 1991 för bevarande av odlingsmark med
höga natur- och kulturvärden. Runt Ramsjö gård finns
rester av gamla husgrunder. Vidare finns det en fornborg
strax väster om Morgongåva.

Riksintressen
Järnvägen genom Morgongåva, Dalabanan, går mellan
Uppsala och Borlänge och trafikeras av både gods- och
persontrafik. Dalabanan hör till järnvägens stomnät och
är utpekad som riksintresse för kommunikation. Därmed
ska den enligt miljöbalken 3 kap. 8 § skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av järnvägen.
Järnvägen genom Morgongåva trafikeras även av tåg mellan Uppsala-Sala.

Axsjön med stränder är utpekad som värdefull våtmark
i Västmanlands länsstyrelses inventering från 1993, se
karta 7. Ett område sydost om Ramsjö gård finns med i
länsstyrelsens program för bevarande av odlingsmark
med höga natur- och kulturvärden från 1991. Området
är klassat i en skala på fyra steg, som värdeklass C, där
klass A är mest värdefull.

Riksväg 72 genom Morgongåva är av riksintresse för
kommunikationer och ska därmed enligt miljöbalken 3
kap. 8 § skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
nyttjandet av vägen.

Fornlämningar och kulturmiljövård

Naturvård
Naturen runt Morgongåva är en stor tillgång för orten.
Ortens omgivningar domineras av barr- och blandskog,
men här finns även inslag av åkermark. De två sjöarna i
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Alla fasta fornlämningar, både kända och okända, är
skyddade enligt 2 kap. lagen om kulturminnen. Fornlämningar får inte skadas, ändras eller avlägsnas utan
tillstånd från länsstyrelsen. Nära byn Axsjö finns en
fornlämning i form av en fångstgrop.
I norra delen av Morgongåva, vid Rävsjöbäcken, finns två
områden med lämningar från den stångjärnshammare
som fanns här på 1730-talet.

Byn Axsjö består av tre gårdar strax sydost om Axsjön.
Gårdarna har boningshus i 1½ eller 2 våningar. De flesta
av husen i byn är byggda under 1800-talets andra hälft,
men flera har senare tillbyggnader, exempelvis verandor.
Ekonomibyggnaderna i byn är av traditionell utformning
och från samma tidsperiod som boningshusen. Materialutformningen är enhetlig med falurött timmer eller
plank och tegeltäckta sadeltak. Den enhetliga utformningen gör att byn är av kulturhistoriskt intresse. Bebyg-

KARTA 7, Allmänna intressen
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gelsemiljön är känslig för ombyggnader och rivningar.
(Se Kulturminnesvårdsprogram för Heby kommun.)
Det gamla industriområdet, nuvarande Morgongåva
Företagspark, är av kulturhistoriskt intresse. På industriområdet finns spår av verksamheter under flera olika
perioder, från sent 1800-tal och framåt. Verksamheten i
området har varit central för Morgongåvas utveckling.

I Morgongåva finns flera källor till buller. Järnvägen och
riksväg 72 orsakar höga bullernivåer i delar av orten.
Buller orsakas även av övriga vägar i samhället, verksamheter med mera.

etappmålet för vägtrafikbuller. Ett antal bostadshus
utsattes för bullernivåer över etappmålet för buller från
järnvägstrafik. Detta åtgärdades av Banverket under år
2003 genom bättre ljudisolering av fönster.

För buller från spårbunden trafik bör följande riktvärden
inte överskridas:

Transport av farligt gods

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

Friluftsliv och rekreation

Morgongåvas natursköna läge utgör en väsentlig del av
ortens attraktivitet. De två sjöarna tillför stora värden
för rekreation och friluftsliv. I sjöarna finns möjlighet till
fiske efter bland annat abborre, gädda och braxen. En
allmän badplats finns vid Axsjöns östra strand.
Området söder och öster om Ramsjö gård är värdefullt
som tätortsnära rekreationsområde. Här finns promenadstigar och ett elljusspår.
Runt Morgongåva, främst norr och öster om orten, finns
stora skogsområden som ger möjligheter till friluftsliv.

45 dB(A) maximalnivå inomhus, nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (uteplats)
60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus i bostadsområdet i
övrigt
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostaden
För vägtrafikbuller bör följande riktvärden inte överskridas:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus

Vid Centralskolan finns en sporthall samt en fotbollsplan.
Nordväst om Ramsjön finns en idrottsplats med fotbollsplaner. Vid Morgongåva förskola finns en ishockeyrink
med belysning.

Miljö- och riskfaktorer
Buller
Ljud mäts i decibel (dB) som är en logaritmisk skala. Ofta
anges ljud i dB(A), vilket anger att mätningen efterliknar
hur en människa uppfattar ljudet. Buller är oönskat eller
störande ljud. Vad som uppfattas som buller varierar
mellan olika människor, tidpunkter och miljöer.
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45 dB(A) maximalnivå inomhus, nattetid

Som farligt gods betecknas ämnen som om de sprids
kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Det
kan vara ämnen som kan orsaka förgiftning, brand eller
explosion eller som kan förorena grund- eller ytvatten
eller skada miljön på annat sätt. Längs leder med farligt
gods bör generellt ingen bebyggelse tillåtas. Vid bebyggelse närmare än 100 meter kan en riskanalys göras för
att säkerställa säkerheten.
Riksväg 72 genom Morgongåva är en av länsstyrelsen
rekommenderad primär transportväg för farligt gods. På
grund av det bör vägen vara så trafiksäker som möjligt,
för att minimera risken för trafikolyckor med utsläpp av
farligt gods som följd.
Även på järnvägen transporteras farligt gods. Sannolikheten för olyckor på järnvägen är mycket små, men
konsekvenserna av en olycka med farligt gods kan bli
mycket stora. Därför bör olycksriskerna undersökas och
minimeras.

