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INLEDNING

En detaljplan ska grundas på ett program, om det 
inte är onödigt. Programmet anger utgångspunk-
ter och förutsättningar för kommande planarbete 
i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och 
påverkan i tidigt skede. 

Efter programsamrådet sammanställs inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse, som ligger till 
grund för fortsatt detaljplanearbete.

BAKGRUND

Syfte
Syftet är att utreda förutsättningarna för ny bebyg-
gelse samt säkerställa känsliga natur- och kultur-
värden inom programområde vid Lagga kyrkby. 

Programområdet 
Lagga kyrkby ligger i Storåns dalgång nordost om 
Knivsta centralort och söder om Uppsala. Program-
området omfattar kyrkbyn samt naturmarker norr 
och söder om byn. 

Uppdrag
Bygg och miljönämnden beslutade 25 maj 2010 att 
ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplaneprogram för Lagga kyrkby. 

Ansökningar 
Det finns en tydlig efterfrågan av bostäder i 
Lagga kyrkby. Ägaren på Husby 1:23 har ansökt 
om detaljplan för ett 15-tal nya bostäder. Fastig-
hetsägaren vill också utreda förutsättningar för 
äldreboende/skola i befintlig byggnad vid Milsta. 
Svenska kyrkan har genom Knivsta pastorat ansökt 
om nya bostäder för äldreboende, komplettering 
med ytterligare ett bostadshus på Lagga 5:1 samt 
om två bostadshus på Lagga 1:1. Svenska kyrkan 
har genom Uppsala stift ansökt om detaljplan som 
möjliggör avstyckning av bostadshus med tillhö-
rande flygelbyggnader att ingå i en fastighet samt 
Hembygdsföreningens byggnad att ingå i en annan 
fastighet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Markanvändning enligt översiktsplan
Kommunens översiktsplan från 2006 anger att 
Lagga kyrkby är ett utvecklingsområde på lands-
bygden med krav på detaljplan, som har möjlighet 
att utvidgas med cirka 10-30 nya bostäder. En ut-
byggnad kan ge underlag för bibehållen, möjligen 
förbättrad, service och kollektivtrafik. Det öppna 
gärdet mitt i byn och norr om skolan bör övervägas 
att detaljplaneläggas för bostadsbebyggelse. 
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Planförhållanden
Området vid kyrkan och prästgården, samt går-
darna Kasby och Örby med omgivande landskap är 
planlagda med områdesbestämmelser (Ob kn 15). 
Ny bebyggelse inom dessa områden ska placeras så 
att den ansluter väl till det närliggande bebyggelse-
mönstret eller placeras i lägen som liknar de tradi-
tionella tomtplatserna samt utformas med särskild 
hänsyn till områdets egenart. Övrig bebyggelse 
utgör sammmanhållen bebyggelse.
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Kasby, kyrkan och Örby ligger inom områdesbestämmelser.
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Landskapsbild 
Kyrkbyn ligger i nordöstra delen av Storåns dal-
gång, som är ett sammanhängande landskapsavsnitt 
utmed Storåns och Sävjaåns mycket flacka dal-
gångar. Landskapet utgör en del av den vidsträckta 
öppna Uppsalaslätten där bebyggelsen ligger på 
”öar” av berg eller morän omgivna av åkermark. 
Kyrkbyn ligger på ett uppstickande höjdparti i den 
relativt småbrutna norra kantzonen av Storåns dal-
gång. Sedd på håll dominerar nästan obrutna skogs-
ridåer den ”ö” på den öppna slätten som kyrkbyn 
utgör. Stora delar av bebyggelsen i kyrkbyn ligger 
inbäddad av grönska innanför skogsridåerna och i 
nära anslutning till vägarna. I det nordvästra hörnet 
av höjdplatån, bryts dock västra skogsridån upp av 
fyra hus belägna på rad, vilket avviker från övrig 
bebyggelsestruktur inom kyrkbyn.  

