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1 Sammanfattning 

Planprogrammet för Ekensberg syftar till att utreda möjlighet till bebyggelse av ca 6 st tomter 
samt att studera förutsättningarna för det rörliga friluftslivet inom området. I förslaget finns 
också önskemål om strandnära anläggningar, bryggor och bastu/förrådshus/sjöbod samt 
utvidgning av tomtmark i anslutning till befintlig fritidsbebyggelse i områdets nordvästra del.  
 
Förslaget innehåller också en detaljplaneläggning av den befintliga fritidshusbebyggelsen till 
samma utfomning som övrig bebyggelse, max 7,5 m nockhöjd, samt möjlighet att anlägga 
brygga i anslutning till varje tomt.   
 
Bebyggelsen på den planerade tomtmarken bedöms ha begränsad påverkan på växt- och 
djurlivet, under förutsättning att den omgivande marken kan fungera som ersättning för den 
mark som tas i bruk. Det vill säga att skogmarken får vara skogsmark även i framtiden och att 
den brukade marken hålls öppen och i hävd.  
 
Bryggor och annan bebyggelse inom strandskyddat område påverkar områdets 
allemansrättsliga tillgänglighet. Inte för att de tar mycket mark i anspråk, utan för att de 
medför en privatisering av stranden och strandnära delar av området, och begränsar därmed 
det rörliga friluftslivet.  Kombinationen hus och brygga förstärker känslan av privat mark.  
 
Förändring av den befintliga bebyggelsen kan innebära att det områdets karaktär väsentligt 
förändras och att den smala strandremsa nedanför tomterna som nu är allemansrättslig mark, 
om än med begränsningar, blir ytterligare privatiserad. 
 
Vatten- och avloppsfrågan är en stor och viktig fråga för området. Den översiktliga 
bedömning som gjorts i denna utredning är att det går att lösa vatten- och avloppsförsörjning 
inom det föreslagna planområdet. Den tillkommande bebyggelsen bör anslutas till en 
gemensam avloppsanläggning som uppfyller krav med avseende på hög skyddsnivå enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar (NFS 2006:7). Det är 
fördelaktigt om de befintliga fastigheterna i områdets norra del också kan anslutas till den 
gemensamma anläggningen.  
 
 
2 Bakgrund och beskrivning 

2.1 Bakgrund  

Ägaren till fastigheten Tvärnö 2:6 har anhållit om att upprätta detaljplan eller 
områdesbestämmelser för området Ekensberg (Tvärnö 2:6, m.fl. fastigheter). Det som 
behandlas i detaljplanearbetet är bebyggelse av sex stycken tomter på bergig skogsmark, tre 
belägna öster om landsvägen och tre väster om vägen, i anslutning till strandskyddsområdet. 
Inom strandskyddsområde anhålls om att få bygga 2 bryggor med tillhörande förråd/bastu, 
den ena belägen på huvudfastigheten, fd torpet Ekensberg, och den andra som en samfällighet 
för de sex tomterna.  
 
Förutom fastigheten Tvärnö 2:6 omfattar planområdet också fyra strandnära fasigheter, 2:22, 
2:23, 2:24 och 2:28, belägna i planområdets nordvästra del. Det finns också önskemål om en 
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eventuell tomtutvidgning av tomt 2:23. Det området föreslås få tillåtelse till samma 
utformning som den nya bebyggelsen, med max 7,5 meters höjd i nock, samt möjlighet att 
anlägga en brygga per fastighet utmed den ca 10 m breda allemansrättsliga strandremsan.  
 
Området berörs av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. 4 § och bedömning har också gjorts 
att miljöpåverkan är betydande, för växt- djurlivet, för det rörliga friluftslivet samt för 
påverkan från vatten- och avloppsanläggningar. Det föranleder denna 
miljökonsekvensbeskrivning, som belyser dessa frågor.  
 
Östhammars översiktsplan, ÖP 2003, anger storskaliga riktlinjer för markanvändning. 
Planområdet ingår i område 137 Västra Tvärnö. Planförslaget avviker något från föreslagen 
lämplig utveckling.  
 
2.2 MKB- miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan regleras av Miljöbalken, MB, och Plan- och 
bygglagen. Mkb upprättas för detaljplan när miljöpåverkan bedöms som betydande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen skall på ett allsidigt sätt beskriva och bedöma de effekter som 
planen medför. Den ska vara ett redskap i plan- och beslutsprocessen. Mkb:n är ett underlag  
för anpassning av planen, så att planens miljöpåverkan inte får oönskade och oförutsedda 
effekter.   
 
