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Syftet 
Det huvudsakliga syftet med uppdraget kring denna fördjupning är att tillvarata, möjliggöra och 

samordna bostadsbebyggelse och verksamhetsutveckling i Morgongåva med andra allmänna intressen 

på orten och i utvecklingen av den fysiska miljön. Detta behöver ske i ett sammanhang där 

Morgongåvas strategiska läge och expansion är av stor vikt för hela Heby kommuns utveckling, i 

nuläget och på längre sikt. Detta viktas genom planförslaget med hänsyn till en långsiktigt hållbar 

utveckling, natur- och kulturvärden samt främjande av en trygg och levande miljö. 

 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en ändring av ett avgränsat geografiskt område av 

översiktsplanen. Ändringen ersätter det specifika geografiska området i den kommunomfattande 

översiktsplanen. Den befintliga fördjupade översiktsplanen för Morgongåva ersätts i samband med 

antagandet av den nya framarbetade FÖP:en. Översiktsplanens huvuddokument och strategier har 

väglett processen då den fördjupade planen är en del av det dokumentets utvecklingsinriktningar.  

Planen ska enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) även samordnas med regionala och nationella 

planer och program av betydelse för en hållbar utveckling, samt även med kommunens övriga 

styrdokument.  

 

Planen är inte bindande, utan vägledande med kommunens syn och vilja kring mark- och 

användningen kopplat till allmänna intressen i fokus.  

 

Planprocessen för fördjupning av översiktsplan Morgongåva tätort 

Framarbetandet av samrådsförslaget 
I framtagandet av den fördjupade översiktsplanen bjöd kommunen tidigt in till en invånardialog 

genom en enkätundersökning samt näringslivsdialog. Syftet med invånardialogen var att medborgare 

skulle ha möjlighet att tycka till om framtidens Morgongåva. Enkäten publicerades på kommunens 

hemsida och Facebook, det fanns också möjlighet att mejla in synpunkter. Informationslappar sattes 

upp i Morgongåva med en QR-kod till enkäten. Enkäten skulle kompletteras med fysiska träffar men 

på grund av restriktioner gällande covid-19 fick träffarna ställas in. I dialogen med näringsliv och 

föreningsliv bjöd kommunen in till ett digitalt möte som syftade till att samla in synpunkter och idéer 

för hur framtidens Morgongåva ska utvecklas utifrån ett förenings- och näringslivsperspektiv. 

Dialogerna genomfördes i ett tidigt skede för att kunna påverka planförslagets utveckling. 

 

Dialog med närings- och föreningsliv: 

Synpunkter som inkom under dialog med näringsliv och föreningsliv var barriäreffekten av järnvägen 

och väg 72, bostadsbristen i orten, saknaden av ett tydligt centrum samt ett behov av utvecklingen av 

samhällsservice, förbättring av sjöarna och bevara naturen. 

 

Invånardialog:  

Invånardialogen gav synpunkter på trafiksäkerheten, förbättring av sjöarna, brist på mötesplatser, 

fritidsaktiviteter och lekplatser, behovet av varierade bostadsformer, utökad samhällsservice, vikten 

av att bevara viktiga miljöer vid förtätning samt ett tydligare centrum. Det inkom också synpunkter 

om fler och säkrare cykelvägar och gångstråk. 
 

Planförslagets riktning: 

Med planförslaget vill Heby kommun genomföra en planskildhet för att öka säkerheten för de som ska 

korsa järnvägen samt möjliggöra och samordna tillväxten av befolkning och arbetstillfällen i 

Morgongåva. Centrumstråket bör utvecklas och bindas samman och åtgärder kring den befintliga 

miljön beaktas i förslaget. Morgongåvas attraktivitet för boende och passerande är goda, men kan 

utvecklas ytterligare. Samtidigt som centrumet stärks ska inte trafiksäkerheten påverkas negativt. 

Gång och cykelvägar ska prioriteras i trafikplaneringen och minska barriäreffekterna i orten samt öka 

säkerheten. I Morgongåva kan en varierad bostadsbebyggelse fortsätta att utvecklas, trots betydande 
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planeringsutmaningar. Dessa ska integrera värdefulla natur- och kulturområden. Sjöarnas status kan 

förbättras genom anläggande av dagvattendam för att minska övergödning samt tillgängliggöras med 

promenadstråk. Fritidsaktiviteter och rekreation är en viktig del till bevarande av grön- och blåstruktur 

som gynnar folkhälsa och besöksnäring. 

 

Samrådsskedet och granskning av planförslaget 
Processen och innehållet i översiktsplaneringen regleras direkt och indirekt genom olika lagar. 

PBL 3 kap. 7 § Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunen 

   1. upprätta ett förslag till plan som uppfyller kraven i 3-6 b §§, 

   2. vid upprättandet av förslaget genomföra ett samråd enligt 8-11 §§, och 

   3. låta förslaget granskas enligt 12-18 a §§. Lag (2020:76). 

Samrådsförslaget upprättades under tidsperioden 2020-02 – 2021-05. Samrådsförslaget (3:7:1) med 

tillhörande förslag till miljökonsekvensbeskrivning och andra betydande planeringsunderlag låg sedan 

till grund för avslutande remitteringsrunda av samrådet (3:7:2) enligt 3 kap. 8-11 §§ PBL. Efter detta 

bearbetas samrådsredogörelsen politiskt och ett granskningsförslag framarbetas under hösten 2021. 

Därefter ska planen granskas under 6 veckor innan kommunfullmäktige kan anta planen.  

 

Planeringsunderlag 

 

Från planbesked och under samrådsskedet så har utredningsarbete, planeringsunderlag och 

kunskapsinhämtning internt hos kommunen skett djupt och bredd. Tillsammans över både nämnder 

och förvaltningar.  

 

Nationella, regionala och lokala kartmaterial, planer och program i samtliga olika ämnesområden har 

legat till grund för planeringsförutsättningarna, utvecklingsinriktningen och planförslaget. Externt så 

har, utöver planeringsunderlag, även samråds- och dialogmöten skett med regionen, trafikverket och 

länsstyrelsen i flera olika former.   

 

Särskilda utredningar, främst kopplat till den strategiska miljöbedömningen, är ”naturvårdsinventering 

av Morgongåva” samt ”skyfallskartering av Morgongåva”. Dessa finns tillgängliga i sin helhet, 

kontakta i sådana fall mark- och planeringsenheten Heby kommun.  Andra särskilda och viktiga 

underlag är exempelvis ”arkeologisk utredning Lilla Ramsjö” och ”Utredning och åtgärdsförslag 

Ramsjön”.  

 

I samrådsskedet har också flertalet medborgardialoger skett i olika former och med olika syften. 

Kommunen och Morgongåvas företag och föreningsliv har bjudits in till frukostmöten och workshops 

där Morgongåvas styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter har resonerats kring. Under 

samrådsskedet har det funnits forum på kommuns hemsida att skicka in synpunkter för företag, 

föreningar och enskilda invånare.  

 

Det har även genomförts enkäter som marknadsförts i sociala medier och via hemsidan, där invånare 

bjudits in att tycka till och förmedla synpunkter. Heby kommun har också genomfört kampanjer på 

sociala medier där invånare uppmanas skicka in synpunkter och önskemål via hashtag 

#mittmorgongåva. Det har också genomförts dialogmöten mellan Heby kommuns arbetsgrupp och 

morgongåvas invånare både digitalt, och innan covid19 också på plats i Morgongåva vid särskilda 

målpunkter. 

 

Interna samråd och remisser under samrådstiden 2021-05-07-2021-07-02: 

Under samrådstiden genomfördes internremisser med sakkunniga enheter och befattningar inom 

kommunens verksamhet med koppling till fysisk planering. Samtliga nämnder och förvaltningar gavs 

möjlighet till att lämna eventuella synpunkter eller viktig information.  
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En del synpunkter var återkommande, gällande layout, kartframställning och svårigheter att förstå 

olika kategorier med mera. Kartmaterialet behöver hantera samtliga allmänna intressen och 

tillhörande planeringsunderlag, samt viktningen av dessa. Det framgår även av PBL att detta ska 

framgå av en karta.  

Kartorna behöver göras mer lättlästa och tydligare. Kartorna ska även delas upp i ytterligare 

kategorier. Samtidigt som att mark- och vattenanvändningskartan upplevs ha för mycket information i 

sig, så framkommer också synpunkter om att den har för lite information i sig. Det blir en avvägning 

och med tanke på översiktsplanens syfte och lagkrav anser mark- och planeringsenheten att viktiga 

planeringsunderlag och information inte bör tas bort, snarare tvärtom. Ytterligare kategorier som 

sumpskogar, skyddsavstånd, markavvattningsföretag mm har tillkommit under remissarbetet.  

Utöver layout och plankartors utformning så har ingen platsspecifik föreslagen mark- och 

vattenanvändning bedömts som olämplig under internremissen. Däremot har det i dokumentets 

textdelar tagits upp delar som behöver kompletteras, läggas till eller som är överflödiga. 

Dessa delades in i olika teman efter vad som behöver korrigeras; Kommentarer/korrektur, grönt- och 

blått, klimatanpassning och miljö, bebyggd miljö, kulturmiljö, trafik- och infra, koppling till andra 

planer, karta samt övrigt. Nedan presenteras det sammanfattat som del av samrådsredogörelsen och 

syftar även till att öka insyn för kommunens medlemmar och andra aktörer hur planarbetet bedrivits. 

Bygg- och miljöenheten valde att ta det via nämnd som formellt yttrande som därför hittas i 

samrådsredogörelsen.  

Kommentarer:  

Under internremissen framkom textdelar som behöver ändras i form av korrektur, tillägg, 

förtydliganden med mera.  

Grönt och blått: 

Tillgängligheten till sjöarna i Morgongåva säkerställts ytterligare. In- och utloppet till Axsjön behöver 

kontrolleras. Skyfallshanteringen hanteras även uppströms- och nedströms. Ytterligare 

planeringsunderlag som sumpskogar och våtmarker har tillkommit. VA-försörjning vid planområden 

är hanterbar. Dikningen vid gröna mötesplatsen har kompletteras med textdelar i avsnitt om 

skyfallshantering. Kulverteringen av Rävsjöbäckens avrinning under företagsparken kräver utredning 

kring ansvar för drift och underhåll.  

Klimatanpassning: 

Elnätsförsörjning och energiplanering ges större utrymme. Miljökvalitetsnormer har setts över 

ytterligare en gång. Regional vattenförsörjningsplan samt åtgärdsprogrammet för hållbart län har 

inarbetats bättre. Ras, risker och skred behöver har hanterats bättre. Detta tillsammans med befintlig 

anpassning samt solceller har hanterats på plankartan. Vattenanvändningen har getts större utrymme.  

Bebyggd miljö: 

Molnebotippen behöver saneras innan eventuell byggnation, då föroreningar inte får byggas in.  

Riktlinje om sikt mot sjöarna behöver ses över och kan vara svår att implementera. Hustyp och 

eventuella illustrationer kan vara bra för att förtydliga, vad som avses vart med hänsyn till god 

bebyggelsestruktur.  

Kulturmiljö: 

Det pågående arbetet med kulturmiljöprogrammet behöver hanteras. Kända fornlämningar har 

inarbetats i kartmaterialet. Regional kulturmiljövård har inarbetats och kulturmiljön har getts större 

utrymme, speciellt i kartor och befintlig bebyggd miljö.  

Trafik och infra: 

Även om järnvägskorsning i centrala Morgongåva är en svår fråga att lösa, samt att rådighet ligger 

hos Trafikverket och regionen så kan Heby kommun reservera mark för åtgärder, för att på så sätt få 

med hanteringen i den fysiska planeringen. Parkeringsplatser och parkeringssituationen har setts över 

ytterligare en gång. 
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Koppling till andra planer: 

Flertalet kommunala styrdokument, samt regionala och nationella planeringsunderlag har beaktats 

ytterligare. Hållbarhetslöften och koppling till Agenda2030 har tydliggjorts.  

 

Karta:  

Resurser har lagts på förbättring av plankartan rent plantekniskt och i beskrivning av områden samt 

kategorier. Layoutmässigt har kartorna upplevts som svårtolkade och för detaljerade i vissa 

avseenden, men i andra avseenden för översiktliga. Det är svårt att komma runt med så många olika 

läsare, men arbete kommer läggas på att göra det så pedagogiskt som möjligt för så många som 

möjligt med hänsyn till lagkrav på innehåll.  

Ytterligare kartmaterial har tillkommit – framförallt kring redan kända planeringsunderlag i form av 

skyddsavstånd, föroreningar eller regionala planeringsunderlag. Även illustrationer om grön- och blå, 

samt bebyggelsestruktur har utvecklas.  

Övrigt: 

MKB har följts upp. ÖP-modell och kontrolldokument mot PBL och MB har genomförts.  

Externa synpunkter under avslut av samrådet under tiden 2021-05-07-2021-07-02 

(2021-09-17): 

Enligt PBL startar samrådsarbetet i och med att uppdrag ges för planarbetet. Se tidigare beskrivet 

dialogarbete. Vanligtvis syftas i praktiken ”samråd” till den avslutande delen av samrådet, d.v.s. 

remittering av planförslag i samband med avslutning av samråd för planförslaget.  

8 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 

regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra 

myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget 

tillfälle att delta i samrådet. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 

insyn och påverkan. 

Samrådet kring planförslaget ska anpassas till uppgiften, i detta fall gavs en längre tidsperiod än 

vanligt under 8 veckor mellan 2021-05-07 – 2021-07-02.  

Planförslaget översändes till obligatoriska remissinstanser i form av myndigheter, kommuner och 

andra offentliga organ. Det översändes även till sammanslutningar med väsentligt intresse av 

samrådsförslaget, näringslivsföreningar, lokala föreningar, nätägare med mera. Det översändes 

slutligen även till markägare och arrendatorer som bedömdes som enskilda med väsentligt intresse av 

förslaget. För allmänheten så tillgängliggjordes planförslaget genom kommunens hemsida, digitala 

medier och på anslagstavlor på kommunhuset samt flera ställen i Morgongåva. Möjlighet att lämna 

synpunkter fanns, och togs, genom formulär på hemsidan, mail samt telefon och antecknat.  

Informations- och samrådsmöten kunde inte genomföras fysiskt på grund av covid-19 pandemin och 

då rådande restriktioner. Däremot genomfördes dessa digitalt under två vardagskvällar, 18:00-20:30 i 

början av juni. Här gavs allmänheten tillfälle att lämna synpunkter och planeringsunderlag muntligt, 

och som alternativ till skriftliga synpunkter via formulär.  

Länsstyrelsen Uppsala, Region Uppsala samt Uppsala kommun begärde alla förlängd svarstid till 

slutet av Augusti 2021. Region Uppsala kommun inkom med sitt samrådsyttrande i mitten av 

September och länsstyrelsen inkom med sitt yttrande den 17 september.  



 

5 
 

PBL 3 kap 11 §   Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse som också 

ska innehålla de förslag som framförda synpunkter har gett anledning till. 

Samrådsredogörelsen ska finnas tillsammans med planförslaget. 

 

I följande tabell redovisas resultatet av samrådet genom återgivande av inkomna synpunkter från de 

aktörer som lämnat synpunkter. Inga personuppgifter återges. Varje synpunkt följs av hur Heby 

kommun ställer sig till synpunkten i fråga, samt om den har föranlett någon förändring av förslaget 

eller ej, samt varför. Samrådsredogörelsen visar också samtliga delar som, tillsammans med 

interremissen och politisk återkoppling ligger till grund för bearbetningen från samrådsförslag, till 

granskningshandling. 

 

Samrådsredogörelse efter sammanställning och hänsyn, omarbetning och ställningstagande till 

inkomna synpunkter:  

 

Redovisning av samrådet 
Inkomna synpunkter – Myndigheter och andra sammanslutningar 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

 

YTTRANDE 

   

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva tätort, Heby kommun 

Beskrivning av ärendet 

 

Heby kommun har översänt ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva tätort till 

Länsstyrelsen. Handlingarna kom på samråd den 7 maj 2021. Samrådshandlingarna omfattar 

planförslaget och en miljökonsekvens- beskrivning (båda odaterade) samt olika underlag. 

 

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 Luftfartsverket (LFV), Statens geotekniska institut (SGI), Svenska kraftnät (SvK) och 

Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom, se bilaga 1-4. 

 

www.lansstyrelsen.se 

 

Sammanfattning 

Det är positivt att kommunen väljer att ta fram en fördjupad översiktsplan för Morgongåva då det 

finns en expansion av verksamheter med medföljande bostadsbehov. 

 

Riksintressen 

Planområdet ligger delvis inom område för påverkansområde för väderradar som är av riksintresse 

för totalförsvaret, vilket ska noteras i planen. En översyn av riksintressena för kommunikationer 

pågår hos Trafikverket. Trafikverkets översyn av riksintresse omfattar även flygplatser och 
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utpekade riksintressen kan komma att ändras. Länsstyrelsen meddelar sådana beslut till 

kommunerna så snart sådana meddelas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna. Åtgärder beskrivs under respektive temaområde 

nedan.  

 

LIS 

Ett nytt LIS-område har pekats ut i den nu aktuella planen. Länsstyrelsen anser att LIS-området 

behöver beskrivas och motiveras bättre.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna. Åtgärder beskrivs under respektive temaområde nedan.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen ser positivt på det kommunala arbetet och en tydlig koppling finns mellan angivna 

åtgärdsförslag och de kommunala dagvattenhanteringsmålen för att minska föroreningar och 

mängden dagvatten som når recipienterna. Genom att använda dagvatten för att skapa 

multifunktionella ytor uppnås även målet att använda dagvatten som en resurs i samhället. Hur 

dagvattenanläggningarna ska utformas och vilken rening som förväntas måste dock utredas mer.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna. Åtgärder beskrivs under respektive temaområde nedan.  

 

Hälsa och säkerhet eller risk för olyckor 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen måste utreda 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. Det kan dessutom 

underlätta efterföljande detaljplanering. Exempelvis krävs en riskutredning om etableringar inom 

150 m från Dalbanan planeras och Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att placera verksamheter, 

där människor vistas, inom 30 m från järnvägens spårmitt. 

 

Bullerproblematik kan uppstå i närhet av väg 72 samt Dalabanan, vilket bör utredas i tidigt skede i 

den fortsatta planeringen. Närhet till reningsverk kan också medföra problem vid 

bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen instämmer med kommunen att klimatförändringarnas effekter 

kan innebära problem vid verksamhetsområde Västra Snesholmen.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna. Åtgärder beskrivs under respektive temaområde nedan. 

 

Naturvärden 

Det är positivt att en naturvärdesinventering har genomförts inom delar av planområdet, Områden 

utpekade för sammanhängande bostadsbebyggelse ingår dock inte i naturvärdesinventeringen och 

påverkan på naturmiljön behöver utredas närmare om exploatering blir aktuellt.  

 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. I detta fall gäller det områden som först kan prövas genom 

förhandsbesked, i dessa fall är naturvärdesinventering inte motiverat. Det rör sig om enstaka 

nyetableringar av bostadsbebyggelse där behovet av ytterligare undersökningar av naturvärden på 

den specifika platsen lämpligast sker inom ramen för förhandsbesked och/eller bygglovgivningen.  