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostaden
Vid tillämpning av riktvärden skall hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan
skall inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Vägverket och Banverket har utrett vilka bullernivåer
riksväg 72 respektive järnvägen orsakar. Inga bostadsområden i Morgongåva utsattes för bullernivåer över

Även inom samhället sker transporter av farligt gods. För
att minska riskerna med transporter av farligt gods inom
samhället bör i första hand verksamheter som hanterar
farligt gods lokaliseras så att farligt gods inte behöver
transporteras genom samhället. De vägar där farligt gods
måste transporteras bör vara så säkra som möjligt.

Förorenade områden
På Molnebotippen deponerades hushålls- och industriavfall under åren 1955-1965. Exakt vad som deponerats
är osäkert. Bland annat kan mindre mängder blyhaltiga
färgrester finnas i deponin. Sedan 1965 har deponin
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endast använts för schaktmassor. Deponin håller nu på
att avslutas helt. Det finns inga uppgifter om läckage från
deponin. Hänsyn till risken för föroreningar måste tas
vid byggnation eller schaktning i närheten av deponin.
Deponin är riskklassad enligt MIFO1 till en 3:a på en
fyrgradig skala där 1 är mest förorenad.
I det före detta industriområdet, nuvarande Morgongåva
Företagspark, har under lång tid olika industriverksamheter bedrivits. Vissa av dessa har lämnat miljö- och
hälsofarliga ämnen efter sig. Undersökningar som gjorts
har funnit mycket höga halter av PAH-canc (cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten), samt måttliga till höga halter av bly, koppar, zink och övriga PAH.
Undersökningarna omfattar inte hela det gamla industriområdet, vilket innebär att det finns kunskapsluckor
angående mängden och spridningen av föroreningar i
området.
Miljöenheten på länsstyrelsen har i sin inventering och
riskklassning, se karta 8, enligt MIFO fas 1 kommit fram
till att det gamla industriområdet i Morgongåva tillhör
riskklass 2 (måttlig/stor risk). Orsakerna till detta är
dels föroreningarnas farlighet, dels den mycket stora risken för spridning av föroreningar till omgivningen. Föroreningarna riskerar att spridas via en kanal till Axsjön
och via Rävsjöbäcken, som leder dagvattnet från området, ut i Ramsjön. Hänsyn till risker för miljö och hälsa
måste tas vid byggnation eller schaktning i området.
Förorenade områden kan finnas på flera platser i Morgongåva. Det gäller exempelvis platser där det finns eller
har funnits bensinstationer, verkstäder eller fabriker.
Detta är något som behöver inventeras ytterligare, och
vid behov ska mark och/eller byggnader saneras.
PCB är ett hälso- och miljöfarligt ämne som kan finnas i
och spridas från byggnader. Det användes i byggnadsmaterial (bland annat fogmassor) under åren 1956-1973.
De flesta byggnader som berörs av PCB är nu invente-

rade och där det föreligger ett behov att sanera ska detta
vara utfört före 2016.

Radon
Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas som finns
naturligt i varierande halt i bergrunden och i marken,
samt i grundvattnet. Från berggrunden eller marken
kan radon komma in i byggnader via husgrunden. Via
vattenanvändning kan radon spridas från kranvatten till
inomhusluft. Radon finns även i vissa byggnadsmaterial,
främst alunskiﬀerbaserad gasbetong, vanligtvis kallad
blåbetong eller blå lättbetong. Blåbetong användes som
byggnadsmaterial under perioden 1929-1975.
Höga radonhalter i inomhusluft innebär ökad risk för
lungcancer hos människor som bor i eller ofta vistas i
byggnaden. Radonhalt mäts i becquerel (Bq/m3). Enligt
Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus
200 Bq/m3. För att undvika för höga radonhalter i byggnader bör dessa utföras radonskyddat eller radonsäkert.
Bra ventilation är också viktigt för att undvika för hög
radonhalt i inomhusluft.

Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela
landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt väg- och
tunnelbanetunnlar. Inga stora kända förorenande källor
finns i Morgongåva. Det som generar mest föroreningar
är genomfartstrafiken.

Vedeldning
Vedeldning är en kretsloppsanpassad uppvärmningsmetod i och med att förbränning av biobränslen inte
innebär något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.
Vedeldning bidrar med andra ord inte till växthuseﬀekten.

Småskalig vedeldning kan dock innebära utsläpp av
miljö- och hälsofarliga ämnen som VOC (flyktiga organiska ämnen), partiklar och cancerogena ämnen. Även
röklukten kan innebära olägenhet. Dessa problem kan
minskas genom användning av moderna vedpannor i
gott skick samt genom bra eldningsteknik.

Lokalt omhändertagande av vatten

Tidigare har man ofta strävat efter att leda bort dagvatten från bebyggda områden så snabbt som möjligt.
Detta har skett genom att avrinningen från takytor och
andra hårdgjorda ytor samlas upp i rörledningar som
ansluts direkt till kommunens avloppsnät. Ett lokalt
omhändertagande av vattnet är att föredra i nya områden som exploateras. Detta kan ske till exempel genom
infiltration av vattnet i gräsytor och vattengenomsläppliga beläggningar. Avledning av dagvatten kan också ske i
svackdiken och infiltration av dagvatten i stenkistor.

