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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

När ett förslag till detaljplan har tagits fram skickas det ut på samråd. 
Syftet är att samla in önskemål och synpunkter att tillföra det fortsatta 
arbete med planförslaget. Samrådstiden är normalt tre till fyra veckor.

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i ortstidningen Mitti. Granskningstiden pågår i minst 
i två veckor och nu finns en ny möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget.

Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen vinner laga kraft, (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor efter att antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kraft. Laga kraft innebär i praktiken att det nu är möjligt att 
påbörja utbyggnaden av området.

De som är berörda av planen och inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda under planprocessen blir underrättade om att planen 
har antagits och får information om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett större kvarter eller några fastigheter. Det 
är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett 
område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, skola, industri eller 
parkmark. Men också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får 
byggas.

Om inga större ändringar gjorts efter granskningen antar Bygg- och 
miljönämnden planen. 

UPPSKATTAD TIDPLAN 
Samråd      Sommar 2021
Granskning Vinter 2021
Antagande Vår 2022
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SAMMANFATTNING
Den västra delen av Garnuddens skogar är i dagsläget 
en otillgänglig tätvuxen blandskog. Salems kommun 
planerar att tillgängliggöra området och införliva 
det i det angränsande friluftsområdet. Nya stigar 
ska dras fram och nya entréer ska skapas. Skogen 
i området kommer att få en ny karaktär. I norr ska 
en långsmal dagvattendamm anläggas och längre 
söderut ska områdets gamla våtmark restaureras. 
Sedan Flatenbäcken anlades har den tidigare 
våtmarken i området blivit torrare. Idag har området 
utvecklats till en blandskog med barr- och lövträd. 
En restaurering av våtmarken kommer att medföra 
positiva konsekvenser för områdets naturvärden, 
och tillsammans med dagvattendammen även gynna 
kvaliteten på Uttrans vatten. Genom att anlägga 
stigar, spänger och en träbro i området kommer 
västra Garnudden bli ett spännande utflyktsmål för 

Salemborna.

SYFTE OCH 
AVGRÄNSNING
DETALJPLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggande av ett 
våtmarksområde med dagvattendamm och nya gångstråk 
för att tillgängliggöra området för friluftslivet. 

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING
Planområdet tillhör kommundelen Rönninge och är 
beläget i den södra delen av Salems kommun. Västerut 
avgränsas planområdet av bostadsområdet Fiskarudden, 
norrut av Tunadals koloniträdgårdsområde och österut 
av Garnuddens naturreservat. Sjön Uttran angränsar 
planområdet i söder. Genom sjön, ca 300 meter från 
planområdets södra gräns, sträcker sig kommungränsen 
mellan Salems kommun och Botkyrka kommun. 
Planområdet är cirka 7 hektar stort.

FASTIGHETER INOM 
PLANOMRÅDET
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Uttringe 
1:12, 1:187 och S:49. Salems kommun äger Uttringe 1:12 
och är delägare till S:49. Uttringe 1:187 är privatägd. 

Figur 1. Berörda fastigheter inom planområdet
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 
57 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl. 
 
ÖVERSIKTSPLAN
Gällande översiktsplan för Salems kommun 
2030 antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. 
Delar av det berörda området är utpekat som 
förändringsområde F19, idrottsanläggning Bintebo. 
Förslaget i översiktsplanen är att låta området vara 
reserverat för en möjlig framtida idrottsanläggning. I 
samband med beslutet om planuppdrag för Uttringe 
1:12 m fl beslutade Kommunfullmäktige att en 
avvikelse från översiktsplanen ska göras.   

GÄLLANDE DETALJPLANER
Gällande plan för merparten av planområdet 
är stadsplanen för östra delen av Rönninge 
municipalsamhälle, plan 80-01. Stadsplanen vann 
laga kraft den 7 mars 1947. Den största delen av 
området är planlagd för lek- och idrottsändamål. 
Ett område närmast strandkanten är planlagt som 
“allmän plats, planterad” och ett område i nordväst 
som gatu- och torgmark”. 