 

1. Länsstyrelsens allmänna synpunkter 

1.1. Allmänt samt läsbarhet 
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Länsstyrelsen är mycket positiv till att Heby kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Morgongåva tätort där stor bebyggelseutveckling har skett de senaste åren. Det är 

positivt att kommunen har en kontinuerlig översiktsplanering. Ny lagstiftning för översiktsplaner 

trädde ikraft den 1 april 2020 och det vore bra om det framgår av planhandlingarna när planuppdrag 

gavs. Det finns heller inte tydligt uppgett vilken tidshorisont kommunen tänker sig för den 

fördjupade översiktsplanen. 

 

Plankartan illustrerar vissa markanvändningar med skrafferingar med olika ljusa färger, vilket gör 

plankartan svårläst. Ett alternativ är att ha de olika användningarna i flera olika färger och endast 

någon/några områden med skrafferingar. Det är dock positivt att hela FÖP-området har en angiven 

markanvändning, vilket är ett krav i PBL för planer som påbörjats efter 1 april 2020. Det är också 

värdefullt för läsbarheten om de olika användningarna kompletteras med en beskrivning i text. 

 

Gatunamn och lokala platser och målpunkter är väl kända av ortens invånare, men för att underlätta 

läsbarheten hade det varit värdefullt med en detaljerad karta med dessa platser utmärkta, 

exempelvis i avsnittet om kommunikationer och transportinfrastruktur samt parker och torg.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna och åtgärder läsbarhet och layout.  

Gällande tidshorisont så är FÖPen en del av översiktsplanen som sträcker sig till 2030. Den ska 

dock inarbetas i nästa revidering av ÖP. En översiktsplan har dock inget målår på det sättet, utan 

gäller och är vägledande tills dess att den förklaras inaktuell eller ersätts av en ny.  

 

1.2. Riktlinjer och ställningstaganden 

I FÖP anges både ställningstagande, riktlinjer och mål. Skillnaden mellan ställningstagande och 

riktlinjer bör förtydligas till granskningen. Tydliga riktlinjer underlättar efterföljande 

detaljplanering och hantering av lov och förhandsbesked. Några av riktlinjer är svårtolkade och kan 

bli svåra att tillämpa. Ett exempel är för bebyggelsestruktur där riktlinjen är ”gestaltningsmässigt 

ska nytillkommen bebyggelse beakta den arkitektoniska utformningen vid placering längs väg 72”. 

För att FÖP ska vara det vägledande dokument som det är tänkt att vara bör denna riktlinje ses 

över. För Centrum är det oklart vad som är skillnad mellan ställningstagande och riktlinje. 

 

För den föreslagna nya bostadsbebyggelsen i utvecklingsområdena skulle riktlinjer om vilken typ 

av bostadsbebyggelse som eftersträvas kunna underlätta detaljplaneringen. Det som också kan 

underlätta är en prioriteringsordning för genomförandet. 

 

Förslag till utvecklade riktlinjer anges också under respektive tematiskt avsnitt nedan.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Skillnaden mellan ställningstagande och riktlinje har förtydligats.  

Inriktning på typ av bostad beror på planintressentens inriktning när detta blir aktuellt. Riktlinjer i 

FÖP:en förklarar dock att centrala lägen företrädesvis bör utgöras av flerbostadshus och att 

småhus blir aktuellt i första hand när tätorten växer utåt.  

 

Heby kommun delar inte uppfattningen om att riktlinjen ovan att ”gestaltningsmässigt ska 

nytillkommen bebyggelse beakta den arkitektoniska utformningen vid placering längs väg 72” 

skulle vara otydlig, ordet ”beakta” har bytts ut mot ”följa”.  

  

1.3. Koppling till gällande översiktsplan / fördjupad översiktsplan 

Denna geografiska fördjupning av översiktsplanen ersätter tidigare ställningstaganden i FÖP 2010 

gällande kommunens vilja kring framtida mark- och vattenanvändning i Morgongåva tätort samt 

eventuella delar i den ÖP som antogs 2013. Översiktsplan för hela kommunen antogs 2013. Denna 

FÖP blir en del av kommunens översiktsplan. 
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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 ligger delvis inom område för påverkansområde för väderradar som är av riksintresse 

för totalförsvaret. Länsstyrelsen påminner om att samråd krävs med Försvarsmakten och LFV om 

höga objekt högre än 20 m på landsbygden 40 m inom tätort planeras.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten som har inarbetats under avsnittet ”Riksintresse”.  

 

 

2.1.2. Naturvård (3 kap. 6 § MB) 

Utanför och norr om planområdet ligger ett område av riksintresse för naturvården, 

Tränviksmossen, som också är ett naturreservat och ett Natura 2000- område. Länsstyrelsen anser 

att kommunen ska redovisa om riksintresset kan påverkas av det som planeras inom FÖP-området.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Området norr om planområdet ska inte påverkas av planens 

genomförande. 

 

2.1.3. Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 

Vägar och Järnväg 

Dalabanan och väg 72 är utpekade som anläggningar av riksintresse för kommunikationer, järnväg 

respektive väg. En översyn av riksintressena för kommunikationer pågår hos Trafikverket. Tidiga 

dialoger behövs för att tillgodose riksintresset och ha en god samhällsplanering så att buller och 

risker från väg 72 och Dalabanan hanteras. 

 

Trafikverket för fram att det pågår en åtgärdsvalsstudie för väg 72 med rubriken ”bristande 

trafiksäkerhet och användbarhet Heby – Kvarnbylund”, se Trafikverkets yttrande med dnr TRV 

2021/59427 , bilaga 4.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten som har inarbetats under avsnittet ”Riksintresse”.  

 

Flygplatser 

Morgongåva i Heby kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Arlanda, Bromma, 

Eskilstuna, Västerås och Uppsalas flygplats (skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen 

påbörjar den sista delen av inflygningen). 

Arlanda, Bromma, Västerås och Uppsalas flygplatser är av riksintresse för kommunikationer, vilket 

bör redovisas under Riksintressen i planen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den 

MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en 

negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader 

eller anläggningar (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive 

flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i 

form av restriktioner och/eller rekommendationer. 

 

Trafikverkets översyn av riksintresse omfattar även flygplatser och utpekade riksintressen kan 

komma att ändras. Länsstyrelsen meddelar sådana beslut till kommunerna så snart sådana 

meddelas. 

 

Översiktsplanen bör kompletteras med information om flyghinder för den civila luftfarten och att 

LFV ska remitteras i följande fall: 
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• Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader 

etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller 

oavsett position på svenskt territorium, se mer i yttrande från LFV, se bilaga 2.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten som har inarbetats under avsnittet”Riksintresse”.  

 

2.2. Riksintressen enligt 4 kap. MB 

2.2.1. Natura 2000-områden (4 kap. 8 § MB) 

Tränviksmossen är ett utpekat Natura 2000-område som ligger utanför, och norr om planområdet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen ska redovisa om riksintresset kan påverkas av det som planeras 

inom FÖP-området.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Natura 2000-området norr om planområdet ska inte 

påverkas av FÖP-området.  

 

2.3. Miljökvalitetsnormer 

2.3.1. Ytvatten 

Inom planområdet är Axsjön, Ramsjön och Grimlebäcken recipienter för dagvatten. Ramsjön är 

dessutom recipient för spillvatten från Morgongåva och Vittinge samhälle. 

 

De ovan nämnda ytvatten anges inte som utpekade vattenförekomster utan är klassade som övrigt 

vatten i VISS (vatteninformation Sverige). De saknar statusklassning, men omfattas ändå av 

Sveriges vattenförvaltning. Planområdet avvattnas mot bedömda förekomster i söder 

(Skattmansöån med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemiska status) och norr (Vansjön 

med dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status). Skattmansöån är en vattenförekomst 

som inte uppnår god kemisk status på grund av kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Dessa 

ämnen är överskridande i alla svenska vatten. Skattmansöån har dessutom en måttlig ekologisk 

status baserat på övergödning samt konnektivitet och morfologi. I Ramsjön är övergödning ett 

problem och det finns dessutom höga ammoniumhalter. Det är dock inte klarlagt vad som är 

orsaken till de höga halterna av ammonium. Orsakerna till de höga utsläppen av ammonium till 

sjön bör således utredas och åtgärdas. Om orsaken är ofullständig rening i avloppsreningsverket bör 

denna förbättras. 

 

Länsstyrelsen vill belysa att det för MKN vatten inte bara finns ett icke- försämringskrav. För 

vattenförekomster där statusen inte är god räcker det inte med att en plan inte försämrar, utan det 

måste också finnas förslag till förbättringar. Allmänt kan sägas att det föreligger ett kraftigt 

underskott av åtgärder, varvid åtgärdstakten generellt sett behöver öka för att det ska vara möjligt 

att uppnå god ekologisk status. I Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021 

kan kommunen finna stöd i det fortsatta planarbetet. Det innebär att det för varje ingrepp och 

exploatering också är en möjlighet att göra åtgärder som förbättras statusen för 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Kommunen planerar åtgärder för att minska belastningen från dagvatten på Ramsjön genom en 

vattenpark där dagvattnet ska fördröjas och renas. Det framgår dock inte närmare hur belastningen 

av dagvatten kommer att se ut, hur systemet kommer att utformas och vilken grad av rening som 

planeras. Detta bör redovisas i det fortsatta planarbetet tillsammans med hur dagvatten från redan 

bebyggda områden omhändertas. Följande kan beaktas och belysas, tätskikt, dammar med olika 

sektioner eller rening av oljeprodukter så att inte spill från exempelvis tvätt av bilar når recipienten 

samt hur naturliga flödesvägar kan anläggas så att systemet inte blir beroende av pumpar. 

 

Det är dock positivt att dagvattendammar redovisas i markanvändningskartan. Genom att använda 

dagvatten för att skapa multifunktionella ytor uppnås även målet att använda dagvatten som en 
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resurs i samhället. Rening av utsläpp till ytvatten är också viktigt inom FÖP-området eftersom 

sjöarna har en så stor betydelse för Morgongåvas attraktivitet.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Befintligt VA-system är väl utvecklat i Morgongåva. 

Dagvattenparkens tekniska utformning och funktion hanteras av Heby kommun som en 

exploateringsfråga och inte i översiktsplan. Vissa beskrivningar kan dock läggas till enligt 

länsstyrelsens synpunkter. Regional vattenförsörjningsplan, vattendistriktets åtgärdsprogram och 

kommunens VA-plan har inarbetats mer utförligt och tydligt i granskningsförslaget.   

 

2.3.2. Grundvatten 

Det finns inga grundvattenförekomster inom planområdet.  

 

Kommentarer:  

 

2.3.3. Luft 

Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna för luft inte påverkas av planen. Länsstyrelsen 

anser att det kan förtydligas om kommunens bedömning är nuläget eller då stora delar av FÖP är 

genomförd. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och har förtydligat. 

 

2.3.4 Strandskydd - LIS-område 

Heby kommun vill peka ut Ramsjöhöjden som ett potentiellt LiS-område för att främja 

bostadsmöjligheterna. För att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet ska en 

promenadslinga anordnas i anslutning till strandkanten. 

 

Enligt prop 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, behövs för 

tillämpningen av kriterierna för att använda LIS-skäl i det enskilda fallet, ett underlag som visar om 

det aktuella området är lämpligt för åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen, vilken inverkan 

en tillämpning skulle få på strandskyddets syften och andra omständigheter som har betydelse för 

prövningen. 

 

Länsstyrelsen anser att planen behöver kompletteras med underlag som visar hur 

landsbygdsutvecklingen kommer att främjas av planen och hur bostäderna kommer att bidra till 

serviceunderlag och positiva sysselsättningseffekter på längre sikt. Planen måste även redogöra för 

följande: hur allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas, hur livsvillkor för djur och växtliv 

på land och i vatten påverkas, intresseavvägning detaljplan och strandskydd samt fri passage 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen på ett tydligare sätt behöver redovisa konsekvenser för växt- och 

djurlivet till följd av utpekandet då området närmast stranden är klassat som påtagligt naturvärde 

(klass 3) i naturvärdesinventeringen. 

 

Det har i planhandlingarna heller inte framförts särskilda skäl till varför kommunen inte ska vara 

huvudman för allmänna platser och vilka konsekvenser det medför.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Beskrivningen och underlag kring hur området bidrar till 

landsbygdsutveckling har utvecklats gällande säkerhetsavstånd och hur planområdet skulle kunna 

utformas mer i detalj för att tillgodose olika intressen och landsbygdsutveckling enligt det särskilda 

skälet.  
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Heby kommun delar inte länsstyrelsens åsikt om att ”Planen måste även redogöra för följande: hur 

allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas, hur livsvillkor för djur och växtliv på land och i 

vatten påverkas, intresseavvägning detaljplan och strandskydd samt fri passage”.  

 

Utpekande av LiS-område möjliggör ett dispensskäl till senare prövning av strandskyddet i 

detaljplaneskedet. Frågorna som beskrivs ovan är en del av dispensprövningen som görs i 

detaljplaneskedet. Fri passage för växt- och djurliv ska inte omfattas av strandskyddsdispens (MB 7 

kap. 18 f §).  

 

 

2.4. Mellankommunala frågor 

Kommunen listar relevanta mellankommunala frågor som infrastruktur och kommunikationer samt 

bostäder och arbetsmarknad. Kontinuerlig dialog krävs med omkringliggande kommuner och 

regionen om dessa frågor, vilket kan tydliggöras genom en riktlinje.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och har tydliggjort riktlinje.  

 

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

2.5.1. Risk för ras, skred och erosion 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn på 

risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel 

översvämning, ras, skred och erosion samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

Länsstyrelsen rekommenderar, med stöd av SGI, se bilaga 3, att den fördjupade översiktsplanen 

kompletteras med en sådan redovisning. 

 

För att identifiera områden som kan vara känsliga för översvämning ras, skred och erosion kan 

kartvisningstjänsten https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ vara användbar. I kartvisningstjänsten 

finns bland annat SGU:s kartblad som visar förutsättningar för skred i finkornig jord och stränders 

eroderbarhet samt Skogsstyrelsens kartblad som rör områden där skogsbruk och exploatering kan 

orsaka erosion, ras och slamströmmar, vilka kan ge relevant information för att identifiera känsliga 

områden. 

 

Kartvisningstjänsten hör till den vägledning avseende ras, skred och erosion som SGI tagit fram 

tillsammans med bl a MSB och SGU http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-

vagledning/sgi-v1.pdf. 

 

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tillsammans med SMHI och MSB tagit fram 

ett metodstöd för att hantera klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen, som kan vara ett stöd i 

revideringen av FÖP. Metodstödet finns här: https://www.lansstyrelsen.se/vastra- 

gotaland/tjanster/publikationer/2021/klimatrelaterade-risker-i-oversiktsplanering-- 

-metodstod.html 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Kartmaterial och riktlinjer har inarbetats i planförslaget.  

 

2.5.2. Risk för översvämning 

Kommunen har tagit fram en skyfallskartering i planarbetet vilket är väldigt positivt. Länsstyrelsen 

vill informera om att Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning för översvämningsrisker som 

kommunen kan använda som utgångspunkt i arbetet med riktlinjerna. 

 

Kommunens riktlinje för klimatanpassningsarbetet fokuserar väldigt mycket på torka. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör komplettera riktlinjerna med resonemang kring 

översvämningar, både från skyfall och från höga flöden mer generellt samt ras, skred och erosion. 
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Kommunen skriver fortsättningsvis att ”[…] årsmedeltemperaturen i Uppsala län ökat med 0,5 

grader, till lite över 6 grader. 

Perioden 2021-2050 kan årsmedeltemperaturen öka till mellan 7 och 8 grader.” Länsstyrelsen 

föreslår att kommunen inte blandar absoluta och relativa tal.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och åtgärdar talen. Heby kommun delar inte uppfattningen 

om att klimatanpassningsdelarna av FÖP:en fokuserar väldigt mycket på torka.  

 

Västra Snesholm pekas ut som utredningsområde för verksamhet. Området kommer vara speciellt 

utsatt av översvämningar i ett framtida klimat, men pekas ändå ut i kartan som utredningsområde. 

Länsstyrelsen menar att det som framkommer i kommunens MKB etc. visar att det inte är lämpligt 

som verksamhetsområde.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Heby kommun delar uppfattningen. Detta område har 

reserverats för översvämningshantering och kommer inte exploateras för hårdgjorda ytor utan 

istället bevaras för sina gröna- och blåa ekosystemtjänster och nyttjande. Ett område norr om 

Molnebotippen föreslås ersätta detta område.  

 

2.5.3. Förorenad mark- potentiellt förorenade områden 

Endast ett potentiellt förorenat område, där det tidigare funnits en deponi, nämns i planunderlaget. I 

databasen över potentiellt förorenade områden har flera objekt identifierats som behöver beaktas i 

fortsatt planering. Kommunen bör översiktligt redogöra för misstänkt och konstaterat förorenade 

områden inom planområdet, vilken riskklass dessa tillhör och huruvida det är motiverat med 

provtagning inför ändrad markanvändning. Dessa kan förslagsvis redovisas i en karta i den 

fördjupade översiktsplanen.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Kartering över potentiella riskområden har inarbetats i 

planförslaget.  

 

2.5.4. Elektromagnetiska fält 

Länsstyrelsen noterar att kommunen inte har tagit upp problematiken med elektromagnetiska fält 

och vilka områden och fastigheter som berörs av elektromagnetiska fält från den kraftledning som 

finns i planområdet. Kommunen behöver till granskningen redovisa hur befintlig och planerad 

bebyggelse bland annat i område B4, kan påverkas av elektromagnetiska fält, vilka värden som 

eftersträvas samt vilka åtgärder och skyddsåtgärder som behöver vidtas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. En informationsruta om elektromagnetiska fält har lagts till i 

handlingarna.  

 

2.5.5. Buller och störningar 

Kommunen bör utreda hur planområdet påverkas av buller från riksväg 72 och Dalabanan baserat 

på den trafik som prognostiseras för prognosåret 2040. Utifrån detta underlag bör kommunen 

redovisa hur de nivåer som anges i infrastruktur- propositionen 1996/97:53 för befintliga bostäder 

kan uppnås samt hur nivåerna för nya bostäder som planeras enligt förordning 2015:216 om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader kan uppnås. 

 

Enligt plankartan pekas ett område söder om Morgongåvas reningsverk ut för potentiell 

bostadsbebyggelse. En placering av bostäder nära inpå ett reningsverk kan innebära risk för både 

buller- och luktstörning för närboende. Eventuell lokalisering av bostäder intill reningsverket 

kräver utredningar för bedöma omfattningen av dessa störningar och hur de kan avhjälpas, 

alternativt planering för en annan typ av markanvändning intill reningsverket.  
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Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Information har lagts tills gällande säkerhetsavstånd till reningsverk.  

Generella riktlinjer gällande buller samt riktvärden gällande buller läggs till i 

planeringsförutsättningar.  

 

2.5.6. Risk farligt gods 

Det är viktigt att frågan om hänsyn tas upp 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 ska en riskutredning tas fram. Se även Trafikverkets yttrande bilaga 4 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och har lagt till informationen i avsnittet för farligt gods.  