Miljöstörande verksamheter
I Boverkets Allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete
- Planering av arbetsområden med hänsyn till miljö,
hälsa och säkerhet” klargörs hur olika lagstiftningar
fungerar i förhållande till varandra.
För att förebygga konflikter mellan verksamhetsområden och bostadsområden används generellt i första
hand så kallade skyddsavstånd. Dessa avstånd skall vara
tillräckliga för att säkerställa att tillräckliga hänsyn tas
till de boende utifrån risk-, miljö-, och hälsoperspektiven.
Ibland kan skyddsavstånden kortas ner om specifika
åtgärder genomförs.
Det finns flera verksamheter i Morgongåva som kan
vara miljöstörande. De flesta verksamheter är beroende
av transporter och alstrar därmed trafik, som kan vara
störande, se karta 8.
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KARTA 8, Miljö- och riskfaktorer
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3. PLANERINGSUNDERLAG
Fabriker och verkstäder av olika slag kan innebära störning i form av bland annat buller och genom hantering
av skadliga eller luktande ämnen. Djurhållning kan innebära störning i form av lukt, buller, flugor och genom att
ge allergiska besvär. Eventuella bensinstationer innebär
störning i form av buller och spridning av föroreningar,
bland annat lättflyktiga kolväten från tankning och spill
av olja. Reningsverket kan innebära störning, främst i
form av lukt.
Beroende på bland annat verksamhetens art och omfattning, de lokaler som används och topografin i omgivningen kan det område som påverkas av verksamheten
variera. Det område där bostäder inte bör byggas kan
vara såväl större som mindre omkring de miljöstörande
verksamheterna.

Detaljplaner och förordnanden
Detaljplaner och samlad bebyggelse
Centrala och norra delarna av Morgongåva regleras med
detaljplaner. Övriga delar av orten betecknas som områden med samlad bebyggelse.
Detaljplanerade områden som inte är exploaterade finns
år 2010 för bostäder i nordvästra delen av orten (norr
om Tjusarvägen, DP nr 235) och vid Rävsjövägen (DP nr
256). Vidare finns planlagd mark vid Wibecks äng (DP
nr309). För verksamheter finns ett oexploaterat detaljplanelagt område i västra delen av Morgongåva (Plan nr
119).

Skyddsområde längs väg
Enligt väglagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för att
få uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad inom
12 meter från ett vägområde. Länsstyrelsen kan föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 meter. För
riksväg 72 har avståndet utökats till 30 meter, se karta

13. Tillstånd från länsstyrelsen krävs också för att få
uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad inom de
så kallade sikttrianglarna på 75x75 meter vid korsning
mellan två allmänna vägar eller mellan en allmän väg
och en enskild väg som i större utsträckning används för
trafik av allmänheten eller mellan allmän väg och järnväg. Dessa bestämmelser gäller dock inte inom områden
med detaljplan.

Strandskydd
Enligt bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. miljöbalken § 15 får inte byggnader eller anläggningar uppföras
inom strandskyddsområde. Vid Axsjön och Ramsjön
sträcker sig strandskyddsområdet 100 meter från
strandlinjen. För de mindre vattendrag som finns i och i
närheten av Morgongåva är strandskyddet 25 meter, se
karta 9.
Strandskyddet kan upphävas av kommunen för områden
med detaljplan, om särskilda skäl finns. För områden
utan detaljplan kan kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna, om särskilda skäl finns.
Strandskyddsavstånden är olika i Västmanlands län och
Uppsala län vilket innebär att de avstånd som gäller
idag är satta med utgångspunkt från Västmanlands läns
regler. Avstånden kan komma att omprövas senast 2014
av Uppsala län.

EU:s vattendirektiv omfattar sjöar och vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Vattenmyndigheterna utarbetar därför ett åtgärdsprogram för att uppnå kraven på
vattenkvalitet inom vattendistriktet. Kommunerna berörs av direktivet eftersom de är ansvariga för mark- och
vattenanvändningen enligt plan- och bygglagen, tillsynsmyndighet för det lokala miljöarbetet samt ansvariga för
dricksvattenproduktion och avloppsrening. Vid planering och tillståndsprövning ska kommunen och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Vattendragen
i och omkring Morgongåva har ännu ej klassificerats.

Lantbruk och djurhållning
Det finns få jordbruksföretag i Morgongåva. Länsstyrelsen har tillsyn över djurskyddet hos alla djurhållare
i kommunen, både företag och privatpersoner. Miljö &
Hälsoskydd ansvarar för tillsynen av miljöskyddet på
lantbruksföretag och hästgårdar. I samband med planering för djurhållning alternativt utbyggnad av bostäder
i anslutning till djurhållning bör vissa saker beaktas
såsom topografi, avskärmande vegetation, förhärskande
vindriktning, djurslag, antal djur, lokalisering av stall,
bete, rasthagar/paddockar och planerade ridstigar samt
hagar.

Vattendirektiv och miljökvalitetsnormer för
vatten

Miljökvalitetsnormer finns för både luftkvalitet i utomhusluft och även för vatten enligt 5:e kapitlet i miljöbalken. EU har som mål att allt yt- och grundvatten i Europa
ska vara av bra kvalitet år 2015. För att nå dit betonas i
EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) att det är
viktigt med en aktiv medverkan från flera olika aktörer
och allmänheten.
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4. PLANFÖRSLAG

Planförslaget ska ge Morgongåva förutsättningar för
tillväxt av befolkning, sysselsättning och service.

Bostäder och verksamheter
Bostäder
I Morgongåva finns, jämfört med övriga orter i Heby
kommun, en förhållandevis stor andel av bostäderna
(räknat i antal lägenheter) i flerbostadshus. Småhusområdena upptar dock mycket större områden än områdena med flerbostadshus, vilket gör att villabebyggelsen
ger ett dominerande intryck i ortens struktur, se karta
10. Det är också par- och radhusbebyggelsen som har
stått för den senaste expansionen, bortsett från omvandling och utbyggnad av äldrebostäder i det befintliga servicehuset. Under 2001-2002 har det tidigare överskottet
av hyreslägenheter i det närmaste ianspråktagits helt.
Under 2009 och 2010 har ytterligare lägenheter byggts
vid Allévägens övre del.