2.3 Miljökvalitetsmål 

Flera miljökvalitetsmål berörs, i mer eller mindre omfattning, av planförslaget. De ska beaktas 
under hela processen, och vara vägledande vid beslut.  
 
De miljökvalitetsmål som berörs är:  

• Ett rikt växt- och djurliv 
• Grundvatten av god kvalitet  
• Ingen övergödning 
• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö 
• Levande skogar 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 
2.4 Beskrivning 

Området vid Ekensberg som föreligger behandling för detaljplan, består huvudsakligen av 
skogsmark, med infälld åkermark, som i väster avgränsas av havsstranden mot fjärden 
Hunsaren. Skogen är av blandtyp, tall, gran med något inslag av lövträd. På stora delar finns 
mossrik barrskog, på mark med tunt moräntäcke. Området hyser träd av hög ålder, både tall 
och ädellöv. Bitvis är floran rik med bland annat blåsippor (fridlyst). Skogen öster om vägen 
är sammanlänkat med ett större sammanhängande skogsområde, som sträcker sig tvärs över 
hela Tvärnö, i vilket det finns höga naturvärden i vissa delar.  
 
Åkermarken uppvisar typisk småskalig karaktär. Den utgörs av mindre odlingsenheter som 
delvis ligger inkilad mellan skogsmark.  
 
Torpet Ekensberg har varit tomtmark sedan lång tid tillbaka. Det finns med på Häradskartan 
från 1900-talets början. Här har markägaren uppfört ett nytt bostadshus i anslutning till 
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tidigare bebyggelse, som till stora delar finns kvar. Marken har varit nyttjat i strandzonen, 
raserat båthus och rester av bryggor finns kvar.  
 
Bebyggelsen i nordväst har fritidshuskaraktär. Tomtmarken sträcker sig ner mot fjärden men 
en strandremsa, ca 10 meter bred, är allemansrättslig mark. Husen ligger en bit in bland 
klippor och strandskog. Stranden nyttjas främst av tomtägarna, för bad, båt och övrigt 
friluftsliv.  
 
2.5 Områdets natur- och kulturvärden 

Områdets värden består av en typisk landskapstyp med småbruten karaktär, med skogsmark 
med åkermark i mosaik. Landskapstypen har estetiska och landskapshistoriska värden. 
Häradskartan från 1900-talets början visar att jordbruksmarkens utbredning i stort sett är 
densamma idag som då, och sannolikt har åkermarekn nyttjast för detta ändamål betydligt 
längre än så.  
 
Inom området finns många gamla träd, både lövträd och barrträd, företrädesvis tallar. Gamla 
träd som dessa är ytterst viktiga för en mängd organismer, mossor, lavar, insekter och även 
fladdermöss och fåglar. De är dessutom karaktärsgivande och vittnar om områdets långa 
historia.  
 
Både fritidshusbebyggelsen som gränsar till fastigheten Ekensberg (Tvärnö 2:6) i nordväst, 
och bostadshusen, det ursprungliga och det nyuppförda, på Ekensberg innebär att området 
delvis redan är påverkat i strandskyddade områden. I söder gränsar området mot Vedudden, 
en samfälld mark som nyttjas av det rörliga friluftslivet.   
 
Kontroll har gjorts mot Länsstyrelse register över skyddsvärda arter, för området. Inga sådana 
registreringar finns. Det betyder nödvändigtvis inte att området inte hyser några skyddsvärda 
arter.  
 
 
3 Bedömda effekter 

3.1 Växt- och djurliv 

Tomterna tar mark i anspråk och det innebär förstås minskat utrymme för landlevande växter 
och djur. Den typ av livsmiljö som tas i anspråk finns dock i angränsande natur och 
livsmiljöerna finns därmed kvar, under förutsättning att dessa miljöer bibehålls, förblir 
skogsmark.   
 
Vad gäller växt- och djurlivet i strand- och vattenmiljön är detta inte specifikt undersökt 
eftersom platsbesöket gjordes ur växtsynpunkt tidigt på året (1 april), innan 
vattenvegetationen kommit igång för säsongen.  Båttrafik har en viss påverkan på  växt- och 
djurlivet i vattnet, huvudsakligen i anslutning till bryggor/båtplatser.  
 
3.2 Landskapsbild och kulturmiljö 

För landskapsbilden är det viktigt att den odlade marken bibehålls i odling och att nuvarande 
skogsområdena får vara fortsatt beskogade. Kulturmiljö och landskapsbild har nära 
beröringspunkter här. Själva landskapet och hur det nyttjats genom tiderna, och den 
tillhörande floran utgör kulturmiljön.  
 