 

3. Länsstyrelsens rådgivande synpunkter gällande övriga allmänna intressen 

3.1. Miljökvalitetsmål och agenda 2030 

3.2. Jordbruksmark 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att större exploateringar av bostadsbebyggelse kan ses 

som ett väsentligt samhällsintresse och särskilt i kollektivtrafiknära läge. Länsstyrelsen anser dock 

att kommunen måste visa och resonera kring om exploateringen inte kan göras på annan plats. 

Länsstyrelsens underlag Jordbruksmark i prövning och planering kan användas för vägledning: 

https://ext- geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c8658b70e62 

f4dfa9daa8796f2cca0ea 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Heby kommun vill här hänvisa till plankartan och de områdena som pekas ut som inte lämpliga för 

bostadsbebyggelse utan för annan användning samt även de omfattande planeringsutmaningar för 

bebyggd miljö vid andra lokaliseringar i Morgongåva. 

Här förtydligas i planförslaget ett resonemang om platsens lämplighet och genomförbarhet. 

 

3.3. Blå- och grönstruktur 

Länsstyrelsen saknar riktlinjer för var och hur ekologiskt funktionella stråk för växt- och djurlivet 

ska bevaras och anser att detta ska läggas till i plankartan.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. 

Heby kommun anser att plankarta över grön- och blåstruktur visar detta och att länsstyrelsen i 

bedömningen om funktionella stråk bör ta hänsyn till storleken på Morgongåva tätort och 

omkringliggande växt- och djurliv, landsbygd och naturmiljöer. Fördjupningen och vägledningen 

är anpassad efter Morgongåva och Heby kommuns behov och kontext.  

 

3.4. Naturmiljö och områdesskydd 

3.4.1. Övergripande naturmiljö 

Länsstyrelsen anser att information och riktlinjer gällande naturmiljö för kommande exploatering 

behöver vara tydligare och att gällande lagstiftning som också kan vara avgörande för om planen 

kan genomföras ska framgå av FÖP. Exempelvis finns biotopskyddsobjekt och fridlysta arter inom 

området, vilket inte framgår. 

 

En naturvärdesinventering (NVI) med rekommendationer för exploatering har tagits fram som 

inkluderar flera delar av FÖP området, vilket är positivt eftersom Länsstyrelsen anser att 

exploatering av naturmark alltid ska föregås av en naturvärdesinventering för att nödvändiga 

anpassningar och skyddsåtgärder ska kunna vidtas. Rekommendationerna i inventeringen bör följas 
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och framgå av FÖP. Alla delar av FÖP område är dock inte inventerade vilket bör förtydligas 

liksom att det kan finnas behov av NVI och fördjupade naturinventeringar, anpassningar och 

miljöbalksprövning inför exploatering. Exempelvis kan det behövas riktade artinventering under 

viss tid på året samt efterföljande konsekvensbedömning. 

 

Övergripande riktlinjer bör, förutom för planerade områden för exploatering, anges för att ge 

vägledning för åtgärder som kan behövas till följd av det förväntade befolkningstillskottet såsom 

ombyggnation av vägar, cykelvägar etcetera. I området mellan Nya Uppsalavägen och Axsjön finns 

till exempel både fridlysta och rödlistade arter registrerade i Artportalen som kan som kan behöva 

beaktas. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redovisa på ett tydligare sätt hur den fördjupade 

översiktsplanen överensstämmer med miljöbalkens 7 och 8 kapitel vad gäller natura 2000, 

strandskydd, biotopskydd och artskydd. Se även nedan.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

NVI behandlas under nedanstående specifikationer och har tydliggjorts enligt synpunkten i 

planförslaget.  

 

Artportalens fridlysta och rödlistade arter har inarbetats i planförslaget, liksom MB 7-8 gällande 

natura 2000, strandskydd, biotopskydd och artskydd.  

 

3.4.2. Biotopskydd 

Vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. alléer, stenmurar, odlingsrösen, öppna diken och 

åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken. De definieras i 

förordning om områdesskydd (1889:1252), bilaga 1. Inom ett biotopskyddsområde får inte åtgärder 

vidtas som kan skada naturmiljön. För sådana åtgärder krävs dispens från Länsstyrelsen. Dispens 

från förbudet får endast ges i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl. I första hand ska 

möjligheten till anpassningar och skyddsåtgärder utredas och det ska framgå av en eventuell 

dispensansökan varför skyddsåtgärder eller anpassningar av planen inte är möjliga.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och har inarbetat denna i planförslaget.  

 

3.4.3. Strandskydd 

Strandskydd råder vid Axsjön och Ramsjön samt längs de mindre vattendragen. Länsstyrelsen 

anser att strandskyddet längs de mindre vattendragen behöver uppmärksammas på ett tydligare sätt 

i den fördjupade översiktsplanen liksom beskrivningen av konsekvenserna för växt- och djurlivet 

inom samtliga berörda strandskyddsområden. Se även under rubriken LIS.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten som har åtgärdats.  

 

3.4.4. Fridlysta arter 

Länsstyrelsen anser att det behöver framgå av planhandlingarna vad fridlysnings- bestämmelserna 

innebär samt att fördjupade inventeringar, konsekvens- bedömningar och anpassningar kan behöva 

göras. 

 

Bestämmelser om fridlysta arter finns i 4-9 §§ artskyddsförordningen och innebär förbud mot att 

genomföra vissa åtgärder. Artskyddsförordningen är meddelad med stöd av 8 kap miljöbalken. 

Enligt 6 kap 2 § miljöbalken ingår arter skyddade enligt 8 kap miljöbalken i de miljöeffekter som 

ska beskrivas i miljökonsekvens- beskrivningen vid en strategisk miljöbedömning. 

Länsstyrelsens möjlighet att medge dispens från förbuden i fridlysnings- bestämmelserna är 

begränsade till vad som framgår av 14-15 §§ artskydds- förordningen. Gemensamt för samtliga 
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arter är att det inte får finns någon annan lämplig lösning och dispensen får inte försvårar 

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. 

Inför exploatering av området behöver således 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. 

Ju senare denna utredning genomförs, desto större osäkerhet kvarstår i detaljplaneprocessen. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på EU-domstolens avgörande i förenade målen C-

473/19 och C-474/19 den 4 mars 2021 som sannolikt kommer att leda till en förändrad praxis för 

när bestämmelserna i 4 § artskydds- förordningen träder in. Av domen framgår bland annat att 

Artikel 12.1 a–c i livsmiljödirektivet ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell praxis enligt 

vilken förbuden i denna bestämmelse, för det fall mänsklig verksamhet såsom skogsbruksåtgärder 

eller markexploatering uppenbart har ett annat syfte än att döda eller störa djurarter, endast är 

tillämpliga om det finns en risk för att berörda arters bevarandestatus påverkas negativt. Artikel 

12.1 a–c i livsmiljödirektivet ska vidare tolkas så, att skyddet enligt denna bestämmelse inte upphör 

att gälla för arter som har uppnått gynnsam bevarandestatus.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Generella riktlinjer om att fridlysta arter beaktas enligt gällande lagstiftning har tillkommit. 

Inventering av kända underlag har genomförts och inarbetats i plankarta.  

 

3.4.5. Ekologisk kompensation 

Länsstyrelsen anser att ianspråktagande av värdefull naturmiljö ska kompenseras. Vid prövning 

enligt miljöbalken, exempelvis dispensprövning enligt 7 kap. 11 §, kan Länsstyrelsen komma att 

ställa krav på ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation bör i första hand inriktas på att 

ersätta sådana livsmiljöer som förloras. Lämpliga områden för ekologisk kompensation bör pekas 

ut i FÖP.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Kommunen kan inte ställa krav på kompensationsåtgärder enligt PBL. Kompensationsåtgärder kan 

användas som frivillig sista åtgärd i vissa fall, och inte heller som ett försiktighetsmått som ska 

vidtas vid plats och tid för exploatering. Det är inte heller alltid som kompensation är en rimlig 

åtgärd, exempelvis tar det många år för en äldre skogsmiljö att utvecklas.  

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/kompensation/ 

 

Boverket beskriver att ”Krav på kompensationsåtgärder kan ställas med stöd av olika 

bestämmelser i miljöbalken. Kompensation kan till exempel bli en nödvändig åtgärd vid intrång i 

naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd som alléer eller påverkan på arter som är 

upptagna i Artskyddsförordningen. Det kan också bli aktuellt att kompensera för andra allmänna 

intressen, som till exempel friluftsliv.” 

 

Denna bedömning går att utläsa av Heby kommuns samordning av allmänna intressen på 

plankartan. Där områden lämpliga för olika typer av exploatering pekas ut, medan andra områden 

lämpliga för bevarande för sina naturvärden också pekas ut och dessutom i större omfattning. 

Vidare ska kompensationsåtgärderna först och främst genomföras efter principen att det förlorade 

värdet återskapas eller säkerställs på annan plats samt efter skadelindringsprincipen. Vilket 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/kompensation/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/kompensation/
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innebär att den geografiska avgränsningen av FÖPen inte är vägledande. Detta förutsätter 

exploatering i sådana områden som beskrvis ovan, vilket inte är fallet i Morgongåva.  

 

Heby kommun pekar inte ut lämpliga områden för kompensation i FÖP Morgongåva. Är detta av 

intresse för länsstyrelsen så hänvisas till områden utpekade som viktiga att bevara för sina 

ekologiska värden ur allmänt intresse.  

 

 

3.4.6. Rödlistade arter 

Länsstyrelsen anser att livsmiljöer för rödlistade arter ska uppmärksammas och i möjligaste mån 

sparas eller återskapas. När det inte är möjligt bör skadelindrande åtgärder vidtas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Heby kommun har inarbetat kunskapsunderlaget i planförslaget. 

 

3.4.7. Särskilt skyddsvärda träd 

Jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd bör enligt åtgärdsprogrammet för särskilt 

skyddsvärda träd betraktas som omistliga. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor 

betydelse för olika djur- och växtarter. Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för 

många hotade arters överlevnad. Generellt gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter 

kan det utgöra livsmiljö för. Med tiden får ett träd en mängd olika miljöer, till exempel grov bark, 

solexponerad ved och håligheter som utgör grunden för trädens stora biologiska mångfald. 

Länsstyrelsen anser att särskilt skyddsvärda träd, rödlistade träd samt träd med känd förekomst av 

rödlistade arter i första hand ska bevaras.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. 

Informationen har inarbetats i planförslaget och bör även ses som tillförande av kulturella och 

ekonomiska värden under avsnitt för ekosystemtjänster.  

 

3.4.8. Specifika naturvårdssynpunkter för utpekade delområden 

Sammanhängande bostadsbebyggelse 

Områden utpekade för sammanhängande bostadsbebyggelse ingår inte i NVI:n och påverkan på 

naturmiljön behöver utredas närmare om exploatering blir aktuellt. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Heby kommun menar att det inte är rimligt att genomföra naturvärdesinventering när det rör sig 

om enskilda förhandsbesked i tätortsnära landsbygd.  

 

Utredningsområden för verksamheter 

 

Västra Molnebo 

Området saknas i NVI:n och påverkan på naturmiljön behöver utredas om exploatering blir aktuellt 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och tydliggör beskrivningen.  

 

Norra verksamhetsområdet 

Berör fuktiga områden och stråk såsom sumpskogar och öppna vattenspeglar. Länsstyrelsen 

instämmer i att behovet av hänsyn till naturmiljön behöver utredas vidare och anser att exploatering 

i detta område behöver föregås av en groddjursinventering för att utreda den planerade 

exploateringens förenlighet med artskyddsförordningen.  
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Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Artskyddsförordningen och kommunens skyldigheter till denna har inarbetats generellt i FÖP:en. 

Information gällande länsstyrelsens synpunkt har inarbetats i planbeskrivningen.  

 

Södra tjusarvägen 

Området har varit aktuellt för bevarande- och kompensationsåtgärder vilket inte framgår av 

föreslagen FÖP. Länsstyrelsen anser att kommunen ska beskriva konsekvenserna av detta. Området 

ligger också delvis inom strandskyddat område vilket behöver uppmärksammas och konsekvenser 

beskrivas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Strandskydd har inarbetats i plankartan, med skrivelse om att 

det bör anses som redan ianspråktaget då det framgår på plankarta att väg 72 av riksintresse och 

Dalabanan ligger mellan planområdet och strandlinjen i fråga.  

 

Västra Snesholm 1 och 2 

Inom detta område finns naturvärdesobjekt och fridlyst art funnen. Varken detta eller 

rekommenderade anpassningar framgår av FÖP. Beskrivningen av området saknas delvis i NVI:n 

(område 33). Länsstyrelsen anser att det ska framgå av FÖP vilken hänsyn som ska tas till 

naturmiljön om exploatering blir aktuellt.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. Beskrivningarna har införts i FÖP:en gällande vilka värden 

som finns. Efter att samrådet genomförts med sitt syfte att samla in synpunkter och 

planeringsunderlag inför framarbetande av planen så har detta område ändrat markanvändning 

till grön- och blåstruktur. Detta för säkerställande av dagvattenhantering, jordbruksmark samt att 

andra områden är mer lämpliga för verksamhetsutveckling.  

 

Ny bostadsbebyggelse 

 

Lilla Ramsjö II 

Utgörs av bland annat naturbetesmark. Länsstyrelsen anser att exploatering av ett sådant område 

ska föregås av en närmare utredning av floran. 

 

Strandskyddet bör framgå på ett tydligare sätt trots att bäckravinen avse skyddas. 

 

Länsstyrelsen vill också påminna om bestämmelserna angående det generella biotopskyddet. Se 

även separat rubrik.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Strandskydd, biotopskydd och hänsyn till detta har inarbetats i plankartan. Skrivelse om önskemål 

om utredning av floran har inarbetats i planbeskrivning.  

 

Fåglesång 

Genomförd NVI ser inte ut att omfatta hela det område som avses bebyggas. Länsstyrelsen anser att 

exploatering av naturmiljö alltid behöver föregås av naturvärdesinventering. 

 

Hänsyn avses tas till rävsjöbäcken och äldre lövträd enligt rekommendationer i genomförd NVI. 

Område 22 i genomförd NVI beskrivs som viktigt ur spridningssynpunkt för många arter. 

Länsstyrelsen anser att även detta ska beaktas vid planering och att ett ekologiskt funktionellt stråk 

ska sparas genom området. 
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Strandskydd råder längs de angränsande vattendragen vilket behöver uppmärksammas och 

konsekvenser beskrivas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Plankartan har tydliggjorts i det avseendet att hela området inte avses bebyggas, utan det som 

pekas ut är ett föreslaget område lämpligt för planläggning av bostadsbebyggelse. Ytterligare 

avvägningar och detaljerade utredningar anser Heby kommun i detta fall mer lämpligt att göra i 

den bindande planeringen. För den vägledande funktionen har strandskydd och andra kända 

planeringsförutsättningar dock inarbetats på karta.  

 

Potentiell bostadsbebyggelse 

 

Vissa delar av dessa utpekade områden saknas i NVI:n. Länsstyrelsen anser att exploatering av 

naturmark behöver föregås av naturvärdesinventering. Länsstyrelsen anser att de 

rekommendationer som anges i den genomförda NVI:n ska följas och framgå av FÖP. Fördjupade 

inventeringar kan bli aktuellt vid detalj- planering beroende på exploateringsgrad och förfluten tid 

sedan föregående inventering.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

NVI har inarbetats även i beskrivningen av respektive område, utöver generellt i kapitlet gällande 

grön- och blåstruktur. Ytterligare naturvärdesinventering görs i detta fall inför bindande 

planering.  

 

Näset 

Strandskyddet berörs i utkanten av Ramsjön liksom fridlyst art, vilket behöver uppmärksammas 

och konsekvensbedömas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna och har vägt in det i plankartan och planbeskrivning.  

 

3.5. Vattenverksamhet och markavvattning  

Vattenverksamhet är åtgärder som görs i ett vattenområde d.v.s. ett område som står under vatten 

vid högsta förutsebara vattenstånd som är ett 100-års flöde. 

Definitionen innebär att våtmarker och sumpskogar är att betrakta som ett 

vattenområde. Utfyllnad av våtmarker och sumpskogar för att t.ex. skapa områden för exploatering 

kan därmed vara vattenverksamhet. Vissa åtgärder i strandområden, t.ex. anläggande av bryggor, 

utfyllnad och muddring kan också vara vattenverksamhet. 

Vattenverksamhet är i grunden en tillståndspliktig verksamhet. Vissa mindre verksamheter kan 

anmälas till Länsstyrelsen medan andra verksamheter kräver tillstånd från mark- och 

miljödomstolen. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det är viktigt att tidigt i 

planeringsprocessen tänka på att föreslagen exploatering kan kräva en prövning av 

vattenverksamheten innan eventuella åtgärder kan genomföras. Kommunen behöver ta höjd för 

detta i den kommandeplaneringen. 

 

I samband med planläggning av områden där det finns våtmarker eller annan mark där 

markavvattning kommer att krävas, måste det markavvattningsförbud som råder i Uppsala län 

vägas in i planeringsprocessen. Markavvattningsförbudet innebär ett hårdare bevarandeskydd. 

Våtmarksmiljöer är miljöer som lagstiftaren ansett vara särskilt värdefulla att bevara. I de områden 

i landet där mark- avvattningsförbud råder är avvägningen mellan olika intressen redan utförd och 

bevarandet av våtmarker har bedömts väga tyngre än t.ex. produktionsintresse, exploatering eller 

liknande. Det är Länsstyrelsen uppfattning att våtmarksmiljöer oavsett vilket naturvärde de har är 

en värdefull miljö som har ett eget värde i landskapet. 
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Om markavvattning blir aktuellt sker prövningen i två steg, först krävs en dispens från 

markavvattningsförbudet och därefter tillstånd till den markavvattnande åtgärden. 

 

Inom planområdet finns ett flertal markavvattningsföretag: 

 

• Gårdsjö invallningsföretag av år 1922 id nr UH 1177 

• Ramsjöns sjösänkningsföretag av år 1942 id nr UH 750 

• Rävsjöns vattenavledningsföretag id nr UH 143 

• Vansjö-Gårdsjö vattenavledningsföretag av år 1985 id nr UH 143 

• Vansjö, Gårdsjö, Molnebo m.fl. id nr UH 34 

  

 

Markavvattningsföretag är att betrakta som juridiska personer och det är viktigt att inkludera dem i 

planläggningsprocessen. 

Markavvattningsföretagen kan ha stor betydelse för kommande planering då både bebyggelse, 

avlopp och dagvattenhantering många gånger är beroende av väl fungerande 

markavvattningssystem i landskapet. Befintliga anläggningar är i regel inte anpassade för 

ytterligare belastning och det kan komma att kräva flertalet åtgärder för att upprätthålla den 

avvattnande funktionen i landskapet samt anpassa den för framtida behov. Befintliga 

markavattningsföretag har rätt att underhålla sina anläggningar. Det är viktigt i kommande 

planeringsprocesser beakta tillgängligheten till dikesanläggningen och inte exploatera så att 

möjligheten att underhålla anläggningen försvåras. I många fall kan juridiska processer vara 

nödvändiga för att komma till rätta med ansvar, utformning och underhåll. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna och informationen.  