Sett från vägen (1055) öster om kyrkbyn och 
längre bort i landskapet, skyms kyrkan och syd-
östra delen av byn till stor del av vegetation och 
ekonomibyggnader. Först när vägen svänger in 
mot kyrkbyn, vid ekonomibyggnaderna söder 
om vägen, framträder den vackra miljön vid den 
”gamla prästgården” och bakom skymtar kyrkan 
fram inbäddad av grönska. Vid kurvan som leder 
in mot byn går byns äldsta väg från söder till norr. 
Här ligger bebyggelsen med mycket grönska emel-
lan samlad i nära anslutning till vägen. Efter den 
centralt belägna T-korsningen öppnar sig ett smalt 
åkergärde på västra sidan om vägen. Precis innan 
byns norra korsning, ligger några byggnader vid 
Milsta, bl.a. en väl synlig ekonomibyggnad. Från 

Kyrkbyn ligger på ett uppstickande 
höjdparti i Storåns dalgång.

Bebyggelsen i kyrkbyn ligger inbäddad av grönska innanför 
skogsridåerna och i nära anslutning till vägarna.

Väg 1052

Väg 654

Väg 654

Väg 1055

Sett från vägen (654) i söder, övergår det öppna 
slättlandskapet vid färd mot kyrkbyn i vackra ängs-
hag- och betesmarker. Strax norr om Örby gård 
ligger tre karakteristiska f.d. arbetarbostäder på rad 
längs med vägen. Vid höjdplatån tar skogsmark vid 

och innanför skogskanten, där vägen gör en kurva, 
börjar den sydvästra delen av byn. Här ligger be-
byggelsen samlad i klungor. Vägen fortsätter nerför 
en backe och slutar vid en T-korsning, centralt be-
läget i byn. På östra sidan om vägen ligger skolan 
och på västra sidan finns ett brant skogsparti. Mot 
sydost skymtar kyrkan fram inbäddad i grönska. 
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Sett från vägen i nordost (1055) framträder Kasbys 
vita byggnader i öster, inramade av trädridåer som 
sträcker sig fram till vägen. Väster om vägen möter 
det öppna åkerlandskapet de träd- och vegetations-
ridåer som tillhör kyrkbyns nordöstra höjdparti. 
När vägen passerat Kasby framträder ett halvöppet 
landskap i öster bestående av en större vegetations-
klädd moränhöjd samt några mindre vegetations-
dungar. 

korsningen finns fri utblick ut mot den omgivande 
slätten i norr. Bebyggelsen avslutas i norr på östra 
sidan av vägen, där moränmarken slutar och det 
öppna åkerlandskapet tar vid. 

Sett från vägen (1052) som kommer från Högby i 
norr, möter det öppna åkerlandskapet höjdplatåns 
västra skogskant. I det nordvästra hörnet av skogs-
kanten ligger fyra hus på rad. Den här bebyggelsen 
ligger väl synlig på långt håll i det öppna landska-
pet och skiljer sig därmed från kyrkbyns övriga 
bebyggelse som ligger i nära anslutning till vägarna 
och innanför skogsridåerna. I anslutning till bebyg-
gelsen i norra hörnet skär vägen genom höjdplatån 
så att en smal vegetationsridå uppstår på västra 
sidan om vägen. En smal skogsremsa passeras på 
östra sidan, som så småningom övergår i halvöpp-
na marker. Här ligger ett bostadshus och mittemot 
denna finns en vegetationsklädd moränhöjd. Efter 
denna öppnar sig ett smalt åkergärde och på östra 
sidan om vägen, vid T-korsningen, framträder eko-
nomibyggnaden vid Milsta.

Landskapet sett från kyrkbyn. Här ligger bebyggelsen samlad i klungor.