Ett område i söder, inklusive en del av Bintebovägen, 
omfattas av detaljplanen för kv. Backebo m fl, plan 
80-34, lagakraftvunnen den 22 februari 1996. 
Området i fråga är planlagt som lokalgata och natur. 
Öster om naturmarken finns ytterligare ett område 
planlagt som natur. Den gällande planen är där 
detaljplanen för Kv. Fiskarudden m fl, plan 80-29, 

lagakraftvunnen den 12 september 1996. Planernas 
genomförandetider har löpt ut. Under våren 2021 
var en ändring av detaljplanen för Kv. Fiskarudden 
m fl skickad på samråd.  Syftet med planändringen 
är att upphäva en planbestämmelsen som 
innebär att mark skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar för en del av planområdet. 
Inga genomförandefrågor bedöms uppstå till följd 
av planändringen och därmed uppstår ingen ny 
genomförandetid. Planändringen påverkar inte den 
delen av detaljplanen för Fiskarudden m fl som ingår 

i den här detaljplanen.

UNDERSÖKNING AV 
MILJÖPÅVERKAN, MB 6 KAP. 5 §
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt 
Miljöbalkens 6 kap. 5 §. Bygg- och miljöenheten 
och plan- och exploateringsenhetens samlade 
bedömning är att en strategisk miljöbedömning inte 
är nödvändig. Länsstyrelsen meddelade 2019-09-02 
att de delar kommunens uppfattning. 

DISPENS FÖR AVVATTNING
Salem kommun arbetar med detaljplanering av 
Södra Hallsta där ett sumpskogsområde finns idag. 
Länsstyrelsen har medgivit dispens för avvattning av 
sumpskogen under villkor att kommunen utreder och
föreslår minst en plats som lämpar sig för anläggande 
eller restaurering av ett våtmarksområde. Ytan på 
våtmarksområdet ska vara minst 1 hektar. 
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BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN
RIKSINTRESSEN
Mindre än 50 meter norr om planområdet sträcker 
sig Västra stambanan som omfattas av riksintresse 
för järnvägen (3 kap. 8§ MB). Inom planområdet 
finns inga riksintressen.  

FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Om fornlämningar påträffas under 
arbetets gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 
§ kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet 
hos Länsstyrelsen.

KULTURMILJÖ
Det finns ingen utpekad kultumiljö inom eller i 
anslutning till planområdet. I östra Rönninge, i 
planområdets nära omgivningar, finns flertalet 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, främst 

uppförda under 1900-talet första decennium. 

NATUR OCH REKREATION
Garnuddens naturreservat angränsar planområdet 
i öster. Det är ett kommunalt naturreservat 
som instiftades 2012 och omfattar ett kuperat 
skogsområde som ligger mellan sjön Uttran och 
Västra stambanan. I naturreservatet finns elljusspår, 
utegym, tennishall och Salems kommuns enda 
kommunala badplats Möllebadet. I den östra 
delen av naturreservatet finns dagvattendammen 
Mölledammen.

Tunadals koloniträdgårdsområde ligger på 
Garnuddsvägen i anslutning till planområdet 
(norr om planområdet). 250 meter österut, längs 
Garnuddsvägen, ligger Rönninge Tenniscenter.

STRANDSKYDD
Planområdet omfattar cirka 200 meter av Uttrans 
strandlinje och cirka 400 meter av Flatenbäckens 

strandlinje. Strandskyddet är i dagsläget upphävt, 
men i samband med att ny detaljplan tas fram 
återinträder strandskyddet 100 meter från 
Uttrans strandkant. Det upphävda strandskyddet 
från Flatenbäcken ska förbli upphävt. Merparten 
av området som kommer att omfattas av det 
återinträdande strandskyddet för Uttran är planlagt 
som ”allmän plats, planterad” i gällande stadsplan 
men utgörs av ett skogsområde. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN
Ekologisk status
Enligt VISS senaste klassning, beslutad 2019-07-
09, uppnådde Uttran kategorin ”Otillfredsställande 
ekologisk status”. Kvalitetskravet är ”God ekologisk 
status” till år 2027. Den största bidragande orsaken 
till Uttrans status är övergödning på grund av 
växtplankton, vilken är anledningen till att Uttran 
uppnådde kategorin ”Otillfredsställande ekologisk 
status”. Totalfosfor och den sammanvägda 
bedömningen av Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) 
uppgår till kategorin ”måttlig”.