Efter samrådet har markavvattningsföretag, dikningar och strandskydd inarbetas i plankartorna 

och hänsyn beskrivs. Även tidigare inventeringsunderlag kring sumpskogar har inarbetats i 

kartorna för framtida bindande planering att ta hänsyn till.   

 

3.6. Dricksvatten 

Det är positivt att det finns en riktlinje att vid bedömning om enskild vattenförsörjning ska 

möjligheterna till säker framtida vattenförsörjning beaktas. SGU har under 2021 tagit fram ett 

nationellt underlag för grundvattentillgång i små magasin som ersätter det som tidigare redovisats 

för Uppsala län i förslag till regional vattenförsörjningsplan. Information om grundvattentillgång i 

små magasin kan läsas i SGUs rapport 2021:8 och kartunderlaget redovisas i SGUs Kartvisare. 

 

Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna är viktig att beakta i både enskild som allmän 

vattenförsörjning.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

 

3.7. Friluftsliv, rekreation och folkhälsa 

Det är positivt att grönska i tätorten lyfts fram samt gröna mötesplatser och slingor för motion och 

rekreation. Vardagsnära naturområden är av stor betydelse för folkhälsan. Både närheten till 

grönområdena och dess kvaliteter är viktiga i sammanhanget. För att grönområdet ska ha någon 

betydelse för hälsan måste de vara större än 1 ha och 300 m till närmsta grönområde är ett använt 

riktvärde. Det vore värdefullt med en analys av närhet till vardagsnära naturområden inom FÖP- 

området på samma sätt som närhet till lekplatser har analyserats samt att en riktlinje för exempelvis 

avstånd till park eller grönområde. I ställningstagandet kopplat till friluftsliv och kultur framgår att 

behovet av grönytor och mötesplatser ska utredas. En utveckling av ställningstagandet eller 

riktlinjen med avstånd eller ytor för friluftsliv kan underlätta kommande planering. 
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Kommunen bör utreda om det går att koppla samman grönstråk och slingor i tätorten, vilket skulle 

vara positivt för folkhälsan och allas möjlighet till friluftsliv och rekreation.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Specifika och skarpa riktlinjer till naturområden är möjligtvis mer lämpligt i större städer. I detta 

fall har tillgängligheten säkerställts till kringliggande skogs-, -jordbruks och naturlandskap samt 

de gröna stråken på plankartan och generella riktlinjer. På kartorna över grön- och blåstruktur 

och på plats har alternativ undersökts och befintliga kopplingar tydliggjorts.  

 

3.8. Kulturmiljövård 

3.8.1. Allmänt kulturmiljö 

Inställningen till kulturmiljö som en tillgång och ett mervärde är positiv. I FÖP ges dock inga 

riktlinjer för hur det ska tas tillvara i samband med exploateringar, mer att det ska göras. 

 

För att kulturvärden ska kunna användas, utvecklas och samtidigt bevaras på ett meningsfullt sätt så 

kommande generationer kan uppleva och förstå dem, är det avgörande att det sker hållbart 

(balanserat). Fornlämningar behöver tillräckligt utrymme så att det även i framtiden går att förstå 

det kulturhistoriska sammanhang de tillkom i. Enligt Länsstyrelsen behöver gravfältet och 

runstenarna nordöst om Ramsjön, vid Lilla Ramsjö II större område för ett meningsfullt bevarande. 

 

I Kulturminnesvårdsprogram Heby kommun (1986) rekommenderas att område 7 Ramsjö ska 

hållas öppet och att nybyggnader är olämpliga. I området finns en fornlämningsmiljö med 

lämningar från stenålder och järnålder. Stenålders- boplatserna har ett karaktäristiskt läge i 

sluttning mot en sjö och järnålders- lämningarnas exponerade läge mot sjön är tydlig. 

 

Enligt Länsstyrelsen är det motiverat att följa Kulturminnesvårdsprogrammets riktlinjer. För 

fortsatt läsbarhet och förståelse för kulturmiljön är det viktigt att bevara kontakten med Ramsjön,  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Heby kommun delar inte uppfattningen om att det inte ges riktlinjer för hur kulturmiljön ska 

tillvaratas. Exempelvis redogör samrådsförslaget bland annat; hur egnahems-miljöer ska beaktas 

arkitektoniskt, gamla industrimiljöer likaså, fornlämningsområde integreras vid utveckling av Lilla 

Ramsjö, Axsjö gårds och det tätortsnära jordbrukets betydelse för ortens kulturella miljö med 

mera.  

 

Kulturminnesvårdsprogrammets rekommendation är just en rekommendation. Underlaget och 

programmet har ingen bindande verkan och är kraftigt förlegat, (35 år gammalt). 

 

Heby kommun anser att utvecklingen av området varken hotar eller förvanskar fornlämningarna på 

platsen. Hänsyn till området är tydligt på plankartorna och den visuella kontakten med Ramsjön 

(sluttningen mot Ramsjön) påverkas ej.  

 

3.8.2. Fornlämningar 

Lilla Ramsjö II berör stenålderslämningar, ett järnåldersgravfält och runstenar. Stenåldersgravar 

dokumenterades under 1900-talet när de kom fram vid sandtäkt. Det är oklart hur sandtäkten 

påverkat fornlämningen. Om tillstånd skulle medges vid en tillståndsprövning enligt 

kulturmiljölagen skulle krav ställas på arkeologiska undersökningar. Det kan finnas ytterligare 

fornlämningar inom områden som föreslås exploateras. Det kommer därför att behöva utföras 

arkeologiska utredningar i samband med detaljplanearbeten för att klargöra fornlämningsförekomst. 

Om tillstånd medges att ta bort fornlämningar kan det behöva utföras både arkeologiska 

förundersökningar och arkeologiska undersökningar för att frigöra marken från fornlämning.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 
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Heby kommun tackar för synpunkten. 

Information enligt synpunkten har inarbetats i beskrivningen av området.  

 

3.9. Gestaltad livsmiljö, landskapsbild 

Länsstyrelsen delar bedömningen att stads- och landskapsbilden kan påverkas negativt när 

exploatering görs i närheten av kulturmiljöer, som föreslås vid nordöstra kanten av Ramsjön. 

Länsstyrelsen ser positivt på kopplingen mellan rekreation, friluftsliv och kulturmiljö och delar 

bedömningen att det kan väcka intressen för kulturmiljövärden. Här kan kommunikativa åtgärder 

användas som stöd. Boverket har tagit fram vägledning till gestaltad livsmiljö som kan vara 

användbar i det fortsatta planarbetet.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och har inarbetat riktlinje om gestaltad livsmiljö.  

 

3.10. Transportinfrastruktur och hållbara transporter 

3.10.1. Kommunikationer och transportinfrastruktur 

I takt med tillväxt i Morgongåva kommun ökar person- och godstransporter. Gällande översiktsplan 

tar inte tydlig hänsyn till det nationella målet att år 2030 ska Sverige ha fossilfria transporter, vilket 

återspeglas även i länets Klimat- och energistrategi samt den Regionala Utvecklingsstrategin 

(RUS). Den regionala länstransportplanen har också målsättningen att främja ett hållbart 

transportsystem. Det är viktigt att FÖP Morgongåva tydligt integrerar inriktningen av dessa 

dokument för att uppmärksamma behovet av klimathänsyn i detaljplanering i Morgongåva 

framöver. 

 

En tydlig inriktning för utvecklingen av infrastruktur för laddning av elfordon saknas i FÖP 

Morgongåva. Detta är en fråga som bör lyftas tidigt i planering då belastning på elnätet, lämplighet 

av placering samt möjlighet till vidareutbyggnad är faktorer som kan vara begränsande för 

utbyggnad av laddinfrastrukturen och det växande elfordonsbeståndet.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Gällande nationella och regionala mål så har det tydliggjorts och utvecklats efter samrådet.  

Vilja och ambitioner kring laddinfrastruktur kan resoneras kring i FÖP:en, och görs efter 

samrådet i ett eget avsnitt. Däremot har kommunen inte rådighet kring elnätets förstärkning och 

anslutningspunkter. Detta ligger på elnätsägare, statliga myndigheter och exploatör.  

 

3.10.2. Gång och cykelvägar 

Länsstyrelsen är positiv till riktlinjen att GC-vägnätet ska prioriteras i trafikplaneringen. Riktlinjen 

bör även konkretiseras för att möjliggöra planering av sammanhängande GC stråk med en 

gestaltning som uppmuntrar till gång och cykel. I samband med GC-vägnätet bör även hänsyn tas 

till möjligheten att ordna säkra korsningar, säker cykelparkering och kopplingar till knutpunkter 

mellan kollektivtrafikstråk där parkering och annan angöring kan behövas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. 

Transportinfrastrukturen har tydliggjorts både i text och på karta.  

 

3.10.3. Hållbara transporter och barnperspektivet 

Hela resan perspektivet bör konkretiseras även i FÖP Morgongåva för att tydliggöra hur hållbara 

resor kan främjas i planering. En prioritering av bostadsplanering där förutsättningar finns för 

sammanhängande gång och cykelstråk, samt där tydliga knutpunkter till kollektivtrafik finns för att 

förenkla för boende på landsbygden att göra hållbara transportval. 

 

Länsstyrelsen välkomnar barnperspektivet i FÖP Morgongåva vilket bör möjliggöra för säker 

skolväg men även säkra och hållbara förflyttningar för barn och ungdom mellan hem, skola och 
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fritidsaktiviteter. Barnperspektivet kan även medföra vinster för hållbara transporter för hela 

samhället.  

  

3.10.3.1. 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. I Morgongåva finns det 

verksamheter som är eleffektkrävande och en förutsättning är att tillgången på el finns. Kommunen 

bör belysa detta i planen.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Efter samrådet har energi- och elförsörjning getts ett eget kapitel under ”Utvecklingsinriktning och 

planeringsförutsättningar” samt även inarbetats på plankartorna.  

 

3.11. Anpassning till ett förändrat klimat/klimatanpassning 

Kommunen har under rubriken ”förväntade följder av klimatförändringarna” på ett detaljerat sätt 

beskrivit klimatförändringarnas konsekvenser för Morgongåva, denna del bör dock kompletteras 

med kommunens syn på risken för ras, skred och erosion. Länsstyrelsen vill också upplysa 

kommunen om att SMHI under 2015 tog fram ett regionalt kunskapsunderlag med mer kvantitativa 

analyser vad gäller klimatförändringarna i Uppsala län. Detta underlag berör både 

grundvattenbildning, torkperioder, nederbördsmängder m.m. och kan med fördel komplettera 

nuvarande text. 

 

Kommunens riktlinje för klimatanpassningsarbetet fokuserar väldigt mycket på torka. Kommunen 

skriver fortsättningsvis att ”[…] årsmedeltemperaturen i Uppsala län ökat med 0,5 grader, till lite 

över 6 grader. Perioden 2021-2050 kan årsmedeltemperaturen öka till mellan 7 och 8 grader.” 

Länsstyrelsen föreslår att kommunen inte blandar absoluta och relativa tal. 

 

Kommunen har också tagit fram en skyfallskartering i planarbetet vilket är väldigt positivt. 

Länsstyrelsen vill även informera om att Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning för 

översvämningsrisker som kommunen kan använda som utgångspunkt i arbetet med riktlinjerna.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna.  

Ras, skred och risker har inarbetats enligt synpunkt.  

Siffrorna åtgärdas enligt länsstyrelsens synpunkt.  

 

3.12. Social hållbarhet 

3.12.1. Bostadsförsörjning och bostäder för alla 

Enligt bostadmarknadsanalysen för år 2020 har Heby kommun behov av hyresrätter i olika 

storlekar och samtliga orter har en efterfrågan av flerbostadshus i varierande upplåtelseform. 

Befolkningens demografi samt befolkningsprognos visar på en ökande andel äldre och en ökande 

andel barn inom kommunen. Unga vuxna har svårt att hitta ett lämpligt första boende inom 

kommunen. Kommunen har sex tätorter och en levande landsbygd. Vissa orter har ett större 

bostadsbehov än andra. De orter som har god tillgång till service och kollektivtrafik har även ett 

större behov av boende för särskilda grupper.  

 

3.12.2. Barnperspektivet 



 

23 
 

Länsstyrelsen välkomnar barnperspektivet i FÖP Morgongåva vilket bör möjliggöra för säker 

skolväg men även säkra och hållbara förflyttningar för barn och ungdom mellan hem, skola och 

fritidsaktiviteter. Barnperspektivet kan även medföra vinster för hållbara transporter för hela 

samhället. 

 

4. Miljöbedömning 

4.1. Samråd om betydande miljöpåverkan 

Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har hållits md Länsstyrelsen (dnr. 401-

9546-2020). 

 

4.2. Övergripande synpunkter 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att planförslaget i jämförelse med nollalternativet 

leder till en förbättring av vattenkvalitet och status i Ramsjön. 

Därtill är underlaget alltför ofullständigt. Kommunen bör redovisa åtgärder för hur belastningen på 

Ramsjön av näringsämnen i spill- och dagvatten vid en utbyggnad enligt planförslaget sammantaget 

inte endast ökar utan även förbättrar Ramsjöns ekologiska status. 

 

Risker 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att säkerheten för gång- och cykeltrafikanter bör 

förbättras jämfört med nollalternativet. Utöver de åtgärder kommunen nämner i planförslaget 

bedömer Länsstyrelsen att en gång, - cykeltunnel eller annan planskildhet är nödvändig på sikt för 

att minska barriäreffekterna och öka säkerheten 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna.  

Mark har reserverats på plankarta för säkerhetsåtgärder gällande plankorsningen.  

Även om Reningsverket ligger invid recipienten Ramsjön så ska Reningsverket inte vara källa till 

sjöns ekologiska status. Reningsverket har, som beskrivs i planhandlingarna, en kapacitet för 3000 

anslutna personenheter. Detta innebär både rening och dimension på ledningarna.  

Föreslagen dagvattenpark förtydligas i planhandlingarna hur den skulle förbättra Ramsjöns 

ekologiska status. Vad gäller sjöns interna belastning så kan ett resonemang föras i 

planhandlingarna men kring åtgärder som inte rör mark- och vattenanvändningen har i FÖP:en 

ingen vägledande funktion. Det har förtydligats hur mångfunktionella ytor och bevarande av 

tätortens gröna och blå ytor i övrigt även samspelar med recipientens mående och varför det är 

viktigt vid en enskild ytas utveckling att ta hänsyn till.  

 

4.3. Kumulativa effekter 

Miljökonsekvensbeskrivningen har inte något resonemang om kumulativa effekter. Det skulle 

kunna vara aktuellt till exempel ur naturvärdessynpunkt. Det kan med fördel kompletteras i 

MKB:n. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

MKB har kompletterats med resonemang och konsekvenser av kumulativa effekter.  

 

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. 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Lagstiftning (om relevant) Bilaga 2. Yttranden från LFV 

Bilaga 3. Yttrande från Sveriges geotekniska institut (SGI) Bilaga 4. Yttrande från Trafikverket 

Bilaga 5. Yttrande från Svenska kraftnät 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia 

Statliga myndigheter 

Luftfartsverket, LFV 

Statens geotekniska institut, SGI Trafikverket 

Svenska kraftnät Försvarsmakten Naturvårdsverket 

  

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 ut1. 

 

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 2. 

 

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 

 

1 16 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd 

2 19 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd 

 

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. 

  

Fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen medför förbud mot att 
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• 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 

 

 

Region Uppsala 

 

Remissyttrande avseende förslag till fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort, Heby 

kommun 

 

Heby kommun har översänt förslag till fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort till Region 

Uppsala för samråd. Region Uppsala besvarar remissen utifrån de verksamhetsområden som ligger 

inom Region Uppsalas ansvar. 

Sammanfattning 

Region Uppsala ser positivt på den fortsatta utveckling i Morgongåva tätort som beskrivs i 

planförslaget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Heby kommun för att bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer: 

Heby kommun tackar Region Uppsala för värdefulla synpunkter i samrådet och inför att 

fördjupning av Morgongåva går från samrådsmaterial till en mer färdig produkt.  

 

Region Uppsala har med stort intresse tagit del av förslaget och lämnar följande synpunkter. 

 

Region Uppsala ser positivt på att kommunen har inarbetat och tydliggjort Agenda 2030 och de 

globala hållbarhetsmålen i förslaget liksom den regional utvecklingsstrategin och det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt i den regionala 

utvecklingsstrategin och det är bra att kopplingen till den syns tydligt i förslaget. 

 

Kommunikationer och transportinfrastruktur 

Region Uppsala anser att avsnittet med fördel kan innefatta en kartfigur som på ett enkelt sätt 

illustrerar kommunens utvecklingsplaner. 

 

Region Uppsala delar bilden av att ökade trafikflöden för både person- och godstransporter i takt 

med e-handelns tillväxt och bostadsbehovet är en utmaning för att uppnå en trafiksäker lösning med 

god framkomlighet. Utvecklingen i kommunen, utpekade exploateringsområden och en ökad 

trafikbelastning på väg 72. 
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Region Uppsala föreslår att följande mening i handlingen ändras så att det framgår att det är Region 

Uppsala som är länsplaneupprättare och inte Uppsala län: 

 

”Vid behov av åtgärder i transportsystemet på statliga vägar och järnvägar är det således 

Trafikverket som ansvarar för och finansierar via Nationell plan eller via Länsplan för regional 

transportinfrastruktur som Uppsala län ansvarar för i egenskap av länsplaneupprättare.” 

 

Heby kommun och Region Uppsala har fört dialog gällande de barriäreffekter som väg 72 utgör i 

Morgongåva och det är av stor vikt att genom samarbete tillsammans verka för att minska 

barriäreffekterna och skapa trafiksäkra miljöer för människor i området men också att säkerställa en 

god framkomlighet för trafiken. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

 

Avsnittet har kompletterats med en uppdaterad textdel enligt synpunkten. Kartan ”Infrastruktur och 

transport” har utvecklats under delen Föreslagen mark- och vattenanvändning. 

 

Järnvägen och plankorsning 

Utmaningarna med barriäreffekten, påverkan på trafiken och trafiksäkerheten som järnvägen utgör 

är tydlig i Morgongåva tätort. Det beskrivs handlingen att det pågår flera parallella processer 

tillsammans mellan Heby kommun, Region Uppsala och Trafikverket för att hitta lösningar. 

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 och samverkan kring Dalabanans utveckling är processer som pågår 

och det är viktigt att resultat längre fram inarbetas i den fördjupade översiktsplanen efter samrådet 

så långt det är möjligt. Det är bra att kommunens vilja framgår tydligt vad gäller inställning till 

trafiksituationen. 

 

Då det inte framgår i handlingen undrar Region Uppsala hur kommunen ser på eventuella framtida 

företagsetableringar som ett industrispår skulle kunna tillföra? Är det en frågeställning som 

kommunen anser bör lyftas i samband med den fördjupade översiktsplanen och som en viktig 

funktion för näringslivet i framtiden, något som i så fall kan nämnas i planen. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Skrivelse har tillkommit om ÅVS:en och dess roll för kommande åtgärdsplanering.   

 

Ett resonemang, konsekvenser och riktlinjer gällande möjligt industrispår har inarbetats i 

planförslaget. 