Arbetsplatser
Det gamla industriområdet, Morgongåva Företagspark,
som nu hyser handels- och lagerverksamhet, är en av

tre huvudsakliga arbetsplatskoncentrationer i orten.
De övriga, som domineras av oﬀentlig service, finns vid
Ramsjövägen samt öster om Axsjön, där Centralskolan
ligger.

och riksvägen. Här finns också det mesta av servicen på
orten. Vid Axsjön, i södra delen av orten, finns en skola
för låg- och mellanstadiet samt fritidsanläggningar som
sporthall, fotbollsplaner och friluftsbad.

Mindre arbetsplatser finns bland annat längs riksvägen.
Flera andra småföretag finns också i Morgongåva.

Riktlinjer för bostäder och verksamheter

Kommersiell och oﬀentlig service
Morgongåva har inget tydligt centrum, inget torg eller
butiksstråk. Den service som finns är lokaliserad till
olika delar av orten.

Beﬁntliga bostads- och verksamhetsområden ska tas
tillvara och utvecklas, utan att förvanskas
Nya områden ska anpassas till ortens karaktär

Längs Ramsjövägen finns oﬀentlig och kommersiell
service i form av äldreboende, distriktsköterskemottagning, bibliotek, livsmedelsaﬀär, samt centrumhus. Detta
område ligger centralt i samhället och nära tågstation,
busshållplats och järnvägsövergång.
Huvuddelen av ortens invånare bor norr om järnvägen
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Utbyggnadsförslag
Beﬁntliga bebyggelseområden
Vid byggande av nya bostäder i befintliga bostadsområden ska hänsyn tas till områdets karaktär och hur
omkringliggande hus är utformade. Tillbyggnader och
ändringar av befintliga bostäder ska anpassas till områdets karaktär.
Vid nya eller förändrade verksamheter i befintliga
verksamhetsområden ska hänsyn tas till befintliga verksamheter och till bostäder, skolor och liknande i omgivningen.
Att flytta låg- och mellanstadieskolan samt sporthallen
till en plats norr om järnvägen skulle innebära ökad trafiksäkerhet, särskilt för barn och ungdomar. Skolan och
sporthallen är emellertid så betydande investeringar att
en omlokalisering inte är aktuellt inom överskådlig tid.
En annan lösning är att förbättra säkerheten för gående
och cyklister som passerar järnvägen och riksvägen.

Bostäder - område 5 till8

I första hand ska tomter i redan exploaterade områden
utnyttjas. I andra hand bebyggs detaljplanerade områden
som inte är exploaterade. Oexploaterade områden ska
detaljplaneläggas innan de bebyggs. När nya områden
planläggs och bebyggs ska hänsyn tas till boendemiljön
vad gäller exempelvis trafikbuller och närhet till miljöstörande verksamheter. Halten radon i inomhusluft ska
understiga gällande riktvärde (hösten 2009 är riktvärdet
200 Bq/m3). Hänsyn ska också tas till möjligheterna att
hålla nere energiförbrukningen i byggnaderna samt att
nyttja miljövänliga energikällor. Fjärrvärme ska kunna
anslutas till nya områden. De flesta områden kan anslutas till dagens nät.
I norra delen av Morgongåva finns ett femtontal obebyggda villatomter (lucktomter) i redan exploaterade
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områden. Dessa tomter är byggklara och kan bebyggas
när intresse finns.
Detaljplanerade områden som inte är exploaterade finns
på ett par platser i Morgongåva, bland annat norr om
Tjusarvägen, se karta 10 område 5, och i öster, Wibäcks
äng, se karta 10 område 6.
Ej planlagda områden, som på längre sikt kan vara
lämpliga för bostadsbebyggelse, finns på flera platser
i Morgongåva. Nordöst om orten finns ett relativt stort
område lämpligt för småhusbebyggelse, se karta 10 område 8. Om detta område bebyggs är det viktigt att göra
det möjligt för allmänheten att passera genom området
och nå skogsmarken utanför orten. Innan området bebyggs ska en detaljplan tas fram. I samband med detaljplanering av området måste kraftledningens framtid
utredas. Antingen lämnas ett avstånd till ledningen eller
så grävs den ner.
Söder om Tjusarvägen finns ett annat område lämpligt
för bostadsbebyggelse. Området har ett centralt läge i orten och fin utsikt mot Axsjön. Vid byggande av bostäder
här måste hänsyn tas till buller från järnvägen. Nödvändiga åtgärder för att minska bullret vid och i bostäderna
måste vidtas.
Seniorbostäder efterfrågas av flera Morgongåvabor,
främst äldre villaägare. Det behövs bra boendealternativ
för dem som inte längre orkar med att sköta en villa, men
som har många år kvar till ålderdomshemmet. Detta
möjliggör också generationsväxling då unga barnfamiljer
kan ta över de äldres villor.
Vatten och avloppsledningar samt elledningar planeras
i de detaljplaner och exploateringsavtal som reglerar
användningen.

Verksamheter - område 1 till 3 och område 9
till 12
Vid riksvägens västra utfart finns idag ett verksamhetsområde, se karta 10 område 1, som kan vidareutvecklas.
Vid Molnebovägen/Tjusarvägen finns ett område, nummer 9, detaljplanelagt för verksamheter.
Det gamla verksamhetsområdet, nummer 2 i karta 10,
kan vidareutvecklas. Stora ytor kan användas för vidareutveckling och utbyggnad.
Två ej planlagda områden lämpliga för verksamheter
finns öster om Molnebovägen, områden nummer 10 och
11. Vid riksvägen inne i de centrala delarna av tätorten
finns ett område, nummer 12, lämpligt för icke störande
verksamheter.
Nya verksamheter får inte innebära risker eller medföra
oacceptabelt stora störningar för boende i befintliga eller
planerade bostadsområden, eller för andra verksamheter i närheten.
Då försäljningen av drivmedel upphört på de två mackarna inne i de centrala delarna av Morgongåva har
alternativa lägen för sådan verksamhet undersökts. Om
det finns underlag för nyetablering kan i dagsläget inte
sägas. Däremot har eventuella framtida lägen för nyetableringar lokaliserats. Område nr 12 ligger både centralt
och bredvid riksvägen. Dock ligger marken bredvid en
sjö och marken kan vara sank. En annan placering som
inte är lika central men troligtvis bättre ur ett grundläggningsperspektiv är område 9.