Kemisk ytvattenstatus
Enligt VISS senaste klassning, beslutad 2020-
03-27, uppnådde Uttran kategorin ”Uppnår ej 
god status”. Anledningen är att de prioriterade 
ämnena kvicksilver, polybromerade difenyletrar 
(PBDE) och PFOS överskrider aktuella gränsvärden. 
Ämnena kvicksilver och PBDE är belagda med 
mindre strängare krav då Vattenmyndigheten har 
bedömt möjligheten till att underskrida gällande 
gränsvärden som tekniskt omöjlig. Kommunen 
bedömer att bestämmelserna i 3, 4 och 5 kapitlen 
i Miljöbalken tillgodoses i detaljplanen och att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i Miljöbalken 
iakttas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
BEBYGGELSE
Planområdet omfattar ett oexploaterat naturområde. 
Inom planområdet finns i den gällande detaljplanen 
inga byggrätter och inga nya byggrätter föreslås 
i samband med att ny detaljplan tas fram. 
Angränsande till planområdet västerut finns en 
blandad villabebyggelse.
 

GATOR OCH TRAFIK
Gator, Gång- Och Cykelvägar
Planområdet angränsar till Bintebovägen och 
Garnuddsvägen. Båda vägarna är försedda med 
gatubelysning.  Garnuddsvägen är försedd med 
gångbana längs sträckan från trevägskorsningen med 
Bintebovägen och vidare mot Rönninge station. Det 
saknas gångbana längs Garnuddsvägens fortsatta 
sträckning österut, förbi planområdet, i riktning 
mot Rönninge Tenniscenter och Garnuddens 
naturreservat.

KOLLEKTIVTRAFIK
Det är cirka 500 meter från planområdet till 
Rönninge station som trafikeras av både pendeltåg 
(Södertälje C - Märsta/Uppsala C) och flertalet 
busslinjer. Restiden mellan Rönninge och Stockholm 
City är 31 minuter.

ANGÖRING OCH UTFARTER
Planområdet angörs via Garnuddsvägen och 
Bintebovägen. Till fots kan området även nås via 
stigar från Garnuddens naturreservat och genom 
en smal passage från Fiskaruddsvägen mellan 
bostadsfastigheterna Fiskarudden 1 och Bintebo 5.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En markteknisk undersökning har tagits fram 
med syftet att utreda jordlagerförhållanden och 
möjligheterna för upplag av de uppschaktade 
massorna. Det framgår att planområdets markyta 
består av torv och lera. I utredningen togs även 
geotekniska rekommendationer fram med 
avseende på grundläggningen. Dessa pekar på goda 
geotekniska förutsättningar för anläggning av en 
dagvattendamm och för upplag av uppschaktade 
massor från dammen. 

NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR
Natur och vegetation
Den dominerande naturtypen i området är skog, 
främst triviallövsumpskog och endast mindre partier 
utgörs av frisk granskog och strandskog. De äldsta 
träden i området bedöms vara runt 100 år gamla

Figur 2. Geotekniska förhållanden inom planområdet 
enligt. SGU

Figur 3. Kartan visar en indelning av området 
utifrån olika naturvärdesklasser.
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De högsta naturvärdena i området finns knutna 
till objekt med gammal naturskogsartad granskog 
i sydöstra delen (sektion 6 i figur 3) samt fuktig 
triviallövskog med rikt inslag av död ved i nordvästra 
delen av området (sektion 2 i figur 3).