Kyrkbyns norra kant mot öster (från väg 1052).
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Historik
1639 bestod Lagga kyrkby av prästgården, klock-
argården samt fyra frälsehemman. Hela byn låg 
tätt samlad söder om kyrkan. Prästgården låg på 
samma plats som idag och klockargården låg där 
skolan finns idag. Vägen i öst-västlig riktning fanns 
redan på 1600-talet. 
1775 hade de fyra frälsegårdarna slagits ihop till 
ett säteri och dagens vägnät finns på plats. Bebyg-
gelsen var fortfarande samlad inom den gamla 
bytomten, men öster om åkergärdena vid gränsen 
mot skogen har tre torp som lyder under säteriet 
uppförts. Landsvägens krökning söder om kyrkan 
får sin förklaring av storskifteskartan: här låg präst-
gårdens fägård. 
Vid 1900-talets början har det mesta av dagens 
bebyggelsestruktur kommit på plats. Gården Mil-
sta har uppförts norr om byn och vid platsen för 
dagens skola fanns redan vid denna tid en skol-
hustomt. Längs vägen mot Örby har de små torpen 
Broborg och Eriksberg tillkommit.

Kulturmiljö och fornlämningar 
Storåns dalgång ligger inom riksintresse för kul-
turmiljö och innehåller ett mycket stort antal 
fornlämningar samt äldre bevarad bebyggelse från 
medeltid till nutid. Bebyggelsen inom riksintres-
seområdet utgörs av en blandad herrgårds- och 
bondebebyggelse. De äldsta odlingsspåren inom 
området utgörs troligen av de stensträngssystem 
som finns på moränmarken norr om Danmarks by 
och som sannolikt härrör från äldre järnålder. En-
staka fornlämningsmiljöer från denna tid finns även 
utmed dalgången men det var först under yngre 
järnålder som den nuvarande odlingsbygden togs 
i besittning. Talrika och ofta mycket stora gravfält 
invid områdets byar och gårdar visar på en bebyg-
gelsekontinuitet från denna tid. Uppodlingen av 
de stora lerslätterna kom tidigt att nå en hög nivå, 
där åkermarken ganska snart kom att dominera 
över ängsmarken. Först i och med vallodlingens 
införande i slutet av 1800-talet kom emellertid de 
sista naturliga ängsmarkerna att torrläggas och 
uppodlas. Ett flertal nu övergivna ängslador sätter 
sin prägel på landskapet inom dessa områden. Idag 
utgör området en helåkersbygd. Storåns dalgång 
var under forntiden en viktig kommunikationsled 
mellan det centrala Uppland och Östersjön. Inom 
Husby-Långhundra socken finns tre kända fornbor-
gar strategiskt placerade längs den s.k. Långhund-
raleden. Områdets samtliga kyrkor är uppförda 
under medeltiden. 

Sydost om Lagga kyrka finns en värdefull präst-
gårdsmiljö, som består av fyra byggnader med väl-
bevarad mangårdsbyggnad från 1740-talet flanke-
rad på ena sidan av ett bostadshus från 1810 och på 
den andra sidan av en drängstuga och ett brygghus. 
Vid Kasby finns en herrgårdsanläggning med hu-
vudbyggnad och ladugård från 1700-talet. 
Väster om Kasby finns gårdsgravfält från yngre 
järnåldern, högar och stensättningar, runstenar och 
röjda ytor. Två milstolpar finns i anslutning till 
infarten vid Kasby. I norra änden av byn, i anslut-
ning till Husby 1:22, finns ett fornlämningsområde 
som består av fem fornlämningar, som utgörs av 
stensättningar från yngre järnåldern. I anslutning 
till fastigheten Lagga 4:2 finns en milstolpe och i 
anslutning till kyrkan en runsten. I södra skogsom-
rådet finns två grottor som har bildats av överskju-
tande block. Sägnen berättar att Lagga gubben en 
gång bott i dessa grottor.  

Gamla prästgården

Lagga kyrka
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Inventerade 
ängs- och 
hagmarker/
betesmarker

Klass 3 - 
högt 
naturvärde,
Södra 
objektet

Klass 3 - 
högt 
naturvärde,
Norra
objektet

Naturvärden 

Natur
Kyrkbyn utgörs av ett uppstickande höjdparti med 
brantare sluttningar mot norr och flackare mot 
söder. Byns centrala delar utgörs av skog och om-
givande landskap består av öppna åkermarker och 
betesmarker med vegetationsdungar. Höjdpartiet 
utgörs i huvudsak av skog. Skogen är en barrbland-
skog med dominans av gran samt enstaka inslag 
av löv. Centralt i byn, vid Milsta, finns ett öppet 
åkergärde. I söder övergår skogen successivt i halv-
öppna hag- och betesmarker. I norr övergår skogen 
mer direkt i öppen åkermark. Här finns några få 
vegetationsklädda holmar och öppna betesmarker. 