 

Gång- och cykelvägar 

Även här anser Region Uppsala att det vore fördelaktigt att illustrera befintlig och 

planerad/föreslagen cykelinfrastruktur i en kartfigur. 

Region Uppsala ser positivt på att planen tydligt föreslår utbyggnad och etablering av flera gång- 

och cykelvägar i tätorten. Det är viktigt att gång och cykel framhävs för de lokala resmöjligheterna 

men också för kombinationsresor med kollektivtrafik, vilket kan läggas till i texten. Region 

Uppsala deltar aktivt i arbetet med att främja och genomföra åtgärder för ökad cykling i länet i 

genomförandet av länsplanen och den regionala cykelstrategin. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Heby kommun har utvecklat och tydliggjort plankartorna gällande transportinfrastrukturen.  

 

Hållbara transporter 
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För att öka andelen hållbara transporter inom, till och från Morgongåva krävs både lokala och 

regionala åtgärder och Region Uppsala håller med om att fortsatt samverkan och samarbetsprojekt 

är en viktig förutsättning för det. 

 

Region Uppsala anser att kollektivtrafikens roll och funktion bör beskrivas tydligare i avsnittet. Det 

är viktigt att både busstrafiken och tågtrafikens roll beskrivs och lyfts på tydligt sätt. Liksom 

tågtrafiken har busstrafiken en stark roll i ett robust kollektivtrafiksystem som passerar 

Morgongåva. En god kollektivtrafikförsörjning och ett tydligt hela resan-perspektiv i arbetet med 

hållbara transporter bidrar till och skapar förutsättningar för tillgänglighet och för en hållbar 

samhällsutveckling. Tillgång till kollektivtrafik med både buss och tåg skapar 

resvanor och resmönster som möjliggör både lokal och regional utveckling för ökad tillväxt, 

tillgänglighet för arbete, utbildning och tillgång till fritidsaktiviteter och rekreation. Likt 

utformningen av infrastruktur är samverkan en viktig faktor för att bidra till ett ökat hållbart 

resande där det regionala trafikförsörjningsprogrammet och de kommunala utvecklingsplanerna är 

viktiga styrdokument för att uppnå uppsatta mål. 

Framkomligheten och gena körvägar för busstrafiken både inom och genom Morgongåva men även 

längs väg 72 är förutsättningar för att öka busstrafikens attraktivitet för att öka konkurrenskraften 

gentemot bilen. Utformning och upprustning av hållplatser är också viktiga för att öka 

attraktiviteten. 

 

Region Uppsala ser positivt på att samarbetsprojektet Hållbara transporter till och från Morgongåva 

nämns i handlingen. 

Utöver utformning av infrastruktur kan avsnittet med fördel nämna de mjuka åtgärderna och 

mobilitetslösningar mer i texten då de kan bidra till att ändra resvanor, inte minst i samverkan med 

företagsparken. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för ovanstående information och synpunkter som har inarbetats i 

planförslaget.  

 

Barnperspektivet 

Region Uppsala är positiv till beskrivningen av barns tillgänglighet i samhället i förslaget och håller 

med om vikten av barns säkerhet i trafiken och möjligheter att transportera sig på egen hand. 

Utöver utformning av säkra gång- och cykelvägar är det även viktigt med både kunskap och 

information till både barn och föräldrar även om kollektivtrafiken och Region Uppsalas arbete 

kopplat till barnperspektivet. Region Uppsala bidrar och deltar gärna i aktiviteter för att möjliggöra 

för barn att på ett tryggt och enkelt sätt gå, cykla och använda kollektivtrafiken. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tydliggör i planen Region Uppsala positiva inställning till samarbeten inom 

barnperspektiv och hållbara transporter.  

 

Luftfartsverket 

 

INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR DEN CIVILA 

LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller sekretess för 

uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det 

kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser den civila 

luftfarten. 

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den civila luftfarten 

som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för obehöriga personer. Vi ber er 

därför ha detta i åtanke när ni hanterar Luftfartsverkets remissvar. 
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Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var kommunikationsutrustning, 

navigationsutrustning eller radar- och övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), 

bevakningsåtgärder för sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar 

och liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller militära luftfarten). 

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess. 

 

 

LFV:s yttrande angående fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva, Heby kommun 

 

2021-05-12 

 

Sammanfattning av Heby kommun om remissvar:  

Luftfartsverket påminner och lyfter när LFV ska remitteras vid exploateringar och detaljplanering.  

Samt hur denna remittering ska gå till.  

 

Luftfartsverket lyfter också andra intressen som behöver beaktas i planeringen av Morgongåva 

tätort.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby tackar för yttrandet och deltagandet i samrådet.  

 

Information och synpunkt från LFV har inarbetats i planen. Detta sker i informationssyfte och som 

LFV antyder för att påtala vikten av att remittera LFV i senare bindande processer. Det gäller 

framförallt när LFV behöver remitteras samt skrivelser under riksintressen.  

 

Sveriges Geologiska Institut 

 

Översiktsplan för Morgongåva tätort, Heby kommun 

Yttrande över samrådshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Uppsala län erhållit rubricerad fördjupad 

översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 

ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- 

och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

 

SGI:s synpunkter 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa kommunens syn på 

risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel 

översvämning, ras, skred och erosion samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. SGI 

rekommenderar att den fördjupade översiktsplanen kompletteras med en sådan redovisning. 

SGI anser generellt att riskområden avseende ras, skred och erosion bör tydliggöras i planen. 

För att identifiera områden som kan vara känsliga för översvämning ras, skred och erosion kan 

kartvisningstjänsten https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ vara användbar. I kartvisningstjänsten 

finns bland annat SGU:s kartblad som visar förutsättningar för skred i finkornig jord och stränders 

eroderbarhet samt Skogsstyrelsens kartblad som rör områden där skogsbruk och exploatering kan 

orsaka erosion, ras och slamströmmar, vilka kan ge relevant information för att identifiera känsliga 

områden. 

Kartvisningstjänsten hör till den vägledning avseende ras, skred och erosion som SGI tagit fram 

tillsammans med bl a MSB och SGU http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-

vagledning/sgi-v1.pdf. 

  

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för yttranden och deltagandet i samrådet.  
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Heby kommun har efter samrådet avslutades inarbetat hänsyn till risker, skred och erosion på ett 

tydligare och mer utförligt sätt både i karta och text.  

 

 

Uppsala Kommun, 

Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över remiss av fördjupad översiktsplan Morgongåva 

Uppsala kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade remiss från Heby kommun. 

Uppsala kommun yttrande omfattar primärt de konsekvenser som kan påverka Uppsala kommun 

vid ett genomförande av förslaget. 

 

Generellt ser Uppsala kommun positivt på utvecklingen av Morgongåva tätort. En utbyggnation i 

enlighet med förslaget i fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort med föreslagen 

markanvändning riskerar dock att medföra en betydande ökad belastning på väg 72 och väg 55 i 

Uppsala kommun. Uppsala kommun önskar därför att det redovisas en tydlig och kvantifierad 

bedömning av hur en maximal utbyggnad med logistikverksamhet enligt samrådsförslaget kan 

påverka trafiksituationen på väg 72 och 55 i Uppsala, särskilt beträffande tung trafik.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för tid och arbete som Uppsala kommun lagt på yttranden i samrådet. Heby 

kommun ser det inte som en risk att väg 72 och 55 belastas ytterligare, utan snarare som en 

möjlighet för kommunens utveckling. Oavsett risk eller möjlighet så ser Heby kommun samma 

behov av att bedöma och kvantifiera ökad trafikbelastning och tackar för synpunkten.  

 

Detta arbetas med i granskningsförslaget genom att använda tidigare utbyggnad av 

logistikverksamheten i Morgongåva, med tillhörande trafikutredningar, som schablon och prognos. 

Resultatet kommuniceras till Uppsala kommun, Trafikverket och Region Uppsala.  

 

 

Tierps Kommun 

 

§ 69  

Dnr 2021/505     

  

Yttrande över förslag till ny fördjupad översiktsplan för  

Morgongåva, Heby kommun   

  

Beslut   

Utskottet samhällsbyggnad beslutar att anta yttrandet och skicka det till Heby kommun.  

  

Sammanfattning av ärendet  

Heby kommun arbetar med framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan för Morgongåva. 

Förslaget till fördjupad översiktsplan hålls utställd för allmänhet, myndigheter och grannkommuner 

att inkomma med synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.  

  

Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till fördjupad 

översiktsplan.  

  

Beslutsunderlag   

    Handläggarens tjänsteutlåtande  

    Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Heby kommun  

   Utställningshandlingar för förslag till fördjupad översiktsplan för Morgongåva 

 

Kommentar:  
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Heby kommun tackar för Tierp kommuns översyn och bedömning av planförslaget.  

  

Bygg- och miljönämnden Heby kommun 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26)  

 

Sammanträdesdatum 15juni2021 -BYGG-OCH MIUÖNÄMNDEN -Bmn § 54  

Dnr: HBN 2021-000118, REMISS 2021-729  

 

Plansamråd fördjupad översiktsplan, Morgongåva  

tätort. 

 

Bygg-och miljönämnden beslutar, att anta yttranden som sina egna.  

 

Yrkande  

Ordförande yrkar, att bygg-och miljönämnden beslutar, att anta yttranden som sina egna.  

 

Yttranden  

 

Byggenheten, yttrande:  

Bygg-och miljönämnden har för samråd fått ett förslag till fördjupad  

översiktsplan (FÖP), Heby kommun. Planen är nu utskickad på samråd till 2 juli  

2021.  Det huvudsakliga syftet med FÖP är att möjliggöra bostadsbebyggelse och  

verksamhetsutveckling där Morgongåvas strategiska läge och expansion  

tillvaratas med hänsyn till natur-och kulturvärden samt främjande av en trygg och levande miljö. 

FÖP ersätter den tidigare för Morgongåva tätort från 2010 som har blivit inaktuell.  

 

Byggenheten har gått igenom förslaget till fördjupad översiktsplan och har inga erinringar mot 

planen i stort. De små kommentarer som finns kommer att  

hanteras i ett avstämningsmöte med mark-och planeringsenheten innan samrådstidens slut.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Kommentarer hanteras som del i det interna samrådsarbete beskrivet i tidigare sektion.  

 

Miljöenheten, yttrande:  

Bygg-och miljönämnden i Heby har genom remiss fått fördjupad översiktsplan för Morgongåva 

tätort. Möjlighet till att lämna skriftliga synpunkter på samrådsförslaget är under perioden 7 maj -2 

juli 2021. Den nya planen ska ersätta befintlig fördjupad översiktsplan från 2010.  

 

Nedanstående synpunkter på samrådshandlingarna utgör ingen heltäckande sammanställning över 

de saker som behöver uppmärksammas, utan illustrerar några exempel.  

 

Synpunkt: 

Bygg-och miljönämnden konstaterar att fokus i den fördjupade översiktsplanen ligger på de 

framtida exploateringsområdena samt nuvarande trafiksituation. Då det saknas en helhetsbild av 

hela Morgongåva behöver befintlig del av tätorten inkluderas. Kompletteringar behövs bl a. för att 

få en helhetsbild kring naturvärden, energiförsörjning, fjärrvärme/kyla, laddstolpar, bilpooler, 

förorenad mark, dagvatten, belysta gång-och cykelbanor, ett väl utformat centrum som främjar 

lokal handel, övergödning som orsakar algblomning, kulturhistoria mm.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Under avsnitt för ”Befintlig bebyggelsestruktur” så inkluderas kartbilder. 

 

Denna har utvecklats under remisstiden med kända planeringsförutsättningar, förorenade 

områden, kulturhistoria m.m. Mycket av det som efterfrågas är beskrivet i text men även en mer 
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detaljerad och sammanfattande kartbild över de allmänna intressen som beskrivs ovan har 

framarbetats.  

 

Synpunkt: 

Det framgår inte vilken tidshorisont som planen ska gälla för.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Kommunen har enligt PBL en översiktsplan, denna kan ändras över vissa geografiska områden, 

eller särskilda allmänna intressen. Denna fördjupning är alltså en del av Heby kommuns 

översiktsplan med en planeringshorisont mot 2030. Oavsett tidshorisont gäller en översiktsplan 

tills vidare och tills dess att den anses inaktuell samt ersätts av en ny.  

 

Synpunkt: 

Det saknas ett tydligt ställningstagande kring stora framtida frågor som energitillgång, transporter, 

omställningen till ett fossilfritt samhälle, laddstolpar etc.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte uppfattningen om att det saknas tydliga 

ställningstaganden.  

Fördjupningen behöver hålla sig till det föreslagna planområdet och påverkan på mark- och 

vattenanvändningen i det avgränsade området. Hållbara transporter, agenda 2030, 

hållbarhetslöften, miljöaspekter med mera tillägnas hela egna avsnitt.  

Energi och elförsörjning hanteras efter samrådet i större utsträckning och i eget avsnitt, i text och 

karta.  

 

Synpunkt: 

Morgongåva har, som man skriver i texten, tidigare drabbats av att stora företag lägger ner och 

många boende blir arbetslösa. Detta är något som borde tas upp som en diskussion och en risk för 

framtiden då mycket av utvecklingen i orten hänger på att några stora företag går bra.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Kortare resonemang har tillkommit under ”Omvärldsanalys” och 

”verksamhets/centrumutveckling”. Dock inte i spekulation om risk, men genom riktlinjer om 

mångfunktionalitet och att både småskalig verksamhet samt centrumutveckling kan fungera som ett 

komplement till större exploateringar. Det tillför även mervärden genom att orten kan bli mer 

levande även under kvällar, och helger. En diversifierad lokal arbetsmarknad kan även ge upphov 

till synergieffekter mellan olika företag och verksamheter.  

 

Synpunkt: 

Det saknas tydliga mål för åtgärder kring, klimatpåverkan och resursförbrukning i samband med att 

planens områden exploateras, byggande av miljöhus/passivhus/nollenergihus, övergång till 

förnybar energi.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Generella riktlinjer om inriktning kan inarbetas i planförslaget, men det går inte att ställa krav då 

planen inte är bindande. Dock kan det uppmuntras, belysas och sättas mål kring.  

 

Synpunkt: 

I samrådstexten framgår att man ska "Verka för en samhällsutveckling som tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" I vilket 

skede tas hänsyn till detta?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Ingen åtgärd. 
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Synpunkt: 

Då nybyggnation innebär ökat antal boende i samhället behöver man i ett så tidigt skede som 

möjligt undersöka behovet av utökad barn-och skolomsorg samt dess placering. Detta för att 

tillförsäkra att barnen erbjuds lämpligt placerade och ändamålsenliga lokaler. I dagsläget utgör väg 

72 samt järnvägen en fysisk barriär mellan de södra och norra delarna av samhället. Det är av stor 

vikt att en planskild passage anordnas. Detta för att öka säkerheten för de barn boende i samhällets 

norra delar, som ska ta sig till skolan i den södra delen. En säker passage främjar även till rörelse, 

då barnen själva kan ta sig till och från skolan till fots eller via cykel.  

 

En planskild passage minskar risken för bilköer på väg 72, vilket till viss del kan förebygga ökat 

buller och ökade utsläpp som exploateringen innebär.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Ingen åtgärd. 

 

Synpunkt: 

Det är bra med lättillgängliga naturliga lekplatser, som utformas för en bredare målgrupp. Vid 

planering och placering av dessa bör man ta hänsyn till att dessa kan bli tillhåll för människor 

kvälls-och nattetid och orsaka bullerstörningar.  

 

Förslag på åtgärd: beroende på ovan.  

Kommentarer och förslag på åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte synpunkten om att en sådan riktlinje bör inarbetas.  

 

Synpunkt: 

Texten på sid 19 "Verksamheter som identifieras som risk för att förorena dagvatten behöver 

tillföras åtgärder såsom fördröjningsmagasin med avstängningsventiler för att minska risken för att 

släppa ut föroreningar" bör beskrivas mer generellt, tex utföras på ett sådant sätt så att mark och 

vatten inte förorenas.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Textdel har åtgärdats enligt synpunkt.  

 

Synpunkt: 

På kartan på sid 55 saknas betesmarken längs Rävsjövägen mellan Nybo och Mellanbo och på sid 

57 saknas Axsjöbadet bland Morgongåvas målpunkter.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Nämnda kartor har åtgärdats enligt synpunkt. 

 

Synpunkt: 

Det är viktigt att områden som riskerar att drabbas av skyfall behöver utredas mer i den fördjupade 

översiktsplanen för att få en heltäckande bild. Annars riskerar man att inte kunna skapa bra 

förutsättningar när det blir aktuellt med detaljplaneläggning.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Syftet med karteringen är att få en övergripande bild av skyfall och vattenmängder i Morgongåva 

tätort. Detta ger möjlighet att åtgärda befintliga svaga punkter samt att anpassa framtida 

planering och säkerställa att nuvarande avrinningsområden och landskapets vattensväljande 

förmåga. I planförslagets kartering finns detta både över hela tätorten, samt inom specifika 

områden.   

 

Synpunkt: 

Beskrivningen av hur man tänker uppfylla miljömålen, målområden för  
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folkhälsopolitiken samt de globala målen för Agenda 2030 är inte tillräckliga för att planen ska 

anses följa de åtaganden och intentioner som riksdagen beslutat om. Det saknas en tydlig 

framarbetad tidsvision för att leva upp till dessa mål.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Koppling till nationella och regionala mål för en hållbar utveckling har tydliggjorts och utvecklats 

till granskningshandlingen.  

 

Synpunkt: 

Målsättningen med den fördjupade översiktsplanen bör vara ett varaktigt skydd för användandet av 

de begränsande naturresurser som finns. Man behöver utgå från Agenda 2030 där det är planeten 

som sätter ramarna för utvecklingen och den miljömässiga hållbarheten. Kommunen har ett stort 

ansvar för att följa målen; främja hållbara konsumtions-och produktionsmönster, bekämpa 

klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald. Dessa förutsättningar är inte 

förhandlingsbara.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Mark- och planeringsenheten vill poängtera att majoriteten av plankartan pekar ut skogs- och 

jordbruksmark för bevarande just för att minska belastningen i möjligaste mån. Föreslagna 

planområden förtydligas även där hur hänsyn tas till givna natur- och kulturvärden efter samråd. 

 

Om ett varaktigt skydd ska införas för begränsade naturresurser inom Morgongåva tätort så är 

andra verktyg än denna fördjupning mer lämplig då den inte har en bindande verkan.  

 

Mark- och planeringsenheten förmedlar till kommunstyrelsen att bygg- och miljönämnden anser att 

målet med planarbetet bör vara annorlunda.  

 

Synpunkt: 

Barnperspektivet nämns i början av planbeskrivningen men saknas sedan i resten av planen och 

social hållbarhet nämns inte alls.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Social hållbarhet behandlas omfattande i miljökonsekvensbeskrivningen men har flyttats till 

huvuddokumentet efter samrådet. Barnperspektivet berörs både direkt och indirekt genom hela 

planförslaget, från hälsa och säkerhet vid trafikinfrastruktur till lekplatser, rekreation och 

friluftsliv.  