 

Områdets sumpiga och fuktiga karaktär är av stor 
betydelse för områdets naturvärden. Arter med mycket 
höga indikatorvärden indikerar att miljön i området är 
gynnsam för andra sällsynta och/eller rödlistade arter.

Naturvårdsarter
Sex skyddade arter finns noterade inom 
inventeringsområdet, två fåglar, tre groddjur och en 
kärlväxt. 

De två fågelarterna sävsparv och mindre hackspett 
finns rapporterade från området, och häckar troligen 
i eller i nära anslutning till området, vilket troligen 
nyttjas för födosökning av båda arterna. 
I området noterades andra signalarter med mycket 
höga indikatorvärden, exempelvis svamparna granticka 
och scharlakansvårskål samt mossan mörk husmossa. 
Arter med mycket höga indikatorvärden indikerar att 
miljön i området är gynnsam för andra sällsynta och/
eller rödlistade arter.

FARLIGT GODS
Västra stambanan transporterar farligt gods strax norr 
om planområdet. Ingen vägtransportled för farligt gods 
passerar planområdet  Kommunen bedömer därför att 
ingen riskutredning behöver tas fram. 

FÖRORENAD MARK
En miljöteknisk markundersökning har genomförts 
med provtagning av jordytan (se figur 5) för att 
undersöka förekomsten av förhöjda föroreningshalter 
i området. Resultatet visar att föroreningshalter av bly, 
kadmium, kvicksilver, koppar och PAH-H (Polycykliska 
aromatiska kolväten) förekommer i jordytan. 

Figur 5. Kartan visar var proverna på jordytan tagits.

Figur 4. Schematisk beskrivning av hur miljöns 
kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga 
ihop. Denna figur är framtagen för att illustrera 
utveckling av naturvärden i skogsnaturtyper, men 
liknande samband finns även i andra naturmiljöer. 
I andra miljöer kan tidsaspekten vara något 
annorlunda.
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
VÅTMARKSOMRÅDET
Planen möjliggör för en dagvattendamm i 
planområdets nordvästra del. Dagvattnet till 
dammen ska ledas från Flatenbäcken som får ett 
nytt utlopp och viker av söderut under Tunadals 
koloniområde och Garnuddsvägen innan vattnet når 
dammen. 

Dagvattendammen anläggs med varierande 
djup för att sänka vattnets hastighet och främja 
sedimentation. Dammen ska anläggas med en avlång 
form för en effektivare användning av vattenytan. 
I dammens södra ände når vattnet sedan en stor 
översilningsyta som tillsammans med dammen 
ger goda förutsättningar för en effektiv rening av 
vattnet utan att negativ påverkan sker på befintliga 
naturvärden. För att hindra vattnet från att ta 
smitvägar tillbaka till Flatenbäckens ursprungliga 
dragning, istället för att översilas, placeras en låg och 
organiskt formad vall av uppgrävd torv från dammen 
i skogen mellan träden längs bäckens södra kant. En 
andra vall placeras i planområdets sydvästra del. 

ÖVERSVÄMNING
För en så stor vattenrening som möjligt ska ske 
avleds huvuddelen av Flatenbäckens vattenflöde till 
våtmarken. Den gamla bäckfåran (se figur 6) som 
utgör den sista sträckan i Flatenbäckens dragning 
behålls dock för att kunna avbörda högflöden, som 
vid snösmältning eller stora mängder regn. På så 
sätt minskar risken för översvämningar uppströms. 
Den gamla bäckfåran längs områdets nordöstra kant 
intill stigen kommer dock under delar av året att bli 
torrlagd. 