Naturvärden
Enligt Uppsala kommuns naturvårdsinventering 
(1988-1996) finns det två objekt med höga natur-
värden i anslutning till programområdet; ett i söder, 
som omfattar den södra kanten av kyrkbyn samt 
de öppna naturmarkerna, och ett norr om kyrkbyn, 
som omfattar naturmarkerna sydväst om Kasby. 

Det södra objektet karakteriseras av skogs- och 
betesmarker. Det utgörs av främst av granskog i 
norr och i de södra, östra och västra delarna av mer 
eller mindre öppna betesmarker. I norra delen av 
skogen står en gammal klockstapel och söder om 
denna finns ett bronsåldersröse. Ett flertal stigar, 
skyltar och ett vindskydd med grillplats vittnar om 
att skogen används flitigt av närboende och skolan. 
Här och var finns spår av äldre odling eller slåt-
ter. Söderut övergår granskogen i mycket blockig 
mark. Här finns ”Lagga gubbens grotta”. Här och 
var i skogspartiet finns grova betespräglade tallar. 
Söder om den norra, och mestadels skogbevuxna 
delen av naturobjektet öppnar sig vidsträckta be-
tesmarker. På den västra sidan av väg 654 är ängen 
öppen och blockig med nypon och slånsnår. Dess 
norra del är bevuxen med glest stående tallar samt 
enstaka gran och lönn. På den östra sidan av vägen 
är betesmarkerna synnerligen rika på slån- och 
nyponsnår. Fältskiktet är av friskängstyp. Här och 
var finns holmar med en, nypon, gran och inslag av 
ädellöv. I objektets sydvästra kant går en karakte-
ristisk rullstensås som en 800 m lång, något sling-
rande sträng, endast 10-20 m bred och 2-4 m hög. 
På åsen finns en torrbacksflora med arter som back-
klöver, backsmultron och gul fetknopp. Åsen hyser 
bitvis täta slånsnår med inslag av lönn och rönn. 
Söder om kyrkbyn ligger en brant sluttande och 
blockrik torrbacke. I backen står spridda enar vilka 
tätnar uppåt backen, för att på toppen bilda en näs-
tan ogenomtränglig mur av 2-2,5 m höga enesnår 
på mycket blockrik mark. Örtfloran i backen är av 
torrbackstyp med bl.a. backsippa, mandelblom, 
brudbröd, gråfibbla, fältmalört och teveronika.

Betesmarker inom det södra naturobjektet
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Det norra objektet karakteriseras av omväxlande 
brynbeteslandskap med öppna ängssluttningar 
samt skogbevuxna moränbackar och åspartier. 
Kasby herrgård ligger intill den norra änden av 
det häll- och moränstråk i storåns dalgång som 
också Lagga kyrkby är beläget på. Stockholmså-
sens huvudstråk, som efter den nordväst-sydostligt 
orienterade Örbyåsen böjer av norrut, och passerar 
tvärsöver objektet. Sydväst om herrgården ligger 
en beteshage. De öppna kullar som ingår i hagen 
hyser fornlämningar och har bitvis en fin och artrik 
torrbacksflora med bl.a. backsippa, backklöver, 
gråfibbla, tjärblomster, käringtand, brudbröd m.fl. 
Väster om dessa finns en större kulle som är träd-
bevuxen (främst gran och tall, med inslag av rönn, 
alm och en). I hagen ingår också, mellan och kring 
kullarna, lermarkspartier. Dessa hyser en friskare, 
trivial flora dominerad av högvuxna gräs. På flera 
håll på kullarna växer talrikt med gullvivor. 

Rekreation och friluftsliv
Kyrkbyn är till största delen avsatt som resursom-
råde för natur- och friluftsliv. Den centrala delen 
av höjdplatån är angivet som promenad- och ströv-
område, tillika närrekreationsmark, och området 
som sträcker sig från byn och söderut som särskilt 
värdefull natur. Inom detta område ingår också 
skolans närnatur.  