Centrumområde
Centrum föreslås i form av ett stråk utmed Ramsjövägen
(nr 3) från den oﬀentliga servicen i form av äldreboende
och förskola, via centrumhus, livsmedelsaﬀär och kiosk
till nyetableringslägen på södra sidan av Ramsjövägen
fram till Allévägen. Här kommer centrumområdet att
ansluta till järnvägsstationen och i det närmaste nå fram
till lågprishandeln i Företagsparken.

KARTA 10, Bebyggelsestruktur
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Tillgänglighet
Målet är att skapa god tillgänglighet i både nya och äldre
områden. Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade
från och med 2010. Det ska vara möjligt för alla att röra
sig i och genom Morgongåva.

Genomfarten
Området längs med riksvägen och järnvägen (se område 13) utgörs idag av blandad bebyggelse och består
av både verksamheter och bostäder Detta stråk genom
samhället är en viktig del av Morgongåvas identitet och
en vidareutveckling av samhället utmed detta stråk ses
som positivt. Dock kräver det en genomtänkt planering
där hänsyn tas till framtida trafikplanering. En vidareutveckling av bostäder och verksamheter kan förstärka
Morgongåvas karaktär och stärka den befintliga kärnan
av verksamheter.

Grönstruktur
Gröna värden
Grönstrukturen består av både de obebyggda områden,
som inte utgörs av hårdgjorda ytor och av parkmark, se
karta 11. Även själva marken, vattnet och ekosystemen
räknas till grönstrukturen. En orts grönstruktur är viktig
ur flera olika aspekter, till exempel för befolkningens
hälsa och rekreation, för den biologiska mångfalden, för
lokalklimatet och för den kulturella identiteten.
Runt Morgongåva, och även inom tätorten, finns stora
områden med skog och även en del åkermark. Skogsmarken har betydelse för rekreation, lek, biologisk mångfald
och ortens klimat (som vindskydd). Åkermarken har stor
betydelse för landskapsbilden, samt även för biologisk
mångfald.
Sjöarna Axsjön och Ramsjön med strandområden är av
stor betydelse för hälsa och rekreation, biologisk mångfald, för ortens identitet samt för landskapsbilden. De
26
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mindre vattendragen är också viktiga för rekreation och
biologisk mångfald.
En stor tillgång för grönstrukturen i Morgongåva är de
många villaträdgårdarna och gårdarna vid flerbostadshusen. Dessa bidrar till den biologiska mångfalden och
vegetationen i dem påverkar också ortens klimat positivt.
Trädgårdarna är också positiva ur hälso- och rekreationssynpunkt.
Längs Allévägen finns en allé med stora lindar. Den är en
del av ett viktigt grönt stråk genom orten. Allén har stor
betydelse ur estetisk och kulturhistorisk synvinkel och för
den biologiska mångfalden. Vid Allévägen finns parkområden med gräsytor och fruktträd.
Fotbollsplaner med gräs finns väster om Ramsjön. De har
betydelse för befolkningens rekreation och hälsa.
Längs riksvägen och järnvägen finns gräsbevuxna områden i form av diken och skyddszoner. Stor del av dessa
områden används sällan eller inte alls, men de ses av ett
stort antal människor som färdas på vägen och järnvägen
eller rör sig mellan norra och södra delen av Morgongåva.
De har också betydelse ur biologisk synpunkt.

Riktlinjer för grönstruktur
Ortens natur- och kulturmiljövärden ska bevaras och
förstärkas
De gröna ytor som ﬁnns inom tätorten ska bevaras
och utvecklas

Skyddsvärda områden
Området söder och öster om Ramsjö gård ska utvecklas
ytterligare som rekreationsområde. Här finns möjligheter att ta till vara den resurs som Morgongåvas naturnära
läge utgör. Elljusspåret öster om Ramsjö gård ska bevaras och skötas. Den öppna åkermarken söder om Ramsjö gård är betydelsefull för landskapsbilden, eftersom
skogen i övrigt dominerar omgivningarna runt orten.
Fornlämningarna i området ska vårdas, så att de bevaras,
samtidigt som de ska vara tillgängliga för allmänheten.
Området runt och mellan Axsjön och Ramsjön är värdefullt som rekreationsområde och för landskapsbilden.
Åkermarken mellan sjöarna har stor betydelse för landskapsbilden. Den ska inte exploateras och bör bevaras
öppen. Största delen av marken runt och mellan sjöarna
är olämplig för bebyggelse av olika skäl. Runt Axsjön
finns områden med våtmark. Väster om Ramsjön sluttar
den oexploaterade delen av stranden brant ner mot sjön.
Största delen av området mellan sjöarna är olämpligt
för bebyggelse på grund av de geotekniska förhållandena. Stora områden mellan sjöarna innefattas också av
skyddsområden runt miljöstörande verksamheter och är
därmed inte lämpliga för bostadsbyggande.
Framförallt ska stränderna bevaras oexploaterade för
växt- och djurlivet och som rekreationsområden. Promenadstigar föreslås väster om Ramsjön och i en slinga
runt Axsjön. De föreslagna stigarna ansluter till befintliga
vägar.
Flera av de skyddsvärda områdena i Morgongåva ska
utvecklas ytterligare som rekreationsområden. På grönytekartan redovisas skyddsvärda områden och områden
för rekreation.
Området runt Ramsjö gård är värt att bevara av flera anledningar. Dels finns här fornlämningar från stenåldern
(gravplats, boplats) och järnåldern (gravar, runstenar).
Ramsjö gård är även av historisk betydelse för orten.
Ett område sydöst om gården finns med i länsstyrelsens
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program för bevarande av odlingslandskap med höga
natur- och kulturvärden. Vid Ramsjö gård finns gamla
husgrunder och självföryngrade bokplantor. Promenadstigar och ett elljusspår finns i området, som är mycket
attraktivt för tätortsnära rekreation. Området ska tas till
vara och utvecklas ytterligare som rekreationsområde.
Området ska inte exploateras.