TILLGÄNGLIGHET 
I ett alltmer tätbebyggt samhälle är det viktigt 
att säkerställa tillgången till en rik och varierad 
bostadsnära natur. Berört planområde ligger i 
närheten av bostäder, flera skolor och förskolor 
och Rönninges pendeltågsstation. I närheten finns 
också målpunkter som Garnuddens naturreservat, 
badplatser och en tennisbana. Eftersom många rör 
sig intill området är det många som kan få glädje av 
Salem kommuns nya grönblå oas. Som ett led i detta 
skapas nya entréer (se figur 6) till området för att 
förkorta avståndet till naturen.
För att öka tillgängligheten i området föreslås 
tillgänglighetsskapande åtgärder i form av stigar och 

Figur 6. Illustrationsbild över planförslaget. 
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spänger. Dessa skapar förutsättningar för kulturella 
ekosystemtjänster som rekreation, naturpedagogik 
och hälsa på en bostadsnära naturmiljö som idag 
till största delen är mycket svårframkomlig. Genom 
att anlägga en tillgänglig stig med kompletterande 
spänger där det är blött kan även personer med 
rörelsehinder få uppleva det nya våtmarksområdet.

Tre entréer skapas, en från Bintebovägen och två 
från stigen som går parallellt med Flatenbäcken. 
Dessa entréer knyts ihop via de nya stigarna och 
spängerna som skapas i området. Tillsammans med 
skyltar ska dessa tydliga entréer visa vägen för de 
som vistas i området. Skyltar placerar även ut för 
att förmedla platsens naturvärden vid sumpskogen 
och faunadepåer. Sittplatser i form av sittbänkar 
och sittstockar ska ge möjlighet till en stunds vila 
eller kontemplation i naturmiljön. En träbrygga ska 
anläggas intill dammen för att tillgängliggöra vattnet. 
Från bryggan kommer barngrupper från områdets 
skolor och förskolor att kunna iaktta grodlek och 
yngel, håva vattenorganismer och lära sig om 
vattenrening. 
VEGETATION
Vegetation fungerar som ett filter som fördelar 
vattenflödet i dammen och samtidigt tar upp näring 
från vattenmassa och sediment. Vegetation utgör 
även substrat för organismer som i sin tur bidrar till 
vattenreningen. För bästa möjliga effekt bör dammen 
bestå av både över, under, samt flytbladsvegetation.
Sådd av inhemska fuktängsblommor och plantering 
av inhemska strandväxter på platser som behöver 
skyddas från erosion bidrar till områdets artrikedom. 
Blomning främjar insekter som behöver nektar och 
som i sin tur främjar insektsätande fladdermöss, 
fåglar och små däggdjur. Befintlig bäckfåra sås in 
med fuktängsblommor för att på ett enkelt och 
billigt sätt främja den biologisk mångfalden och 
tillföra nya upplevelsevärden för förbipasserande. 
Marken föreslås till största delen lämnas bar för 
omgivningens växtmaterial att sprida och etablera sig 
spontant. För att minska risken för igenväxning och 
samtidigt skapa livsmiljöer som gynnar både insekter 
och fåglar bör träd och buskar sparas i kantzonen där 
så är möjligt under anläggningen. Det är också viktigt 
att vattnet inte beskuggas för mycket då solljus är 

mycket viktigt för bildandet av en tät vegetationen i 
dammen.

FAMTIDA NATURVÄRDEN
Genom planförslaget bevaras delområden 
med naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) (Se 
figur 3)och det mest värdefulla delområdet 
med naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde, 
delområde 3) från grävning. Delområde 3 når 
nästintill Högt naturvärde, och utgörs av värdefull 
försumpad granskog. I delområde 1 och 5) bedöms 
förutsättningarna för biologisk mångfald inte 
påverkas negativt av grävning, masshantering och 
översilning såvida död ved sparas inom området, 
därför är damm och upplag placerade inom 1 och 
5. Dammen har två djuphålor för sedimentation 
(framför allt för partikelbunden fosfor), en vid 
inloppet som kan grävas ur vid behov och en 
längre söderut. Djuphålorna minskar även vattnets 
hastighet vilket främjar sedimentationen.
Med en tillräckligt stor djuphåla för sedimentation 
vid inloppet, en avlång dammform och översilning 
genom ett stort område av naturmark är 
bedömningen att effektiv rening kan ske utan att 
negativ påverkan sker på befintliga naturvärden.