 
 

 
Miljökonsekvensbeskrivning för Ekensberg, Tvärnö, Östhammars kommun 

WRS Uppsala AB 2008-05-08 5 (8) 
 

3.3 Rörliga friluftslivet 

Det rörliga friluftslivet kan påverkas på olika sätt av planläggningen, beroende på hur den 
utformas. Området kan bli mer tillgängligt för fler människor och rörligheten utmed 
strandzonen kan förbättras, men åtgärderna kan också inne en ökad privatisering av 
strandzonen.  
 

3.4 Buller 

Buller och ljudnivåer bedöms påverkas i mycket ringa omfattning. Under själva 
byggnadsskedet kommer området att påverkas av buller och ljud, men det är begränsat i tid. 
  
3.5 Vatten och avlopp 

Inom planområdet finns idag fem enbostadshus, ett i områdets södra del och fyra i områdets 
norra del. Samtliga befintliga fastigheter har idag enskilda brunnar för vattenförsörjning och 
enskilda avloppsanläggningar av varierande status.  
 
3.5.1 Vattenförsörjning 

Möjligheten till vattenförsörjning för den tillkommande bebyggelsen har endast bedömts 
översiktligt i denna utredning. För att med säkerhet kunna bedöma riskerna för t.ex. 
saltvatteninträngning i området krävs ytterligare undersökningar. Den översiktliga 
bedömningen är dock att bör vara möjligt att förse området med dricksvatten via brunnar utan 
att grundvattenkvaliteten påverkas negativt under förutsättning att uttagen görs på rätt sätt.  
Planområdet är relativt lågt exploaterat (området är relativt stort i förhållande till den 
planerade bebyggelsen), vilket underlättar vattenförsörjningen. För att minska risken för 
saltvatteninträngning och andra problem bör: 

- Uttagen spridas så att flera brunnar förser den tillkommande bebyggelsen med vatten.  
- Brunnarna borras relativt grunt. Mycket djupa borrade brunnar ger ökade risker för 

inträngning av relikt saltvatten. 
- Vattensnål teknik installeras genomgående i den nya bebyggelsen. Om en senare 

bedömning visar att vattentillgången är begränsad finns det möjlighet att installera 
extremt snålspolade toaletter. Det finns idag väl fungerande vakuum-toaletter som 
använder mindre än 1 liter vatten per spolning.  

 
En fördjupad utredning bör göras för att avgöra lämplig lokalisering och utformning av 
brunnar för vattenförsörjning inom området. 
 
3.5.2 Avloppshantering 

De befintliga anläggningarna är av varierande kvalitet. Fastigheten i områdets södra del har en 
relativt ny infiltrationsanläggning som bedöms uppfylla kraven för åtminstone normal nivå 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar (NFS 2006:7). 
Miljökontoret i Östhammars kommun saknar uppgifter om avloppslösning för tre av 
fastigheterna i områdets norra del. Den fjärde fastigheten har ett relativt ny anläggning för 
BDT, vattentoalett är inte ansluten till anläggningen.  
 
Sex nya fastigheter föreslås inom planområdet. Dessa fastigheter bör anslutas till en 
gemensamhetsanläggning för avlopp. Avloppsanläggningens utformning är avgörande för 
vilken belastning den tillkommande bebyggelsen ger på recipienten. Med tanke på det 
havsnära läget bör avloppslösningen uppfylla hög nivå vad gäller recipientskydd enligt 
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Naturvårdsverkets allmänna råd för små avloppsanordningar (NFS 2006:7). Detta innebär att 
anläggningarna ska avskilja minst 90 % BOD, 90 % totalfosfor och minst 50 % totalkväve.  
 
Det havsnära läget gör att det är rimligt att ställa krav på hög nivå enligt de allmänna råden 
(NFS 2006:7) också med avseende på hälsoskydd. Detta innebär att ytterligare skyddsåtgärder 
utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas, t.ex. genom att anlägga någon form 
av efterbehandling. Eftersom smittskydd är en sammanvägning av avskiljningen av 
smittämnen i anläggningen, utsläppspunktens lokalisering och anläggningens robusthet beror 
behov och utformning av efterbehandling av vilken typ av avloppsanläggning som installeras.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun har antagit en policy för avlopp 
inom detaljplanelagda områden som anger följande: ”För att bevara dricksvattentillgångar och 
för att inte få påverkan på grundvatten och ytvatten i detaljplanelagda områden är det miljö- 
och hälsoskyddsnämndens uppfattning att vattentoaletter kopplade till avloppsanläggningar 
med utsläpp i mark ej skall tillåtas. Ej heller kan tillstånd till vattentoalett kopplat till sluten 
tank lämnas.” I Östhammars lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter anges förbud mot 
infiltration av avloppsvatten från WC. Förbudet gäller inte redan befintliga anläggningar. 
 