 

Synpunkt: 

Mål för Heby kommun, sid 36: "Byggnader och anläggningar lokaliseras och  

utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktig god hushållning med  

mark, vatten, energi och andra resurser befrämjas." Det korta stycket borde utvecklas mer där man 

tar ställning för tuffare krav.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Generella riktlinjer om inriktning kan inarbetas i planförslaget, men det går inte att ställa 

verkande krav då planen inte är bindande. Dock kan det uppmuntras, belysas och sättas mål kring.  

 

Synpunkt: 

Alla byggnader bör ha en livslängd på 100 år, helst längre för att man ska kalla det för hållbart 

byggande. Hur klarar man att genomföra byggnationer samt att  

bo och arbeta i Morgongåva utan att tära på jordens ändliga resurser?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun kan i senare markanvisningar och bindande planering inspirera till val och ställa 

krav av byggnadsmaterial och transporter som är bättre val än andra. Mark- och 



 

34 
 

planeringsenheten vill återigen att lyfta att majoriteten av plankartan pekar ut skogs- och 

jordbruksmark för bevarande just för att minska belastningen i möjligaste mån. Planen behöver 

även hålla sig inom planområdet. Det är per definition inte möjligt att bo och arbeta utan att tära 

på ändliga resurser, det är dock möjligt att minska resursförbrukningen så mycket som möjligt. 

Återvinning, återanvändning och resurshantering hanteras i ett avsnitt i den mån denna 

fördjupning kan hantera det. Inriktningen mot nationella, regionala och lokala mål kring hållbar 

utveckling har tydliggjorts.  

 

Synpunkt: 

Hur kommer ökad digitalisering som innebär nya beteenden och förändrade  

behov, cirkulära system för resurshushållning där t.ex. avfall nyttjas som en  

resurs att påverka Morgongåvas utveckling?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Ökad digitalisering är en viktig fråga och inriktning för landsbygdskommunen Heby kommun och 

bredbandsfrågan hanteras i FÖPen.  

 

Synpunkt: 

Det saknas uppgifter om beräknad livslängd på reningsverket, förväntade krav  

på avloppsrening, en framtida placering av nytt reningsverk, hantering av slam,  

hur man tänker åtgärda dammen vid Ramsjöns utlopp som utgör ett vandringshinder samt de 

problem som en trolig internbelastning av fosfor utgör för recipienten.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Reningsverket är vid mycket gott skick och har underhållits kontinuerligt, den beräknade 

livslängden är inte något hinder. Förväntande krav på avloppsrening och slamhantering kan i 

framtiden komma från nationella och EU krav och regleringar, i sådana fall måste reningsverket 

klara dessa men det spekuleras inte i här. Ett framtida nytt reningsverk ses inte behövas i 

dagsläget, och det finns tekniska lösningar som vore att förorda istället för anläggning av ett nytt 

reningsverk.  

Internbelastningen av fosfor hanteras i plandokumentet.  

 

Synpunkt: 

En ökad folkmängd leder till större utsläpp av  

växtnäringsämnen. Där framför allt fosfor har en negativ effekt. Därmed klaras  

inte miljömålet Ingen övergödning. Anläggande av dagvattendammar räcker inte för att återfå ett 

naturligt ekosystem. Även om Ramsjön och Axsjön inte är utpekade vattenförekomster så finns en 

skyldighet att följa kraven i vattendirektivets miljökvalitetsnormer.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Växtnäringsämnen och fosfor behandlas i planen.  

 

Synpunkt: 

Ett ställningstagande saknas gällande kraftledningen som går genom tätorten, vill kommunen att 

den ska grävas ned eller inte?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun vill att den flyttas i första hand. I slutändan är det koncessionsägaren som avgör, i 

detta fall Vattenfall, i vilken utsträckning flytt alternativt markförläggning är mest fördelaktigt. 

Generellt förordas luftdragen ledning då det möjliggör underhåll. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

behöver utreda vad flytt alternativt markförläggning skulle kosta kommunen, och vad nyttan vore i 

markåtkomst.  

Även markförlagd ledning kräver ett skyddsavstånd och får inte bebyggas.  

 

Synpunkt: 
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I planen bör man ta ställning till entren till Morgongåva. Man har lagt ut verksamhetsområde på 

båda sidorna av vägen på västra sidan av orten. Om man vill skapa en välkomnande entre för de 

människor som ska vilja bo i tätorten så vill man inte att det första som man möts av är 

industriområden.  

Det är något man bör ta ställning till och dra in verksamheterna en bit från vägen så att det blir en 

skyddande bård av skogsmark emellan.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Har åtgärdats enligt synpunkt.  

 

Synpunkt: 

För att nå miljömålet ett rikt växt och djurliv kommer det troligen att krävas en hel del 

kompensationsåtgärder för att den totala bedömningen kan anses som positivt vid ett genomförande 

av planen. Var och hur kompensationsåtgärder ska utföras framgår inte.  

 

Kommentarer: 

 Först och främst ska särskilt värdefulla miljöer skyddas från exploatering, är inte detta möjligt så 

är kompensationsåtgärder det sista alternativet. Kompensationsåtgärder är nödvändigtvis inte 

inom närhet av exploateringsområdet, om det exempelvis gäller vid förlust av våtmark. Sådana 

områden pekas därför inte ut på plankartan, då den är begränsad till Morgongåva tätort.  

 

Huruvida kompensationsåtgärder bör vidtas kan utvecklas ytterligare, om kommunstyrelsen anser 

det lämpligt.   

 

Synpunkt: 

Ett rikt odlingslandskap är ett annat miljömål som kommer att påverkas  

negativt. Texten anger att det delvis påverkas positivt men kan det stämma? Jordbruksmark blir inte 

bättre än nollalternativet utan att vidta särskilda åtgärder?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Nollalternativet är att ingen jordbruksmark i planområdet pekas ut som bevarandevärd av Heby 

kommun i den vägledande planeringen. Genom planförslaget föreslås att stora arealer 

jordbruksmark, särskilt söder om järnvägen, skyddas från exploatering. Detta tydliggörs.  

 

Synpunkt: 

Den sammanfattande tabellen i slutet av miljökonsekvensbeskrivningen återger inte riktigt samma 

slutsatser som texten tidigare i dokumentet.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Åtgärdas enligt synpunkt. 

 

Synpunkt: 

Text om miljökvalitetsnormer för luft och vatten behöver utvecklas och redogöras hur man ska 

uppfyllandet av dessa krav.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Åtgärdas enligt synpunkt.  

 

Synpunkt: 

Naturvärdesinventeringen har utförts under fel säsong vilket gör att stora viktiga grupper som 

insekter, groddjur, flyttfåglar och de flesta örtartade växter inte kunnat inventeras. Detta märks tex 

då man i planbeskrivningen nämner en vildbikoloni som inte har upptäckts vid inventeringen, ett 

viktigt naturvärde om definitivt skulle ge en annan bedömning av ett område. En ny inventering bör 

utföras under växtsäsong. Man bör även ta tydlig ställning i planen att förlust av naturvärden vid 
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exploatering ska kompenseras. Det är även en brist att naturvärdena i befintlig bebyggelse inte 

finns redovisade.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

En riktlinje om riktade naturvärdesinventeringar läggs till enligt miljöenhetens bedömning. Heby 

kommun har i anslutning till denna fördjupning inte möjlighet att utföra naturvärdesinventeringar 

under olika säsonger.  

 

Naturvärdesinventeringen utfördes inte över alla ortens ytor som bygg- och miljönämnden 

poängterar. Detta då det är resurskrävande och fokus var tvungen att läggas på områden för 

potentiellt förändrad markanvändning. Inventeringen visar dock naturvärdesklasser och har gett 

upphov till viktiga hänsynsområden i varje utpekad planområde.  

 

Synpunkt: 

Hur ska man gå till väga för att uppnå målen med planens syfte och säkerställa att dess intentioner 

genomförs? 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Översiktsplanen är inte bindande utan vägledande. Vilket innebär att efterföljande bindande 

planering som detaljplanering och lov- och tillståndsgivning i första hand baseras på 

översiktsplanens intentioner.  

 

Synpunkt: 

För att nå dit behövs samverkan mellan olika parter. Hur säkerställer man att  

olika samverkansformer, både etablerade och nya sätt att arbeta?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Samverkansaspekter beskrivs löpande genom planförslaget, både traditionella och i nya 

konstellationer. Exempel är bland annat detta samråd, och uppföljningsmöten, samt krav på dialog 

med lokalnätsägare eller projektet ”hållbara transporter” som involverar myndighet, kommun och 

näringsliv.  

Hur samverkan bedrivs i andra projekt ligger utanför översiktsplanens syfte, som är att vägleda 

mark- och vattenanvändningen. Däremot är samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen 

mycket positiva till bygg- och miljönämndens vilja till samverkan. 

 

Synpunkt: 

Det behöver även redogöras för hur uppföljningen av planen ska gå till.  

Förutsättningarna kan under tiden ändras och därför är det viktigt att den uppdateras för att hållas 

aktuell. Vilka frågor ska hanteras vid den årliga uppföljningen och vilka ska ansvara för det 

arbetet?  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Det behöver inte redogöras för som del av planen. En översiktsplan, inklusive förändringar genom 

fördjupning och tillägg regleras i innehåll och som demokratisk process genom PBL och MB. De 

olika skedena, samråd, granskning med mera syftar till att ge insyn, främja demokrati och 

påverkan för verksamma inom kommun då det rör kommunens viljeriktning. Planen kan och ska 

alltså inte uppdateras utan att beakta planprocessen, en sådan hantering skulle möjliggöra 

överklagande av planen då förfarandet inte behandlas korrekt.  

 

Översiktsplan brukar kunna uppdateras i sak, men inte gällande ställningstagande fattade genom 

den demokratiska processen.  

 

Synpunkt och sammanfattning:  

Det vore önskvärt att Heby kommun tydligt visar att man har högt ställda mål för att nå en robust 

och klimatsmart samhällsutveckling. Delar av  
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planförslagets textinnehåll antyder att man har fastnat i gamla strukturer och  

tankemönster. Överlag så syns inte kommunens mål alls i dokumentet. Det  

saknas koppling till de hållbarhetslöften som kommunen har förbundit sig till  

och det saknas även en koppling till Agenda 2030, miljömålen och folkhälsopolitikens 

målområden. Dessutom skiljer sig dokumentet från Hebys  

energiplan med klimatstrategi Heby 2030 som antogs 2011. För att uppfylla dessa krav behöver 

ambitionsnivån höjas rejält.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Koppling till hållbarhetslöften och agenda 2030 kan lyftas mer utförligt och konkret, ges större vikt 

i informationssyfte.  

 

Synpunkt: 

Bygg-och miljönämnden anser att samrådshandlingarna inte uppfyller de grundläggande krav som 

bör ställas på en fördjupad översiktsplan.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Delar har identifieras som behöver inarbetas mer efter samrådsskedet sett till miljöaspekter. 

Plankarta över nuläge och planeringsförutsättningar, miljökvalitetsnormer, ras och skred samt 

hänsyn till kommunala, regionala och nationella mål, planer och program i den fysiska 

planeringen.   

Hela detta dokument redogör för samrådet och annat material som inkommit.  

 

Samrådsskedet syftar till att samla in material, synpunkter och underlag till planens inriktning 

inför färdigställande av planen.  

 

Grundläggande krav från PBL 

Från PBL:  

3 §  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen 

av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta. 

 

Se grunddragen på plankartan.  

 

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas 

och bevaras. Lag (2020:76). 

 

Se plankarta samt textdelar om bebyggelsestruktur 

 

 4 §  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna 

intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket.  

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap.miljöbalken ska alltid redovisas. 

 

Se riksintressen specifikt i planförslaget. Förhållanden med väsentlig betydelse beskrivs på sida 8-

43. Plankartan beaktar dessa förhållanden.  

 

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att 

 

- riksintressen ska tillgodoses, 

Se ovan.  

 

- gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.miljöbalken ska följas, och förhållanden av 

väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76). 

 

Se avsnitt om miljökonsekvensbeskrivning. 

-  
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Av översiktsplanen ska även följande framgå 

 

- hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, 

 

Se plankarta, planbeskrivning och samordning med bostadsförsörjningsprogram 

 

- hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 

betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 

 

Har utvecklats och genomarbetats efter samrådet. Genom generell riktlinje om hur, samt vilka, 

planer och program som ska ha bäring på den fysiska planeringen.  

 

- sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 

första stycket miljöbalken, 

 

Se plankarta.  

 

- 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, 

 

Hanteras acceptabelt i planförslaget, men bör utvecklas med avseende på befintlig bebyggelse och 

gällande ras, skred och erosion.  

 

- om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och 

skälen för avvikelsen, och sådana områden och verksamheter som angår två eller flera 

kommuner eller är av regional betydelse. 

 

Vattenförsörjningens hanteras mer utifrån ett avrinningsperspektiv hanteras mer efter samråd.  

 

[S2]Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag 

(2020:76). 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd:  
I avsnittet ”En fördjupning av översiktsplanen” beskrivs hållbarhetslöften och Agenda 2030 samt 

hur översiktsplanen hänger ihop med fördjupningar och tillägg. Generella riktlinjer och mål hittas 

i den kommunomfattande översiktsplanen. Denna fördjupning ersätter viljeriktningen för mark- och 

vattenanvändningen inom ett begränsat geografiskt område.  

 

Yttrandet har uppmärksammat delar som behöver justeras efter samrådet, vilket också är syftet 

med samrådet enligt PBL. Dvs att ”samla in ett så bra beslutsunderlag som möjligt”. Generellt 

gäller att kommunfullmäktige beslutar i ändringar om översiktsplan, genom kommunstyrelsen som 

leder arbetet. Syftet är att tydliggöra framtida mark- och vattenanvändning i Morgongåva tätort på 

en övergripande nivå för att vägleda efterföljande bindande planeringsprocesser. 

Varje synpunkt bemöts separat ovan.  

 

Ett uppföljande har genomförts för att gå igenom samtliga synpunkter, bland annat vilka 

grundläggande kvav som åsyftas och för att klargöra vad som behöver inarbetas samt hur. 

 

VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Yttrande angående: Samråd fördjupning av översiktsplanen för Morgongåva tätort, Heby  

  

VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har följande synpunkter på planförslaget.  
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Avfallshantering  

Avfallshanteringen står inför betydande utmaningar med ökade avfallsmängder, ökad konkurrens 

om nödvändiga utrymmen för sortering och förvaring av avfallet. Förtätning vid nybyggnation 

försvårar framkomligheten för renhållningsfordon. Kommande skärpta ambitioner och krav på 

materialåtervinning av hushållens avfall förutsätter dessutom att insamlingen av tidnings- och 

förpackningsavfall utvecklas med ytterligare utrymmesbehov som följd. Tillsammans med alla tolv 

medlemskommuner har VafabMiljö kommunalförbund tagit fram en ny regional avfallsplan. I 

avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. 

Insamlingssätt/system ska möjliggöra fastighetsnära insamling för lämpliga delar av hushållens 

avfall i alla typer av boendeformer. Insamling av hushållsavfall sköts av Vafab Miljö, som även har 

ansvaret för komposterbart avfall och latrinhämtning inom Heby kommun  

  

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till möjligheterna att hantera 

avfall. Avfallshanteringens utrymmesbehov påverkar detaljplan och utformningen av byggnader i 

en utsträckning som gör det rimligt att exploatören ansvarar för att utreda val av avfallslösning. För 

att hålla en god kvalitet på avfallsutredningen kan Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen 

ge ett bra stöd. VafabMiljö är en viktig part i avfallsutredningen och ska beredas möjlighet att svara 

på remisser i detaljplane-, bygglovs- och projekteringsskedet.  

  

Materialåtervinning   

Återvinningsstation för förpackningar samt papper finns vid livsmedelsaffären centralt i 

Morgongåva på Brunkullsvägen. Återvinningscentraler (så kallade Återbruk) för grovavfall finns i 

Heby och Östervåla.   

  

I övrigt har VafabMiljö inga synpunkter och tackar för möjligheten att yttra oss.  

  

Med vänlig hälsning  

VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar VafabMiljö för synpunkterna och upplysningarna.  

 

Riktlinjer och informationspunkter inarbetas enligt VaFabs yttrande i planförslaget under teknisk 

anläggning och miljöaspekter genom ett nytt avsnitt – ”Avfallshantering och materialåtervinning”. 

Återvinningsstationer inarbetas enligt yttrande som del av energihushållning och resurshantering 

som allmänt intresse i Morgongåva.  

 

 

Svenska Kraftnät, via länsstyrelsen Uppsala 

 

Länsstyrelsens diarienummer: 401-3947-2021 

Svenska kraftnät har i dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella området 

och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta 

remissförfarandet i aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är 

ni välkomna att höra av er till oss. Ni når oss via registrator@svk.se Ange ärendenummer: Svk 

2021/2063 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för 

el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dessa dokument finns publicerade på vår 

webbplats, www.svk.se 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar Svenska Kraftnät för upplysningarna.  

 

 

mailto:registrator@svk.se
http://www.svk.se/
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Trafikverket 

 

Trafikverkets dnr: TRV 2021/59427 

 

Trafikverkets yttrande gällande samråd av Fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort i 

Heby kommun 

 

Ärendet 

Trafikverket har mottagit handlingarna för ovan nämnda plan. Syftet med planen är att skapa 

möjligheter för bostads- och verksamhetsutveckling i orten.  

 

Infrastruktur 

Ärendet berör väg 72, 833, 860 samt Dalabanan där Trafikverket är väghållare samt 

infrastrukturägare. Dalabanan och väg 72 är båda av riksintresse för kommunikationer samt primära 

transportleder för farligt gods. Längs aktuella avsnitt på väg 72 uppgick ÅDT (årsmedeldygnstrafik, 

mätår 2019) till cirka 5461 fordon som högst, varav 11-12% utgjorde tung trafik. Väg 860 har 

uppmätt ÅDT på cirka 1630 fordon och väg 833 cirka 127 fordon, båda med mätår 2019. 

Hastighetsbegränsningarna på det statliga vägnätet varierar mellan 30-80 km/h inom det aktuella 

planområdet. Väg 72 är en av Trafikverket tillsammans med länsplaneupprättarna utpekad 

funktionellt prioriterad väg. Vägen pekas ut som regionalt viktig för långväga samt dagliga 

personresor och kollektivtrafik. Sammantaget är det vad Trafikverket utgår ifrån vid utformning 

och bedömning av möjliga åtgärder kring det statliga vägnätet.   

 

Trafikverkets synpunkter 

 

Tidiga skeden 

Vid översiktsplanering och annan tidig planering bör kommunen och Trafikverket gemensamt 

bedöma om den planerade bebyggelseutvecklingen kommer att leda till förändrade behov i den 

statliga anläggningen. Enligt planförslaget kommer en fullskalig utveckling innebära en ökad 

trafikmängd på det statliga vägnätet och befintliga plankorsningar. Förväntad trafikökning på de 

statliga vägarna och plankorsningarna behöver tas hänsyn till i efterföljande planering. 

Infrastrukturen är redan i dagens läge högt belastad i Morgongåva och med ytterligare exploatering 

måste kommunen vara beredd på att ta ansvar för och bekosta åtgärder som krävs för trafiksäkra 

och kapacitetsstarka lösningar. Det är även viktigt att kommunen tar med sig i sin översiktliga 

planering alternativa lösningar för plankorsningen vid järnvägsstationen då det konstaterats att en 

planfri korsning eventuellt inte är genomförbar av olika anledningar vid stationen. 