Dammen och den ökade försumpningen på 
översilningsytan skapar passande livsmiljöer för 
insekter, fåglar, svampar, groddjur och mossor som 
behöver fuktiga, skuggiga miljöer. Träd som tas 
ned för grävning av dammen sparas som död ved i 
området för att gynna den biologiska mångfalden. 
Den kommer skapa strukturer och underlag för 
många organismer. 

Det bedöms att åtgärderna kommer att ge stor 
miljönytta. Det utvalda området angränsar till 
Garnuddens naturreservat vilket kommer att skapa 
en större sammanhängande yta av värdefull natur.
Rätt utformade är bedömningen att de föreslagna 
åtgärderna kan fungera som en kompensation 
för den förlorade våtmarken då de föreslagna 
åtgärderna både skapar och höjer förutsättningar 
för både biologisk mångfald, rening, flödesdämpning 
och större värdefull sumpskogsmiljö.
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SKÖTSEL AV DAMMEN
I dammens skötsel ska ingå upptag av sediment 
från djuphålan vid dammens inlopp. Det kan 
exempelvis göras med hjälp av en grävskopa med 
lång arm. Det är av högsta vikt att detta sker under 
den tid på året som groddjuren har krupit upp ur 
dammen och gått i vinterdvala (vanligtvis november 
– mars). Vid behov kan även vegetationen behöva 
rensas på sikt vid eventuell risk för igenväxning, 
framförallt om kaveldun och vass etablerar sig. 
Vegetationsresningen bör endast göras om det 
anses bli ett problem då vegetationen skapar ett 
mer naturligt, renare och ett mer stabilt system och 
viktiga livsmiljöer för organismer. När igenväxning 
sker, framförallt om vassartad vegetation tar över 
kan det bildas kanaler där vatten för en högre fart, 
detta leder då till en försämrad sedimentation. 
Växtligheten bör vara jämn med både över- och 
undervattensvegetation. Rensningar ska göras i 
samråd med ekolog och när både fåglar och groddjur 
har lämnat dammen, exempelvis under senhösten.

KOMPENSATIONSÅTGÄRD
I Länsstyrelsens beslut framgår att den yta som 
föreslås till våtmarksområde inte bör understiga 
1 hektar. Storleken på den föreslagna våtmarken 
kommer likt naturliga våtmarker att variera beroende 
av årstid men i grova drag är dagvattendammens 
yta 4370 m2 och översilningsytan är 5690 m2 vilket 
tillsammans ger ett totalt våtmarksområde på drygt 
1 hektar.

VAL AV OMRÅDE
En inventering av lämpliga områden genomfördes 
för kompensationsåtgärden i enlighet med 
Länsstyrelsens villkor. Fyra möjliga områden hade 
tidigare identifierats av kommunekologen på Salems 
kommun. Möjliga platser undersöktes med avseende 
på främst följande parametrar:

• Lämplighet för åstadkommande av önskad 
kompensation

• Storlek (möjlighet att rymma åtgärder)
• Läge i landskapet
• Potential för höjning av biologisk mångfald
• Hydrologi
• Tillgänglighet
• Närhet till vatten
• Markägarförhållanden

Utifrån urvalet valdes en plats ut, området med 
sumpskog väster om Garnuddens naturreservat. 
Flatenbäckens mynning till Uttran bedömdes mycket 
lämpligt för en dagvattendamm och våtmark. Till 
område kommer vatten från hela avrinningsområdet 
i figur 7 vilket också innebär att mängderna fosfor 
som kan renas blir stora. Det utvalda området 
förefaller kunna användas  för vattenrening av 
hela det undersökta avrinningsområdet. En god 
reningseffekt för våtmarken vid det utvalda området 
bedöms ge bra resultat för Uttran.