Placering och utformning ska ske med stor hänsyn till
områdets kvalitet och funktion.

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön i Axsjö
by ska bevaras. Ombyggnader, till- eller nybyggnader ska
bara tillåtas om de anpassas väl till den befintliga miljön.
(Se även Kulturminnesvårdsprogram för Heby kommun.)
Området runt Axsjön och Ramsjön används delvis för
friluftsliv och rekreation, bland annat ligger ett friluftsbad vid Axsjön. De delar av sjöarnas stränder som är
oexploaterade ska bevaras för friluftsliv och rekreation.
Området ska även utvecklas vidare som rekreationsområde.
Ett viktigt grönt stråk går genom centrala Morgongåva,
längs Allévägen och vidare norrut längs Rävsjöbäcken.
Detta område ska inte exploateras.
I Morgongåva Företagspark finns spår från bruksverksamhet och maskinindustri. Delar av området är intressant att skydda av kulturhistoriska skäl. Hänsyn ska tas
till industrihistorien på platsen vid bygglovgivning.

Riktlinjer – Parker och närnatur
Närnatur och park bör huvudsakligen detaljplaneläggas
som park eller natur och skötas så att deras kvalitet och
funktion bevaras. Park- och friytegestaltning ska sättas
i sitt kulturella och historiska sammanhang där gestaltningen har en relation till den befintliga stadsdelskaraktären. Enstaka byggnader och anläggningar kan prövas i
park och närnatur om det finns ett stort samhällsintresse och det saknas alternativ till en annan lokalisering.

Badplatsen vid Axsjön
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Traﬁkstruktur och interna samband

gåva Företagspark. Riksvägen försågs med svängfält, så
att fordon som väntar på att kunna passera järnvägen
inte blockerar vägen för dem som ska rakt fram.

Vägar
Trafikfrågorna är centrala i översiktsplaneringen för
Morgongåvas utveckling. Genom Morgongåva går riksväg
72 i öst-västlig riktning, se karta 13.

Cykelvägar
Cykelvägar finns utmed några vägar i Morgongåva, bland
annat utmed del av riksvägen men bildar inte ett sammanhängande nät i tätorten, se karta 12. Bilvägarna
inom orten är glest trafikerade, varför cykelvägar inte är
nödvändiga överallt. Det finns önskemål om cykelvägar
från Morgongåva till Heby och Vittinge.

Järnvägen
Den centrala järnvägsövergången i Morgongåva är en
konfliktpunkt som skapar stora problem både för den
interna trafiken inom orten och för genomfartstrafiken
på riksvägen. Problemen är av sådan art och omfattning
att de måste lösas.
Trafiken inom Morgongåva, såväl bilism som gång- och
cykeltrafik, hejdas av bomfällningar på järnvägen och
delvis trafik på riksvägen. För tågresenärer är det ibland
ett problem att nedfällda bommar vid järnvägsövergången hindrar dem att passera järnvägen för att nå det tåg
de ska ta. Detta kan leda till riskbeteenden.
Bomfällningarna orsakar också störningar för genomfartstrafiken på riksvägen, när bilar som ska svänga av
från vägen väntar på att få passera järnvägen.
Den västra järnvägsövergången, vid korsningen mellan
riksvägen och Molnebovägen, byggdes om år 2002 för att
skapa ett trafiksäkrare alternativ för tillfart till Morgon-

Riktlinjer för traﬁkstruktur
Morgongåva tätorts olika delar ska integreras bättre
genom att traﬁkstråkens barriäreﬀekter minskas
Gång- och cykenätet ska utvidgas och knytas samman

barriäreﬀekt ska minskas för att underlätta för trafiken
inom orten och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det finns flera tänkbara lösningar på trafikproblemen i Morgongåva. Vilken eller vilka av åtgärderna
som är lämpliga beror i hög grad på Morgongåvas tillväxt
under kommande år.
För att lösa de akuta trafikproblemen i Morgongåva bör
åtgärder vidtas vid den centrala järnvägsövergången.
Åtgärder som minimerar väntetider vid bomfällning bör
vidtas på järnvägens signalsystem och bomanläggning.
Restriktioner ska införas så att tung trafik till och från
Morgongåva inte får använda den centrala järnvägsövergången, utan hänvisas till den västra.
Om Morgongåva växer påtagligt under kommande år bör
mer genomgående förändringar göras för att lösa trafikfrågorna på orten.