 

Trafikverket ser fram emot en tidig dialog i detaljplaneringsskedet. Processen med framtagande av 

avtal för åtgärder i den statliga infrastrukturen bör vara med från samma tidiga skede. Heby 

kommun kommer att behöva finansiera åtgärder som bibehåller väg 72 och Dalabanans 

funktionalitet. 

 

Hälsa och säkerhet 

När bebyggelse planeras nära stora infrastrukturstråk behöver hänsyn tas till hälsa och säkerhet för 

individer som vistas i områden. Vid bostadsbebyggelse är buller en risk som behöver beaktas. 

Trafikverket anser att god ljudmiljö i första hand ska uppnås genom god samhällsplanering och inte 

genom uppförande av avgränsade skyddsåtgärder. I översiktsplanen är det viktigt att kommunen 

visar hur man avser att hantera buller- och vibrationsfrågor i den fysiska planeringen för att bidra 

till en god och hälsosam boendemiljö. Skulle bulleråtgärder bli aktuella vid bostadsbebyggelse ska 

åtgärderna placeras utanför Trafikverkets fastighet/vägområde och bekostas av kommunen 

alternativt exploatören. 

 

Transporter av farligt gods är även en viktig aspekt att beakta när ny bebyggelse planeras intill 

transportanläggningar, när ny transportinfrastruktur planeras och när markens användning ska 

förändras på annat sätt. Det är viktigt att frågan om hänsyn tas upp för att minska risker tidigt i 
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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 god ska utredas 

och beaktas. 

 

Godstransporter 

Trängsel på in- och kringfartsleder är ett växande problem för godstransporter. Ökade godsflöden 

till översiktsplanens tilltänkta verksamhetsområden kan generera behov av utökat antal 

uppställningsplatser. Vid etablering av verksamheter som innebär ett ökat godsflöde måste 

tillgången på uppställningsplatser ses över och det ökade godsflödet konsekvensbeskrivas. Blir inte 

uppställningsbehovet tillgodosett kan godstrafiken få problem att hitta uppställningsplatser 

lämpliga för uppställning för att tillgodose sina lagstadgade kör- och vilotider. Risken finns då att 

parkering sker på ytor som inte är avsedda för uppställning, så som på villagator, ramper, 

industriområden m.m., vilket innebär att den tunga trafiken uppehåller sig på ett vägnät som inte är 

anpassat för det. Det kan redan i ett översiktsplaneskede vara lämpligt att göra en bedömning om 

etablering av verksamheter som innebär en ökning av godsflöden genererar ett behov av 

uppställningsplatser. 

 

ÅVS väg 72 

Det pågår just nu en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 72. ÅVS väg 72 bristande trafiksäkerhet och 

användbarhet Heby-Kvarnbolund syftar till att se över de brister och behov som finns längs stråket 

och föreslå åtgärder till dessa. Utredningen kommer att fungera som ett underlag till den 

kommande kommunala och regionala planeringen med målsättning att bland annat förbättra 

cykelbarheten i stråket, öka kollektivtrafikens tillgänglighet och konkurrenskraft samt se över 

vägens funktionalitet och trafiksäkerhet för samtliga trafikslag. Åtgärdsvalsstudier är en process 

som gör det möjligt att välja åtgärder trafikslagsövergripande enligt fyrstegsprincipen. I 

åtgärdsvalsstudien analyseras lämpliga åtgärdsalternativ för identifierade problem utifrån 

fyrstegsprincipen. Processen ska leda till att man prioriterar åtgärder som ger effektivare 

utnyttjande av befintligt transportsystem och minskar efter-frågan på transporter framför mer 

kostnadskrävande och miljöpåverkande åtgärder. ÅVS för väg 72 beräknas vara klar 2022. Att en 

åtgärdsvalsstudie genomförs förändrar inte ovan nämnd kravet på finansiering av åtgärder i 

Trafikverkets anläggning uppkommen av exploateringar. Trafikverket vill även förtydliga att ingen 

vägplan för mötesfri väg Heby-Uppsala för tillfället pågår.  

 

Sammantagen bedömning 

Trafikverket har utöver ovanstående information och kommentarer inget att erinra. 

 

I de fall där kommande detaljplaner har påverkan på statlig infrastruktur kan det komma att krävas 

undertecknade avtal med Trafikverket innan respektive detaljplan kan godkännas. Ser mer info om 

avtal via länken nedan. 

 

Övrigt 

För ytterligare information och planeringsunderlag se ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” 

på Trafikverkets hemsida 

• https://www.trafikverket.se/samhallsplanering 

• https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-r%C3%A5d-vid-kommunal-

detaljplanering-n%C3%A4r-statlig-anl%C3%A4ggning-kan-p%C3%A5verkas 

 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar Trafikverket för synpunkterna och upplysningarna.  

 

Plankorsningen har inarbetats på plankartan och mark reserverats för detta ändamål. Andra 

alternativ har setts över ytterligare en gång och beskrivs i planbeskrivning.  
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Kostnader, finansiering och framtida arbete beaktas även i Heby kommun infrastrukturplanering. 

Även information gällande ÅVS Väg 72 samt avtal gällande detaljplaneringen beaktas i 

planförslaget. 

 

Gällande hälsa, säkerhet, buller och farligt gods så har detta förtydligats enligt Trafikverkets 

yttranden. Buller- och farligt gods hanteras mer utförligt i text samt även genom en buffertzon på 

plankartan kring särskilt utsatta miljöer och separering av tunga transporter och boendemiljö.  

 

Gällande godstransporter så påpekar Trafikverket att uppställningsplatser i samband med 

verksamhetsetablering bör utredas åtminstone på en översiktlig nivå, i synnerhet då det är stora 

arealer som pekas ut som lämpligt för framtida verksamheter. Antingen kan det hanteras i text, och 

på så sätt vägleda efterföljande planering. Eller att genom plankartan, reservera mark för detta 

ändamål. Denna fråga hanteras mer lämpligt i nästa revidering av översiktsplan då 

uppställningsplatser kan vara aktuellt utanför planområdet.  

 

Vattenfall Eldistribution AB:  

 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution återkommer med svar på remiss och 

lämnar följande yttrande: 

 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med en spänningsnivå på 22 kV luftledning inom 

Morgongåva. 

 

Vattenfall Eldistribution noterar följande text i planhandlingen: ” Det går en regionnätsledning 

längs den norra delen av tätorten på 20 kV. Nätets kapacitet klarar en utbyggnad enligt 

planförslaget för bostäder och småskaliga verksamheter. Vid etablering av större energikrävande 

verksamheter behöver en dialog genomföras med Sala-Heby energi och Vattenfall för att 

säkerställa kapaciteten. I dagsläget begränsas Morgongåvas utveckling av en luftburen 

kraftledning som går längs med den norra sidan av orten, söder om Fågelsången. För att orten ska 

kunna utvecklas är det önskvärt och viktigt att kraftledningarna markförläggs. Till följd av 

klimatförändringarna förväntas kylbehovet att öka under sommarmånaderna medan 

uppvärmningsbehovet kan komma att minska med ett mildare vinterklimat” 

 

Vad gäller detta önskemålet har kommunen fått från svar av områdesansvariga för planeringen av 

elnätsanläggningarna i Morgongåva vid ett flertal tillfällen att kommunen behöver inkomma med 

en flyttanmälan för denna ledning. Senast den 15 april fick kommunen detta svar från Vattenfall 

Eldistribution. Vattenfall Eldistribution ser fram emot att dialog fortsätter att hållas inför detta. 

 

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall Eldistributions elnätanläggningar 

gäller att dessa skall placeras så att drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning inte försvåras. 

Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall Eldistributions elnätanläggningar 

utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande. Hänsyn ska tas till 

försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att 

verksamheter eller åtgärder inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska anmälas i god tid. 

Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal.  

 

En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad av befintliga 

elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar för att säkerställa kommunens 

kommande energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri och handel.  

 

Vid etablering av större solenergianläggningar och vindenergianläggningar krävs sannolikt 

ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 
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Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende krävs sannolikt ombyggnad av 

befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och 

utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och förändrade intrång i geografin för 

att framtidssäkra den del av infrastrukturen som berör eldistribution. Vid bildande av nya 

naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-områden och vattenskyddsområden, gäller att 

restriktionerna inte får förhindra ledningshavaren att utföra de återkommande drift- och 

underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande föreskrifter samt åtgärder som 

erfordras vid pågående driftstörning.  

 

Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att dessa inte omfattar 

ledningsgatan. 

 

Vid förändring i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt teknikval genomföras. Det är 

särskilt angeläget i områden där väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar Vattenfall Eldistribution AB för synpunkterna och upplysningarna.  

 

Synpunkterna och yttrandet har inarbetats som kunskapsunderlag och riktlinjer har införts i 

planförslaget gällande energiförsörjning. Samordningen och förberedelse för elinfrastruktur och 

energiförsörjning i den fysiska planeringen av landskapet inarbetas i plankartan. Karteringar av 

gällande planeringsförutsättningar och olika typer av resursförsörjning med avseende på vilka 

intrång i geografin visas och tydliggörs på plankartan.  

 

Det pågår ett parallellt projekt hos Heby kommun som avser att utreda elnätskapaciteten i 

kommunen i dagsläget samt kommande år. Denna rapport kommer i sin tur utgöra underlag till 

revidering av kommunens energiplan. Energiplanen ska fastställa behov, åtgärder och strategier 

för Heby kommuns energiförsörjning. Energiplanen ska senare inarbetas i Heby kommuns fysiska 

planering genom revidering av översiktsplanen för hela kommunens yta.  

 

 

 

 

Inkomna synpunkter Sammanslutningar 

Morgongåva Byalag 

 

Morgongåva byalag översänder en karta över rekreation- och målpunkter i och kring 

Morgongåva.  

 

Fler punkter [från inarbetad karta] är prioriterade att behålla då de har en etablerad 

funktion i samhället som är värd att bevara: 

 

Axsjö rastplats - Revideras på plats så att det går att stanna med bil för fiske, skridskoåkning, 

fika/trivselplats. mm. 

 

FÖP;en ser mycket bra ut och kan HSP ledningen grävas ner så blir planeringen och 

utvecklingsmöjligheterna optimala. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 
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Heby kommun tackar för planeringsunderlag samt synpunkterna.  

 

Kartan har inarbetas i planen under avsnitt för grön- och blåstruktur. Axsjö rastplats har 

inarbetats som målpunkt, och trafiksanslutningen utreds.  

 

Domarbo Skog AB med dotterbolaget Morgongåva Bostäder AB 

 

Synpunkter på samrådshandling fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva tätort 

Avseende utbyggnad av bostäder inom Morgongåva. 

 

Lilla Ramsjö 

I texten på sidorna 48 och 51 beskrivs utbyggnadsutbredningen som Lilla Ramsjö II samt Lilla 

Ramsjö 111. 

 

Det har tidigare framkommit från bland andra Länsstyrelsen att det inom området Lilla Ramsjö II, 

jordbruksmarken öster om Vikingagravarna fram till utegymmet, kan finns fornlämningar som kan 

försvåra exploatering och bostadsutbyggnad på den delen. Av bland annat den anledningen är det 

önskvärt att området Lilla Ramsjö III tas med i samma etapp som Lilla Ramsjö II och ses som en 

sammanhållen del. Detta för att möjliggöra framtagande av en detaljplan för Lilla Ramsjö II och 

Lilla Ramsjö IIIområdet. Det skulle sannolikt underlätta ett helhetsgrepp som på ett bra sätt kan 

skapa nybyggnation av bostäder samtidigt som delar av området bevaras och förstärks som 

naturtillgångar (bäcken, vikingagravar, fornminneslämningar, elljusspåret, utegym etc). 

 

 
 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Planförslaget syftar till samma åtgärd och planområde. Pilarna för områdesbeskrivning utformas 

bättre för att tydliggöra detta.  

 

För planen krävs att fornlämningsområdet utgör kärna, och eventuell bebyggelse anpassas efter 

fornlämning samt avrinningsområde. För detta krävs att samordningen av de olika intressena sker 

inom samma plangräns i detaljplaneskedet. Lilla Ramsjö föreslås som ett planområde och 

sammanhängande planarbete, med senare etapper.  

 

Synpunkter på samrådshandling fördjupad översiktsplan (FÖP) för Morgongåva tätort 

Avseende utbyggnad av verksamhetslokaler inom Morgongåva 

 

I samrådshandlingen tydliggörs att kommunen har en ambition att möjliggöra fortsatt expansion för 

företagsverksamhet inklusive storskalig e-handelsverksamhet. 

Det föreslagna området intill Apotea / Babyland (Norra verksamhetsområdet) är bra och även ytan 

söder om Tjusarvägen avseende småskalig verksamhet. Vår uppfattning är att Västra Molnebo och 

Västra Snesholm inte uppfyller kriterier för storskalig ehandelsverksamhet. För att säkerställa 

möjligheter för ytterligare storskalig ehandelsverksamhet bör verksamhetsområdet för detaljplanen 

utökas längs Molnebovägen fram till infarten till Skomaråsen. (På nedanstående bild: området 

mellan MolnebovägenBlomsterbo-Skomaråsen- och ramen för teckenförklaringen). Detta 
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möjliggör att etableringar med därtill hörande tung trafik förläggs längs Molnebovägen och inte 

belastar de centrala delarna av Morgongåva samhälle. 

 

Delar av marken fram till Skomaråsen bör vara intakt men hela delen bör kunna pekas ut som 

utredningsområde för verksamhet. 

 

 
 
 
 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun delar samma ansats att styra bort belastningen av godstrafik från centrala 

Morgongåva. Föreslaget utökat område ligger utanför samrådsförslagets avgränsning.  

  

Om detta område efter beslut även fortsättningsvis faller utanför FÖPens tidigare planavgränsning 

så utesluter det inte framtida utredning enligt föreslaget ändamål. Skillnaden blir att det inte har 

stöd från FÖPen som underlättar processen.  

 

Däremot är planeringsprocessen kring framarbetande av FÖPen lång och resurskrävande. 

Samrådet syftar även till att få in underlag och synpunkter som förbättrar det initiala 

samrådsförslaget.  

Detta område bör alltså kunna inarbetas som en del av synpunktsinhämtningen under 

samrådstiden. Planområdet utökas därmed till granskninsskedet som del av framställande av 

planen. Det kan på ett mer lämpligt sätt ersätta samrådsförslagets ”Sneshol” som 

utredningsområde för verksamhetsområde. Hur, varför och innebörd förklaras i 

granksningshandlingen som även presenterar grundläggande förutsättningar för området i fråga.  

 

 

Inkomna synpunkter Allmänhet vid digitala samrådsmöten 

Synpunkt: Bostadsbyggande – Det behövs olika sorters bostäder i Morgongåva; hyresrätter, 

bostadsrätter och villor. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Planförslaget pekar ut områden lämpliga att utreda för bostadsbebyggelse. Det finns få centrala 

ytor lämpliga för förtätning, Morgongåva är dock inte stort till ytan och samtliga bostadsområden 

ligger inom gång- och cykelavstånd till Morgongåva station.  

 

Anser Kommunstyrelsen det lämpligt så kan förslag till upplåtelseform och utformning föreslås i 

FÖP:en, det kan också lämnas mer till senare skede och respektive planaktör.  
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Synpunkt: Mark mellan förskolor och husen längre bort på Brunkullsvägen, ett område som folk 

frågar efter. Ett annat område är vid Allévägen (på f.d. Karlssons sidan), grönparken, är det 

kommunens mark? 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Mellan förskolor och Allévägen så är närmsta grönytorna del av planeringen för förskolarna. 

Området vid Allévägen är inte kommunens mark utan tillhör företagsparken. 

  

Synpunkt: Använda området som park och lägenheter (vid Allévägen). Efterfrågan på 

marklägenheter (likt de öster om Allévägen) från framförallt äldre men även yngre. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Denna mark är detaljplanerad som ”industripark”, en del av verksamhetsområdet och får delvis ej 

bebyggas. Marken är en viktig grön kil genom tätorten som bevaras och sköts som allé.  

  

Synpunkt: Bommarna vid järnvägsövergången har blivit bättre men det är fortfarande en kaosartad 

situation. Hur ser kommunen på det? Vart ligger vi med den i planeringen? Funderingar kring 

trafiksituationen från allmänheten. Framförallt från Salahållet (väster ifrån) skapas trafikfarliga 

situationer. Sedan är det många som springer under bommarna. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna. Det har gjorts en utredning och nyligen genomförts en 

förändring på bomfällningstiden. Hur det påverkar köbildningen återstår att se vid FÖPens 

samråd. En utredning över trafikmiljön (Åtgärdsvalstudie - ÅVS) på väg 72 med Trafikverket från 

Kvarnbolund till Heby genomförs där problematiken med hastigheter och bredder/svängfält på 

vägen är en del. Väg 72 är Trafikverkets väg så kommunen har inte rådighet över åtgärder på den 

vägen. 

 

Synpunkt: Hastigheten har sänkts i Morgongåva till 30 km/h centralt. Finns två centrala förskolor 

– 30 km/h förbi dem tidigare, men nu är skyltarna borta. Hastigheterna utanför skolorna har stigit 

istället för sjunkit och bilar kör generellt ganska fort. Efter hastighetssänkningen i orten har 

hastigheten ökat utanför skolorna. 

 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. I detta planarbete hanteras trafikmiljön mer övergripande, 

hur vägnätet försörjer och binder ihop olika markområden och kommunikationer. 

Hastighetsbegränsningar kan inte hanteras i denna plan men kommunen tackar för upplysningen 

och problemet med 30-skylten tas vidare till förvaltningen. 

 

Synpunkt: Vid ICA-butiken – förslag på att göra en snedparkering så att bilarna backar ut snett, 

istället för rakt ut, vilket ger bättre syn för förarna och då inte blockeras av bilar bredvid. Barn på 

cykel har varit på väg att bli påbackade där. Det är ganska mycket trafik där, framförallt i samband 

med stängning av förskolor och när folk kommer till ICA och ska handla. Finns anledning att se 

över det området. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten. 

Exakt utformning hanteras i mer detaljerat skede och kommunen är sen tidigare medveten om 

parkeringsutmaningen vid Ica.  

I detaljplanen finns ingen parkeringsmark fastslagen. Möjligtvis kan lokalgatan rustas upp, 

hänvisa till pendlarparkering och/eller gång- och cykel. 

Om Ica-butiken expanderar behöver parkeringssituationen hanteras samtidigt och utökas. 
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Synpunkt: Vet att det har funnits utrymme för GC-väg på höger sidan av Nyängsvägen, att det ska 

finnas utrymme av dem fastigheterna som är berörda, dem har staketen längre in på gräsmattorna 

för att möjliggöra detta. Många som går och cyklar där samtidigt som det kommer bilar, många 

yngre barn. Folk har ställt ut blomlådor på egna initiativ men har blivit borttagna av Trafikverket 

och andra myndigheter. Det har varit ett problemområde som kanske har blivit ännu mer nu, i takt 

med att det har blivit fler barn och mer trafik i Morgongåva. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tar med önskemål om ytterligare GC-väg längs Nyängsvägen i dialoger med 

Regionen och Trafikverket.  