Figur 7. Undersökt avrinningsområde.
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STRANDSKYDD
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i
hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag.
Strandskydd råder normalt 100 meter på land och i
vatten, men kan utökas till 300 meter om det 
behövs för att säkra någon av strandskyddets 
syften. Strandskyddet har två övergripande syften; 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom
strandskyddat område är det förbjudet att uppföra 
nya byggnader, ändra byggnader eller sätta upp 
andra anläggningar eller anordningar som avhåller
allmänheten från att röra sig där, såsom staket eller 
att gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för 
sådana åtgärder eller utföra andra åtgärder som kan 
skada växt- och djurliv såsom att fälla träd, lägga upp
massor, gödsla eller muddra.

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd 
enligt 7 kap. Miljöbalken för ett område, om det finns 
särskilda skäl för det och om allmänhetens intresse 
av att ta området i anspråk på det sätt som avses 
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
De särskilda skälen är:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.

Idag är strandskyddet upphävt inom planområdet, 
det återinträder 100 meter från Uttrans strandkant 
men påverkar inte området där åtgärder görs för 
anläggandet av våtmarken. Från Flatenbäcken är idag 
strandskyddet upphävt. Kommunen ser det möjligt 
att fortsättningsvis låta strandskyddet vara upphävt 
i det område som berör åtgärderna i planförslaget 
mot de särskilda skälen 3, 5 och 6. Åtgärderna 
i planförslaget är av allmänt intresse, både ur 
miljösynpunkt som för allmänhetens tillgänglighet 
till området. Planområdet har bedömts som det 
bäst lämpade området för att kompensera den 
avvattnade sumpskogen i Södra Hallsta samtidigt 
som det möjliggör en så stor rening av dagvatten till 
Uttran som möjligt. Strandskyddets syfte är både att 
trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt 
och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. 
Båda dessa syften uppnås i planförslaget.  

 

Figur 8. Inom rödmarkerat område upphävs 
strandskyddet.
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MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
UTOMHUSLUFT
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft iakttas. Detaljplanen bedöms inte 
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft negativt. Planen bedöms inte 
generera en betydande trafikökning och förväntas 
inte komma att påverka att miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft överskrids.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer
för vatten iakttas. Vattenprover som tagits vid 
Flatenbäckens mynning mot Uttran visar på förhöjda 
forforhalter. För att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för den nedströms liggande Uttran krävs att 
fosfortillförseln minskas. 

PÅVERKAN PÅ GRUND OCH 
YTVATTEN
Fosforbelastningen till Uttran via Flatenbäcken 
beräknas till ca 100 kg fosfor/år. Åtgärdsbehovet 
för reducering av fosfor och kväve är 48 kg/år. 
Det behovet kan förväntas nås med de föreslagna 
åtgärderna i planförslaget. Det bedöms att en rening 
på cirka 50 %, motsvarande 50 kg fosfor/år, är rimlig 
att nå. De föreslagna åtgärderna i planförslaget 
är av mycket stor betydelse för Uttran ur ett 
reningsperspektiv, då cirka 40 % av Salems kommuns 
fosforbelastning till Uttran når sjön via utloppet 
vid Garnudden. Flatenbäcken är den enskilt största 
tillförseln av föroreningar och näringsämnen som 
idag saknar omfattande dagvattenrening.

Planen förväntas därmed säkerställa att 
dagvatten inte kommer påverka vattenkvaliteten i 
ytvattenförekomsten Uttran negativt. På lång sikt 
bedöms en förbättring av grundvattenkvalitén och en 
uppfyllelse av miljökvalitetsmålen.

KONSEKVENSER SAMT FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5
kap. Miljöbalken
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Detaljplanen är upprättad i enlighet med plan- och 
bygglagen, PBL 2010:900 med utökat förfarande i 
dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ägoförhållanden
Inom planområdet finns en kommunal och en 
privatägd fastighet samt en samfällighet. 

Salems kommun är lagfaren ägare till fastigheten 
Uttringe 1:12 och fastigheten Uttringe 1:187 är 
privatägd. 