Utvecklingsmöjligheter
Traﬁksituation

Det finns tänkbara lösningar på trafikproblemen i centrala Morgongåva. Dock begränsas de av två faktorer.
Dels att läget måste vara centralt för att det ska ge någon
eﬀekt och dels av utrymmesbrist. Kommunens trafikplan
beskriver hur trafiknäten i samhället kan utformas för
att bättre klara att minska trafikolyckor med personskada, öka tryggheten, låga bullernivåer och god luftkvalitet.
En tunnel för både fotgängare, cyklister samt bilister
skulle kunna underlätta en passage av både vägen och
järnvägen. En placering vid Allévägens förlängning är ett
alternativ som bör utredas.
Just placeringen av en sådan tunnel skulle vara mycket
viktig som tidigare nämnts. Vid en mindre lämplig
placering är det stor risk att eﬀekten av tunneln nästan
försvinner helt, se karta 13. Framkomligheten på riksvägen ska förbättras för genomfartstrafik och trafikstråkets

En planskild korsning med riksvägen och järnvägen (antingen tunnel under eller bro över) i ett centralt läge vid
stationen skulle avsevärt öka trafiksäkerheten och framkomligheten i Morgongåva. Den planskilda korsningen
kan byggas antingen för alla trafikslag (biltrafik, cyklister
och gående) eller endast för gående och cyklister.
En planskild korsning (tunnel eller bro) med riksväg och
järnväg endast för gående och cyklister ökar trafiksäkerheten mycket för oskyddade trafikanter som färdas
mellan olika delar av Morgongåva. Detta förslag löser
dock inte problemen för bilister som färdas på riksvägen
eller mellan ortens olika delar. En planskild korsning för
alla trafikslag är positivt för såväl oskyddade trafikanter
som bilister. Detta förslag ökar också framkomligheten
på riksvägen. Nackdelarna är att det är ett dyrare förslag
och att det kan vara svårare att få plats med. Placeringen
av en sådan tunnel är mycket viktig. Mark bör avsättas
till detta vid Allévägens början vid stationsområdet.
Ett annat, mer omfattande, förslag som tidigare diskuterats är en förbifart runt Morgongåva. På detta sätt skulle
F Ö R D J U P N I N G AV Ö V E R S I K T S P L A N F Ö R M O R G O N G ÅVA
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orten helt slippa genomfartstrafik. Detta skulle dock få
många negativa konsekvenser för samhället.

Gång- och cykelvägar
Cykelväg bör byggas från Morgongåva till Heby samt
till Vittinge. Detta skulle ge boende i dessa orter bättre
möjlighet att välja cykel istället för bil. Ökade möjligheter
att välja alternativa färdsätt till bil bidrar till att uppfylla
flera av de nationella miljömålen, bland annat Begränsad
klimatpåverkan och Frisk luft. Om området vid Wibäcks
äng bebyggs ska anslutande gång- och cykelväg anläggas
enligt detaljplanen. Promenadstråk längs sjöarna bör
anläggas och skötas för att ta till vara de naturvärden
som finns.

Genomfarten
I dagsläget 2010 finns det ett trafikljus mitt i samhället
och hastigheten i tätorten är 30 km/h. Ett led i att få
trafikanter att hålla hastigheten är att skapa en karaktär
där vägmiljön upplevs som mindre hård. Träd, informationstavlor samt andra belysningsarmaturer kan vara ett
sätt att få till en sådan förändring. Andra åtgärder för att
skapa en attraktiv bild är att röja intilliggande skogsmark från sly.

Allévägen
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Pendlarparkeringen
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Föreslagen gångväg

KARTA 14, Markanvändning
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YTTRANDE
2010-08-27

2010-08-27

Dnr: 401-2522-10

Heby kommun
Kommunstyrelsen
744 88 HEBY

Samhällsbyggnadsenheten
Johanna Boman
018-195368
johanna.boman@lansstyrelsen.se

YTTRANDE

1 (4)

2 (4)
Dnr: 401-2522-10

Enligt 4 kap 2 § PBL ska länsstyrelsens granskningsyttrande fogas till den antagna
översiktsplanen.

Granskningssynpunkter
Planförslaget har en bra struktur och texten är lättläst och tydlig. Kopplingen
mellan text och karta bör dock utvecklas så att beskrivning av respektive förslag
om de områden som pekas ut på karta blir lättare att hitta i texten.

Utställning av förslag till fördjupad
översiktsplan för Morgongåva tätort,
Heby kommun

Kartredovisning

Det saknas en samlad markanvändningskarta som redovisar kommunens tänkta
användning av mark- och vattenområden. Denna kan med fördel vara i större
format än övriga kartor för att kunna redovisa mer i detalj.

Länsstyrelsen anser med beaktande av Länsstyrelsens granskningssynpunkter att
planförslaget kan överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

För att underlätta orientering och öka kopplingen mellan text och karta bör alla
kartor i planen förses med några namn på exempelvis de två sjöarna och väg- eller
gatunamn.

Inledning

Riksintressen

Heby kommun har översänt ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Morgongåva tätort till Länsstyrelsen för granskning enligt 4 kap 9 § plan- och
bygglagen (PBL). Utställning pågår under tiden 2010-06-07 – 2010-08-29.
Länsstyrelsen lämnade 2009-01-12 ett yttrande över samrådsförslag till fördjupad
översiktsplan. Kommunen har kommenterat Länsstyrelsens och andra remissinstansers yttranden i en samrådsredogörelse. Under samråds-och
utställningstiden har förslaget remitterats till olika statliga myndigheter. Yttranden
som inkommit till Länsstyrelsen under utställningstiden bifogas.

Länsstyrelsen har ingen erinran mot den fördjupade översiktsplanen med
avseende på riksintressen.

Sammanfattning

Gällande kommunomfattande översiktsplan för Heby kommun antogs
1991-11-11.
Enligt PBL är översiktsplanen det medel som ska användas för att redovisa hur
kommunen vid efterföljande planläggning och prövning av frågor om lov
tillgodoser olika statliga intressen och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Översiktsplanen är ett strategiskt instrument som alla statliga myndigheter måste
förhålla sig till i sina beslut gällande samhällsbyggnadsfrågor. Därför ska
Länsstyrelsen i granskningsyttrandet ange om kommunens förslag till
översiktsplan:
1. inte tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB)
2. inte iakttar en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB
3. redovisar områden för landsbygdsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS), som inte är förenliga med 7 kap 18e § första stycket MB
4. inte har samordnats på lämpligt sätt gällande användningen av mark- och
vattenområden som angår flera kommuner (mellankommunala frågor)
5. är olämpligt med hänsyn till boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion
Länsstyrelsen Uppsala län
POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3
TELEFON: 018 - 19 50 00 TELEFAX: 018 -19 52 01 E-POST: uppsala@lansstyrelsen.se

Inom planområdet finns endast riksintressen för kommunikation, i form av
järnvägen och riksväg 72.