Betydelsen av den skrivning i kommunens policy som citeras ovan är något otydlig, eftersom 
utsläpp till mark kan tolkas på olika sätt. Syftet med förbudet är framförallt att skydda 
grundvattnet, vilket tyder på att det är främst förbud mot infiltration som avses. Vad förbudet 
egentligen innebär behöver dock klargöras i fortsatta diskussioner med Östhammars 
kommuns miljönämnd. 
 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska avloppsanordningen möjliggöra 
återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter. Enligt 
miljöbalken är resurshushållning lika viktigt som recipientskydd, och det är viktigt att 
anläggningen utformas så att näringsåtervinning möjliggörs. Östhammars kommun bör också 
stötta fastighetsägarna i att finna avsättning för avloppsfraktionerna på produktiv mark1. 
 
Utöver de ovan angivna kraven med avseende på hälso- och recipientskydd samt kretslopp 
bör också anläggningen uppfylla praktiska och ekonomiska kriterier, dvs. vara 
användarvänlig, innebära skäliga investerings- och driftskostnader, kunna drivas i en väl 
fungerande organisationsform och fungera väl tekniskt. En tekniskt välfungerande anläggning 
är robust och tolerant mot flödes- och belastningsvariationer, har larm eller motsvarande för 
att indikera drift- eller andra funktionsstörningar och har en tydlig drifts- och 
underhållsinstruktion. Det bör också vara möjligt att kontrollera behandlingsprocessen, 
antingen genom provtagning eller genom andra indikatorer. Om en mindre robust anläggning 
väljs, t.ex. ett minireningsverk, bör krav ställas på regelbundet återkommande service utförd 
av sakkunnig (t.ex. genom serviceavtal med leverantör). 
 
Tekniklösningar som kan uppfylla de uppställda kraven är t.ex.: 

1. Urinsorterande torrtoalett samt behandling av BDT-vattnet i infiltrationsanläggning, 
markbädd eller motsvarande. 

                                                
1 Avloppsfraktioner från anläggningar för upp till fem hushåll räknas som hushållsavfall, vilket innebär att 
kommunen ansvarar för bortförsel och omhändertagande. Eftersom minst sex hushåll kommer att anslutas till 
avloppsanläggningen ansvarar anläggningens huvudman (samfälligheten vid en gemensamhetsanläggning) för 
avloppsfraktionernas omhändertagande. Dock bör kommunen erbjuda stöd till samfälligheten i samband med 
omhändertagandet. 



 
 

 
Miljökonsekvensbeskrivning för Ekensberg, Tvärnö, Östhammars kommun 

WRS Uppsala AB 2008-05-08 7 (8) 
 

2. Klosettvattensortering, dvs. uppsamling av toalettvattnet (från extremt snålspolade 
toaletter) i sluten tank samt rening av BDT-vattnet i infiltrationsanläggning, markbädd 
eller motsvarande (det förbud mot sluten tank som anges i Östhammars kommuns 
policy har inte tagit hänsyn till möjligheten att installera extremt snålspolande 
toaletter). 

3. Behandling av blandat avloppsvatten i sprayfilter och efterföljande fosforfilter.  
4. Behandling av blandat avloppsvatten i minireningsverk och efterbehandling i t.ex. 

markbädd eller (för avskiljning av smittämnen). Det är dock viktigt att notera att inte 
alla minireningsverk på marknaden uppfyller de uppställda kraven. Det är därför 
mycket viktigt att det fabrikat som väljs har genomgått en oberoende utvärdering som 
visar anläggningens prestanda.  

5. Behandling av blandat avloppsvatten genom kemisk fällning i slamavskiljare, tät 
markbädd och efterbehandling i t.ex. poleringsdike (för ytterligare kvävereduktion).  

 
Bedömningen är att det går att lösa avloppshanteringen inom det föreslagna planområdet med 
något av ovanstående alternativ. Den föreslagna lokaliseringen av avloppsanläggningen i 
planförslaget bedöms vara rimlig med tanke på topografi och markförhållanden. En ytterligare 
utredning bör dock göras för att avgöra vilken tekniklösning som är mest lämplig, hur 
anläggningen ska dimensioneras och var anläggningen ska lokaliseras mer exakt.  
 
Behovet av att åtgärda de befintliga avloppsanläggningarna i planområdets norra del bör 
bedömas i samband med utformning av gemensamhetsanläggningen för de tillkommande 
fastigheterna.  
 