Den kommunägda fastigheten Uttringe 1:12 och den 
privatägda fastigheten Uttringe 1:187 är delägare till 
samfälligheten Uttringe S:49. 

Fastighetsbildning
Den privatägda fastigheten Uttringe 1:187 
kommer planläggas som naturområde och som 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
För genomförandet av detaljplanen kommer 
en fastighetsreglering från fastigheten Uttringe 
1:187 till fastigheten Uttringe 1:12 bli aktuell. En 
överenskommelse om fastighetsreglering kommer 
tecknas med ägarna till fastigheten Uttringe 1:187 
och kommunen. 

Samfälligheten Uttringe S:49 kommer planläggas som 
naturområde. För genomförandet av detaljplanen 
kommer en fastighetsreglering från fastigheten 
Uttringe S:49 till fastigheten Uttringe 1:12 bli aktuell. 
En överenskommelse om fastighetsreglering kommer 
tecknas med ägarna till Uttringe S:49.

Salems kommun ansvarar för att ansöka om 
fastighetsbildning hos Lantmäteriet. 

TEKNISKA FRÅGOR
Strandskydd
Planområdet omfattar cirka 200 meter av Uttrans 
strandlinje och strandskyddet är i dagsläget upphävt. 

I samband med framtagandet av ny detaljplan 
kommer strandskyddet återinträda från Uttrans 
strand. Från den gamla bäckfåran (se figur 6) som 
utgör Flatenbäckens sista sträcka är strandskyddet 
upphävt och förblir upphävt i denna detaljplanen.

FÖRORENAD MARK
En miljöteknisk markundersökning har visat att 
föroreningshalter av bly, kadmium, kvicksilver, koppar 
och PAH-H förekommer i jordytan. Kommunen ska 
upprätta en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd enligt 28 § förordningen (1998:899) 
och delges aktuell tillsynsmyndighet senast sex 
veckor innan schaktarbetena påbörjas. I anmälan 
anges hur massorna ska hanteras samt om de ska 
återanvändas. Proverna som togs i samband med 
den marktekniska miljöundersökningen och som 
visar på förhöjda föroreningshalter gjordes när 
dagvattendammen föreslogs ha en annorlunda 
placering och utbredning än i samrådsförslaget. 
Av den anledningen krävs mer geografiskt precisa 
provtagningar för att bedöma om schaktmassorna är 
lämpliga att återanvändas i planområdet som vallar. 

DAGVATTENHANTERING
Dagvattnet till dammen föreslås ledas från 
Flatenbäcken som får ett nytt utlopp och viker 
söderut under Tunadals koloniområde och 
Garnuddsvägen innan vattnet når dammen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från 
den dag detaljplanen vinner laga kraft.  Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen 
att gälla, men den kan då ändras eller upphävas.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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HUVUDMANNASKAP
Salems kommun är huvudman för allmän platsmark 
inom planområdet. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Finansiering
Kostnader uppkomna under genomförandeskede 
finansieras i sin helhet av kommun. Kommunen 
bekostar samtliga driftkostnader för anläggningen. 

FASTIGHETSREGLERING UTTRINGE 1:187
För fastighetsreglering med fastigheten Uttringe 
1:187 och kommunen, står kommunen för 
förrättningskostnaderna. 

LONA-bidrag
Kommunen ansökte om statligt bidrag från 
Naturvårdsverket naturvårdssatsning LONA år 2020. 
Under 2021 beviljade Länsstyrelsen statsbidrag 
beträffande anläggningar för rekreation vid 
Garnuddens nya våtmark. Bidraget täcker 50 % av 
kostnaden för åtgärderna som tillgängliggör området 
för rekreation, naturpedagogik och friluftsliv som 
beskrivs under rubriken ”Tillgänglighet”

Genomförbarhet
Det bedöms att åtgärderna i planförslaget har goda 
förutsättningar för att kunna genomföras praktiskt. 
Området är tillgängligt för maskiner både vid 
anläggandet och skötseln av dammen.
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