Miljökvalitetsnormer
I den fördjupade översiktsplanen samt MKB:n nämns miljökvalitetsnormer för
utomhusluft. Miljökvalitetsnormer finns även för vatten. Vattendirektivet nämns
kortfattat, men inte miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessa bör nämnas i planen
och MKB:n.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
I förslaget till fördjupad översiktsplan pekas inte områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (s.k. LIS-områden) ut. Eftersom planen påbörjades
före 1 juli 2009 omfattas den av övergångsbestämmelser och denna fråga behöver
inte behandlas. Denna fråga behandlas lämpligen i en kommunomfattande
översiktsplan.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen har ingen erinran mot den fördjupade översiktsplanen med
avseende på mellankommunala frågor.

Miljö, hälsa, säkerhet och risk för olyckor
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen instämmer med skrivningen i den fördjupade översiktsplanen
angående transport av farligt gods (sid. 16), men anser att skrivningen bör
utvecklas så att det tydliggörs inom vilket avstånd från väg respektive järnväg

YTTRANDE
2010-08-27

4 (4)
BilagaYTTRANDE
1, yttrande från länsstyrelsen

3 (4)
Dnr: 401-2522-10

som risksituationen bör bedömas. Vidare bör även uppgifter om vilket avstånd
närmast väg/järnväg som generellt bör lämnas fritt från bebyggelse redovisas.

2010-08-27

Dnr: 401-2522-10

Lindqvist, Kulturmiljöenheten, Göran Cederholm, Enheten för samhällsskydd och
beredskap, deltagit. Länsarkitekt Eva Bergdahl har beslutat i ärendet och Johanna
Boman, Samhällsbyggnadsenheten, har varit föredragande

Länsstyrelsen anser att en exploatering inom ett avstånd på 100 meter från
väg/järnväg där farligt gods transporteras påkallar behov av en riskanalys, samt att
30 meter närmast dessa vägar/järnvägar bör lämnas fritt från bebyggelse.
Misstänkt förorenade områden
Några identifierade förorenade områden som finns med i Länsstyrelsens MIFOdatabas saknas på kartan som visar miljö- och riskfaktorer. Se bilaga 1.

Eva Bergdahl
Johanna Boman

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
MKB:n är kortfattad och översiktlig. Språket och strukturen är lättillgängligt.
Vissa stycken behöver utvecklas, exempelvis påverkan på vatten (sid. 13).
Konsekvenserna för olika mål, exempelvis de nationella miljökvalitetsmålen, kan
med fördel utvecklas och förtydligas. Resonemang bakom hur eller varför olika
mål bedöms påverkas positivt eller negativt behövs.
Planalternativet jämförs med ett nollalternativ på ett överskådligt sätt. Det saknas
dock beskrivning av handlingsalternativ och dess konsekvenser, vilket ska finnas
enligt MB 6 kap 12§. Länsstyrelsen saknar också redogörelse för vilka skäl som
ligger bakom valet av planalternativ.
I stycket om avgränsning av MKB nämns riksintresse för friluftsliv. Något sådant
område finns dock inte inom planområdet.

Övriga synpunkter
Strandskydd

Länsstyrelsen har i om med den förändrade strandskyddslagstiftningen, som
trädde i kraft 2009-07-01, fått i uppdrag att senast år 2014 genomföra en översyn
av det utvidgade strandskyddet.
För att kommunen ska kunna upphäva strandskyddet i samband med
detaljplanering respektive ge dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs
förutom att det finns särskilda skäl (vilket nämns i planen) även att hänsyn tas till
strandskyddets syften.
Kulturmiljö

Länsstyrelsens synpunkt från samrådsskedet om att kommunen bör överväga att
upprätta områdesbestämmelser för utpekade kulturmiljöer samt kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse kvarstår. Det gäller exempelvis Ramsjö, Axsjö samt
industrihistoriskt intressanta byggnader och miljöer.

Deltagare
Länsstyrelsens enheter har bidragit med underlag. Yttranden har också inkommit
från ett antal statliga myndigheter och bolag. I handläggningen av detta ärende har
även Eva Amnéus Mattisson och Linda Jonsson, Miljöskyddsenheten, Isa

Bilagor
1. Karta som visar förorenade områden
2. Yttrande 2010-07-06 från Svenska Kraftnät
3. Yttrande 2010-07-01 från Försvarsmakten
4. Yttrande 2010-07-06 från Strålsäkerhetsmyndigheten
5. Yttrande 2010-08-03 från SGU
6. Yttrande 2010-08-04 från LFV
7. Yttrande 2010-08-09 från SGI
8. Yttrande 2010-08-10 från Vattenmyndigheten

Sändlista
• Boverket
• Försvarsmakten
• LFV
• Naturvårdsverket
• SGI
• SGU
• Strålsäkerhetsmyndigheten
• Svenska Kraftnät
• Trafikverket
• Vattenmyndigheten
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sgi@swedgeo.se
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Kopia internt inom Länsstyrelsen
• Länsledningen
• Miljöskyddsenheten
• Kulturmiljöenheten
• Enheten för samhällsskydd och beredskap
• Landsbygdsenheten
• Samhällsbyggnadsenheten (2 ex)