3.5.3 Miljökonsekvenser av utsläpp av avloppsvatten 

Vid utsläpp av avloppsvatten är utsläpp av syreförbrukande och gödande ämnen de 
dominerande miljökonsekvenserna. Dessa utsläpp har därför beräknats översiktligt nedan.  
 
Följande alternativ har studerats: 

0. Nollalternativ: Som idag. 
1. En gemensam avloppslösning för tillkommande bebyggelse som uppfyller hög nivå 

enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp (NFS 2006:7), befintlig 
bebyggelse som idag.  

2. Samtliga fastigheter inom planområdet är anslutna till anläggningar som uppfyller 
kraven med avseende på hög nivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd.  

 
Beräknade utsläppsmängder av BOD, fosfor och kväve för de olika alternativen anges i tabell 
1 nedan. 
 

Tabell 1. Beräknade utsläppsmängder av BOD, fosfor och kväve för alternativ 0. Som idag, alternativ 1: 
Gemensam avloppslösning som uppfyller krav enligt hög nivå enligt NFS 2006:7, befintlig bebyggelse idag, 
alternativ 2: samtliga fastigheter inom planområdet anslutna till avloppsanläggning som uppfyller krav enligt 
NFS 2006:7.  
 

Alt Utsläpp av BOD 
(kg/år) 

Utsläpp av fosfor 
(kg/år) 

Utsläpp av kväve 
(kg/år) 

0 20 2 22 
1 37 2,9 47 
2 31 1,3 47 
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Utsläppsmängderna har beräknats med schablonsiffror från Naturvårdsverket (NFS 2006:7). 
Beräkningen utgår med 2,5 personer/hushåll i genomsnitt och en vistelsetid på 65 %. 
Retention i marken är inte medräknad och inte heller påverkan av driftsstopp, haverier etc.  
 
Eftersom de befintliga anläggningarnas status till stor del är okänd, har antagandet gjorts att 
två av fastigheterna i områdets norra del inte har vattentoalett och att två av fastigheterna har 
vattentoalett med endast slamavskiljning. Enligt beräkningarna minskar belastningen på 
recipienten med avseende på fosfor med alternativ 2 jämfört med alternativ 1.  Däremot ökar 
belastningen med avseende på BOD och kväve något med 2 jämfört med alternativ 0, dock 
inte i någon betydande omfattning. 
 
3.5.4 Sammanfattande bedömning 

Den översiktliga bedömning som gjorts i denna utredning är att det går att lösa vatten- och 
avloppsförsörjning inom det föreslagna planområdet. Den tillkommande bebyggelsen bör 
anslutas till en gemensam avloppsanläggning. Det är fördelaktigt om de befintliga 
fastigheterna i områdets norra del också kan anslutas till den gemensamma anläggningen. För 
att minimera belastningen på recipienten bör avloppsanläggningen uppfylla krav för hög nivå 
med avseende på hälso- och recipientskydd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 
2006:7). En ytterligare utredning bör göras för att utforma och lokalisera vatten- och 
avloppsförsörjning på bästa sätt.  
 
Enligt schablonmässiga beräkningar minskar belastningen på recipienten med avseende på 
fosfor med alternativ 2 jämfört med alternativ 1.  Däremot ökar belastningen med avseende på 
BOD och kväve något med 2 jämfört med alternativ 0, dock inte i någon betydande 
omfattning. Ur övergödningssynpukt är det framförallt fosfor som har betydelse för 
recipienten. Reduktionen av kväve är av mindre betydelse. Utsläpp av BOD har framförallt 
lokal betydelse, och kan vid stora utsläpp ge upphov till lukt och lokal syrebrist. De mängder 
BOD som tillkommer från en gemensam avloppsanläggning i området är dock relativt små 
och ger därför sannolikt inte upphov till sådana problem. 
 
 
4 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen ny bebyggelse och ingen förändring av befintlig bebyggelse.  
 
För områdets nyttjande finns olika möjliga utvecklingar. Ett är att området har bibehållen 
karaktär med uppvuxen skog. En annan möjlig utveckling är att ett mer aktivt skogsbruk 
bedrivs med avverkning i större eller mindre delar av området.  

 
Växt- och djurlivet påverkas framför allt av tillgången på lämpligt livsutrymme. Om skogen 
avverkas innebär det sannolikt större negativ påverkan på växt-djurlivet än vad bebyggelsen 
gör. Samma bedömning görs för effekterna för det rörliga friluftslivet. Markanvändningen har 
stor betydelse för områdets värde för det rörliga friluftslivet.   
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