 

Inför granskning har kartmaterial utvecklats om lämpliga inriktningar för framtida gång- och 

cykelutveckling.  

  

Synpunkt: En fråga som berör mig och våra fastighetsägare privat. Har kommit upp i media. Om 

det ska till en ny planering för centrala Morgongåva så är mitt ärende levande. Det gäller en väg 

mitt i centrala Morgongåva som just nu är servitut, där anser jag att kommunen ska vara väghållare. 

Det fanns inga uttalande när man gjorde planen, där man ska göra överväganden om det ska vara 

olika väghållare inom samma detaljplan. Det fanns inga såna uttalanden om varför man hade olika 

väghållare.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Ärendet hanteras separat genom teknisk enhet och väghållarskap.  

 

Synpunkt: Gällande LIS-området vid Ramsjön. Vissa är negativa och vill inte att kommunen ska 

röra marken. Medan andra är positiva och tycker att det är kul när det händer saker. Det är blandade 

synpunkter. Grannar kommer ha åsikter. 

 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Strandskyddet gäller generellt vid varje vattendrag och sjö. LIS är ett tillägg som går att göra i 

översiktsplanen och som blir ett skäl att pröva om det är lämpligt att ge dispens i ett senare skede. 

PBL reglerar när det är möjligt att påkalla landsbygdsutveckling i strandnära läge där 

bostadsförsörjning är ett sådant särskilt intresse. Heby kommun vill möjliggöra detta genom 

FÖPen, men det kräver mer omfattande utredningar i detaljplaneskedet.  

 

Synpunkt: Trafiksituationen vid Apotea, det är väldigt trångt. Dels för tung trafik, har svårt att ta 

sig över järnvägen och framförallt vintertid. Skapa många allvarliga situationer. Vägens bredd vid 

Adlibris är för smal för den tunga trafik som går där. Just nu står det väldigt mycket bilar parkerade 

utanför Adlibris vid grönområdet. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun är medvetna om detta och jobbar för fullt med utifrån det kommunen kan göra. 

Samarbete med Region Uppsala, Morgongåva Företagspark och de större företagen, ett 

samarbetsprojekt för att öka de hållbara transporterna och resorna. ¨ 

 

Både mjukare åtgärder som beteendeförändringar, parkeringsövervakning med mera arbetas med. 

Samt hårdare med förändring av kollektivtrafiktabell. I nuläget är pendlarparkeringen för de som 

pendlar från Morgongåva tillräcklig, med gång- och cykelavstånd. Heby kommuns vilja är att fler 

reser kollektivt och hållbart till Morgongåva för arbetspendling.  

Text gällande parkeringar vid verksamhetsutveckling inarbetas i FÖP:en. 
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Synpunkt: Gåendes över järnvägen – det är väldigt trångt där med tanke på den trafik som är. Inte 

positivt och en tidsfråga tills något händer. Har sett många tillbud. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Mark reserveras till förbättringar för plankorsningarna.  

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete från Heby kommun och Region Uppsala med Trafikverket 

för att komma till ordning med passagen. 

 

Synpunkt: Vägen Morgongåva – Vittinge till skjutbanan där vägen svänger ut vid 72an används 

flitigt; som motionsslinga, för promenader, barn på cyklar, folk som ska ta sig till utegymmet. Det 

är inte en transportsträcka som vägen mellan Morgongåva och Heby kanske används för cyklister. 

Utan är mer flanörer, pensionärer, barnfamiljer. Viss del av den är 70-sträcka och vill helst inte att 

den vägen används som transportsträcka för att slippa bomfällning, vägen är ganska trång på vissa 

ställen. Ha i åtanke som en sträcka för gångtrafikanter, cyklister och flanörer osv än som genväg för 

bilar som ska ut på 72an. 

 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Trafikverket ska anlägga ny GC-väg mellan Brunkullsvägen och Gamla Landsvägen. Kommunen 

ska se över så att Brunkullsvägen är möjlig att ta sig fram på ett bra sätt för gång- och 

cykeltrafikanter. Detta har uppdaterats i plankartan.  

 

 

Inkomna synpunkter Allmänhet och enskilda 

Privatperson 1: 

Jag har ofta undrat varför man inte bygger bostäder emellan Heby och Morgongåva så samarbete 

kan bli bättre, dels med affärer men också utveckling för bostadsmarknaden så det blir mer utbud. 

Behovet måste finnas för mer anpassade lägenheter med markplan för äldre som inte kan bo kvar i 

sina hus längre, men inte vill sätta sig i en lägenhet. Så mitt förslag är att bygga marklägenheter 

med uteplats emellan Heby och Morgongåva, cykelväg är ju ordnat redan. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten och tar med sig detta till kommande arbete med 

översiktsplaneringen för detta område. I detta fall så hamnar det utanför planområdet.  

 

Privatperson 2: 

Uppsala län är mest expansivt i landet och de andra kommunerna i länet är en del av den positiva 

utvecklingen. Detta verkar dock inte gälla Morgongåva och Heby kommun, där marknaden inte går 

så bra som den borde med tanke på övriga länets utveckling. Heby kommun anses inte attraktivt, 

och det drabbar Morgongåva. Har man tagit hänsyn till att orten behöver locka fler invånare och 

företagare utifrån (tex från Uppsala och Stockholm), med attraktiva bostäder, infrastruktur och 

möjlighet till utvecklad handel? 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Syftet med planarbetet är att vägleda efterföljande bindande planeringen kring exempelvis vart nya 

bostadsområden och verksamhetsområden kan vara möjliga. Detta med målet just om att 

möjliggöra inflyttning av både verksamhet och invånare som synpunkten lyfter.  

 

Privatperson 3: 

Muntlig synpunkt från enskild med väsentligt intresse 

Det är väldigt stora ytor som pekas ut som dagvattenhantering, varav vissa överlappar med aktivt 

brukad jordbruksmark. Andra delar av ytorna för dagvattenhantering är bättre lämpade då vissa ytor 

redan är svårbrukade idag, med mulljord, sank mark och stora ansamlingar vatten. Anläggandet av 
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delar av Axsjövägen förbi skolan fördärvade dräneringen. Det ska också finnas en pump upp mot 

skolan, och funderar om dagvattnet efter rening i reservoar skulle pumpas dit.  

 

Om mark som utpekas som dagvattenhantering minskas så behöver också textdelar om hur många 

hektar jordbruksmark som tas i anspråk revideras. 

Positiv till utpekande av jordbruksmark söder om tätorten.  

 

Positiv till generella skrivningar om jordbrukets värde för tätorten som resurs.  

 

Generellt positiv till utpekat LiS-område vid Ramsjön. Marken kring Ramsjön är klart bättre 

lämpad för eventuell byggnation sett till markförhållanden. Det är dock väldigt storblockig terräng 

även där och besvärliga markförhållanden. Skyddsområdet på 500 meter från mjölkgårsden låter 

högt med tanke på de naturliga förutsättningarna.  

 

Kommunens arbete med biologisk mångfald inom grönyteplaneringen och i översiktsplanen ses 

som väldigt positivt. Däremot skulle det kunna utökas ytterligare, det är fortfarande stora ytor i 

tätorten som klipps rakt av.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Ytor för dagvattenhantering bör begränsas i förhållande till samrådsförslaget. De stora utpekade 

arealerna kan, enligt utredningarna och rapporterna, begränsas kraftigt i vilket yta som behöver 

ianspråktagas. Därmed kan den tätortsnära jordbruksmarken fortsätta hävdas och bidra med 

sociala, ekonomiska samt ekologiska värden.  

 

Grön- och blåstrukturskartorna utvecklas och tydliggörs ytterligare.  

 

 

Privatperson 3: 

Sammanfattning av synpunkt via mail, allmänhet:  

Trafiksituationen och rörelsen av människor har kraftigt ökat efter de senaste årens stora 

verksamhetsexpansioner. Vägnätet och transportinfrastrukturen, såväl gods- och personbilstrafik 

samt kollektivtrafik är inte anpassat för detta. Det måste hanteras i framtida planering för att det 

inte ska bli en ohållbar situation.  

 

Vägnätet och tillhörande infrastruktur, som parkeringsplatser, laddinfra, skyltning med mera 

behöver anpassas efter de nya förutsättningarna i nordöstra Morgongåva.  

 

Det blir mycket stora flaskhalsar vid skyftbyten och flöden av människor koncentrerade till vissa 

tidpunkter och platser. Parkeringssituationen längs tjusarvägen är inte acceptabel.  

 

Järnvägsstationen behöver rustas upp i förhållande till de kraftigt ökande antalet resande, samt även 

för att inspirera ännu fler att resa kollektivt. Även anslutningar till järnvägsstationen behöver rustas 

upp, genom gång- och cykelanslutning och separering.  

 

Stationsområdet med väntkurer som är undermåliga och alldeles för få måste rustas upp efter det nu 

kraftigt ökande resandeunderlaget och människor som använder trafikverkets anläggningar. 

Trafikverket hävdar sekretess vid uppgifter om resandeunderlag.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkterna. 

Trafik- och infrastrukturen i FÖP:ens textdelar har utvecklats för att tydligare lyfta problematiken. 

Plankartan har utvecklas för att dels belysa befintliga svaga punkter i transportinfrastrukturen 

samt hur GC-nätet kan utvecklas, hur parkeringsfrågor hanteras samt reservation av mark för 

åtgärder kopplat till hållbart resande.  
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Kopplingen mellan väg 72 och stationsområde för arbetspendling till företags- och logistikpark har 

getts större utrymme och fokus.  

 

Synpunkt via mail,  

 

Eftersom kommunen anlitat en advokat vilken menar att Morgongåva Vägförening ännu existerar 

och denna Vägförening ansvarat för en stor mängd vägar i Morgongåva vill jag mena att det vore 

bra att reda ut förhållandena mellan Morgongåva vägförening och Heby Kommun. 

 

Kommunsanställd A har fått tagit del av mailet från kommunanställd B som skickades till min mail 

1 februari. 

 

Jag har ifrågasatt uppgiften dels mot bakgrund att Heby Kommun enligt Fullmäktige beslut fattat 

beslut att överta Morgongåva Vägförenings skyldigheter och rättigheter, dels för att Länsstyrelsen i 

Västerås (dit kommunen då hörde) har fattat beslut om att upplösa Morgongåva Vägförening mot 

bakgrund av det beslut som Heby Kommun fattade och slutligen i ett mail till flera av kommunens 

ansvariga med ett mail den 3e Februari pekat på att föreningen tycks vara upplöst och hänvisat till 

följande länk: 

https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis%206eec3a5a-9904-4274-91b2-d57ef965c068 

 

Ingen har återkommit med svar men eftersom Heby Kommun ju utrett frågan mha en advokat vore 

det ju bra om Morgongåva Vägförening åtminstone är remissinstans eller liknande i denna 

"Pågående arbete, fördjupad översiktsplan Morgongåva tätort".  

 

Kommunen får gärna återkomma till mig med kontaktuppgifterna till Morgongåva Vägförening 

och ansvarig person där då. Detta då kommunen menar att den väg som går utanför vår fastighet på 

STORA RAMSJÖ 1:152 ingår i denna vägförening.  

 

Per Möller, Ordförande samhällsbyggnadsnämnden, uttalade sig i saken i UNT den 13e Mars och 

hälsade då att det är vi boende själva som får ta ansvar för denna väg, inklusive att ploga dem om 

vintrarna från och med årskiftet 2021/22. 

Samma sak gäller skötsel av lyktstolparna som kommunen satt upp. 

 

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden menar att detta beror på en miss av kommunen och 

beklagar. Om det sakförhållandet gäller utgår jag från att inga andra tillkommande vägar som ligger 

mindre centrala i Morgongvåva eller någon av kommunens övriga orter kommer få kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

Denna väg ingår alltså i DPÄ 352 för vilken Samrådsredogörelse presenterades 2015-09-14 se länk: 

https://docplayer.se/12718242-Dp-a-35-352-morgongava-norra-delen-morgongava-tatort-

samradsredogorelse.html 

 

Lantmäteriet har där ställt frågan om huvudmannaskap och fått svar från kommunen att gatorna ska 

ha kommunalt huvudmannskap. Det står också i DPÄ 352 att kommunen har huvudmannskap för 

allmänna platser till vilka gator hör. 

 

https://docplayer.se/48026682-Andring-av-detaljplan-for-morgongava-norra-delen-dp-a-35-352-

morgongava-tatort-heby-kommun.html 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Synpunkten och frågorna kopplat till det handläggs och bereds i andra processer. Där har det 

framkommit att Morgongåva Vägförening inte längre existerar, det förekom ett fel i tidigare skrift 

som är åtgärdat.  

https://docplayer.se/48026682-Andring-av-detaljplan-for-morgongava-norra-delen-dp-a-35-352-morgongava-tatort-heby-kommun.html
https://docplayer.se/48026682-Andring-av-detaljplan-for-morgongava-norra-delen-dp-a-35-352-morgongava-tatort-heby-kommun.html
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Gällande gatan så är det en utfartsgata och inte lokalgata, därav inte heller kommunalt 

huvudmannaskap i detaljplanen. 

 

Privatperson 3: 

Muntlig synpunkt från enskild markägare 

 

Lämnar synpunkter gällande att ytor och dragning av utpekade verksamhetsområden Västra 

Snesholm I och II behöver ses över. Det vore bättre att följa bäcken i karteringen över 

markanvändningen samt istället förlänga området ner mot Axsjön.  

 

För även fram att kartans olika kategorier behöver förtydligas i plandokumentet och kopplat till 

kartorna. Informerar om att det inte längre varken finns in- eller utlopp till Axsjön västerut.  

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för synpunkten.  

Kategorier förtydligas.  

In- och utlopp har undersökts tillsammans med tekniska enheten. Det finns ett gammalt dike mellan 

axsjön och ramsjön som är utmarkerat på karta, detta har dock varit torrlagt under lång tid och det 

är inget flöde mellan sjöarna. Gällande utlopp från Axsjön så har det varit problem med 

bäverdammar.   

 

Markytorna kring verksamhetsområde Västra snesholm ses över enligt synpunkt, speciellt med 

hänsyn till översvämningsrisker.  

 

Privatperson: 

 

- Mark närmast ICA ska vara avsett för utbyggnad av ICA butiken. 

- Mark bör avsättas för tunnel under riksväg och järnväg. Infart Brunkullsvägen utfart öster om 

Pizzerian. Här finns lättbyggd mark med rätt nivåskillnad. 

- Magasinet centralt i samhället som ägs av Morgongåva Byalag. Användningsområde bör vara 

samlingslokal/handel/kontor och möjliggöra ombyggnad av byggnaden. 

- Mellan de två centrumdelarna bör kommunikationen förstärkas för gående och cyklister. 

- Pilen för centrumutveckling bör gå åt båda hållen och möjliggöra även utveckling i norra 

centrumet där det finns mera mark att bygga på. 

- Avsaknad av samlingslokal på orten ger att ett markbehov för detta behövs för framtiden. 

 

Vi kan konstatera att verksamheter i Morgongåva har expanderat väldigt kraftigt sedan utökningen 

av företagsparken startade 2012. Arbetstillfällena har ökats med kanske 1000 personer i en ort med 

1500 innevånare. 

Tyvärr har inte möjligheten att bo i Morgongåva utvecklats i samma takt då det saknas plan och 

markberedskap för kommunala bostäder och villatomter. 

Det har under lång tid inte funnits kommunala villatomter att förvärva varvid inte heller samhället 

kunnat expandera innevånarmässigt som på orter där det erbjudits byggbara kommunala 

villatomter. 

Jag föreslår nu att planerad verksamhetsmark hålls nordväst om samhället längs Molnebovägen och 

inga verksamheter byggs söder om riksväg 72. 

Det blir en bra avskiljare så. 

Runt hela Axsjön, via Snesholmen, Jungfrubo och Göksbo avsätts mark för framtida bostäder på 

båda sidor om vägen, inkl söder om byn Axsjön. 

Marken ligger naturskönt och är lätt byggbar vilken minskar kostnaderna att etablera 

vägar/infrastruktur och bygga bostäder. Dessutom ligger skolan på den här sidan om riksvägen. 

Avgränsningen av samhället bör utökas söderut och även inkludera villorna invid vägen mot Holm. 

Minska andelen naturmark runt Axsjö och möjliggör trivsammt villaområde istället. 

Ett första etapp i ett större villaområde skulle kunna ske här mellan Holmvägen och gruvhålen mot 

Göksbo. Detta även så inte demografin på orten blir alldeles tokig med bara hyresbostäder. 
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Jag har läst om vilken servicenivå det finns i samhället, tycker den är bristfälligt beskriven. Den 

privata servicen är väl utbyggd med matvarubutik och all dess kringservice och café, godisbutiken 

med dess kringservice, 3-4 restauranger, bensinmack, frisör mm utökning kan alltid behövas men 

basservicen finns på orten. Behovet av det som kallas centralorter/kommuncentrum är minimalt. 

 

Kommentarer och förslag på åtgärd: 

Heby kommun tackar för informationen och synpunkterna.  

 

Mark närmast Icabutik är detaljplanerad för handel, kontor och centrum vilket inrymmer 

utbyggnad av livsmedelsbutiken. Samma mark är även betecknad som U1. Detta innebär att 

marken ej får bebyggas förrän ledningarna har flyttats. Detta har tydliggjorts på plankarta och i 

textdelar under Verksamheter och industri.   

 

Även förvaltningen har sett behovet av att reservera mark för lösningar av järnvägskorsningen. 

Detta har åtgärdats på plankartan.  

 

Magasinet och järnvägsområdet är sedan tidigare ej detaljplanerad. Byggenheten bör rådfrågas 

hur denna lokal ska hanteras, då den även kan tänkas ha höga kulturvärden.  

 

Heby kommun håller med om att kommunikation för gående och cyklister bör stärkas, detta har 

tydliggjorts på plankarta.  

 

Gällande synpunkt på ”centrumpil” så har detta åtgärdas.  

 

Gällande markreserv för samlingslokal så har det undersökts översiktligt efter om sådan möjlighet 

finns att peka ut i detta skede. Frågan lyfts i planens textdel.  

 

Textbeskrivning och även plankarta har uppdaterats med en mer utförlig text om den kommersiella 

service som finns på orten.  

 

Snesholmen är svårbebyggd och utsatt för risker kopplat till dagvatten. Junfrubo, Göksbo och 

söder om Axsjö by hamnar utanför planområdet. Skulle det vara aktuellt med detaljplanering eller 

förhandsbesked här så prövas det utanför FÖP-processen. I nästa revidering av ÖP hanteras även 

dessa områden. Runt Axsjöns östra rand är det svårbebyggt och utpekat för grön- och blåvärden. 

Strandskyddet gäller här medan det på västra sidan av Axsjön bör kunna anses redan vara 

ianspråktaget.  

 

Gällande naturmark och planområdets utökning så anser förvaltningen att rådande förslag 

möjliggör både bevarande av landskapet och bostadsbebyggelse.  

 

 

Förkortningar: 

PBL: Plan- och bygglagen (2010:900) 

MB: Miljöbalken (1998:808)  
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