Promenad- och
strövområde

Särskilt 
värdefull
natur

Resursområde natur och friluftsliv
Upplandsleden

Närrekreations-
marker

Skolornas 
närnatur

Friluftsliv och rekreation

Norra naturobjektet sett från väg  654  mot öster

Betesmarker inom det norra naturobjektet
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Service
I kyrkbyn finns skola som omfattar verksamhet 
från förskoleklass till årskurs sex. Skolan har idag 
124 elever med möjlighet att ta emot cirka 120-130 
elever, beroende av åldersstruktur. I skolans lokaler 
finns också förskoleverksamhet, med 20-23 barn 
mellan 1-5 år. Det finns både blandade och homo-
gena klasser. Matsal finns i Hembygdsgården och 
grusad bollplan finns på kyrkans fastighet tvärsöver 
vägen, mittemot skolan. Förutom skolgården an-
vänds kyrkans fastighet vid klockstapeln samt sko-
gen norr och söder om skolan av eleverna. Kyrk-
byn har också fem dagbarnvårdare som idag har 
28 barn, som bedriver sin verksamhet i hemmiljö 
samt en gång i veckan i gemensam grupplokal på 
Milgården.

Teknisk försörjning
Det finns ett gemensamt vattenverk och ett av-
loppsreningsverk för kyrkbyn. Vattenverket försör-
jer idag Lagga skola och ytterligare 13 fastigheter 
med dricksvatten. Vattentäkten, en bergborrad 
brunn, har tidvis problem med vattentillgång och 
kvaliteten genom åren har varit skiftande. Vatten-
verket har inte kapacitet att försörja fler fastigheter 
med dricksvatten. Däremot har reningsverket ka-
pacitet, och med befintliga utsläppsvillkor tillstånd, 
att ta emot avloppsvatten från ytterligare 25 fastig-
heter.

Trafik
Det finns tre vägar i anslutning till kyrkbyn och 
programområdet, väg 1052 från Högby i nordväst, 
väg 1055 från öster och väg 654 från Örby i söder. 
Samtliga vägar tillhör Trafikverket. Väg 1052 har 
en bredd på 4,5 m och en hastighet på 70 km/h, 
som strax före norra korsningen övergår till 50 
km/h. Väg 1055 har en bredd på 5,0 m från södra 
korsningen och söderut genom byn, samt en has-
tighet på 50 km/h genom byn, som övergår till 70 
km/h efter ”gamla prästgården” och vidare österut. 
Väg 654 har en bredd på 4,0 m från kurvan vid 
Eriksberg fram till korsningen, en bredd på 4,5 m 
genom byn norrut fram till norra korsningen, och 
vidare norrut 4,0 m. Hastigheten är 70 km/h söderi-
från som övergår till 50 km/h strax före kurvan vid 
Eriksberg och vidare genom byn fram till skolan.  
Gång- och cykelväg finns på södra sidan av vägen, 
mellan skolan och Hembygdsgården.

 

Busslinje 186 har turer till Uppsala (8 på vardagar 
och 3 på helger), och turer till Knivsta (7 på varda-
gar och 3 på helger). Det finns också en linjelagd 
skolbuss, linje 175, som utgår från skolan (1 tur på 
morgonen och 3 turer på eftermiddagen).

Hälsa och säkerhet
Lagga avloppsreningsverk på fastigheten Lagga 4:8
finns med i Länsstyrelsens databas över misstänkt 
och konstaterat förorenade områden. På fastigheten 
Kasby 3:1 finns en nedlagd deponi som är risk-
klassad till 3 av Länsstyrelsen. Det är möjligt att 
spridningen av eventuella föroreningar från den 
nedlagda deponin kan ske söderut i riktning mot 
programområdet.

Energistrategi
Energistrategi för Knivsta kommun samt hand-
lingsplan för 2011-2014 är ett antaget dokument 
som ska ligga till grund för den fortsatta bebyggel-
seutvecklingen i kommunen. Målsättningen är att 
alla nybyggda hus ska vara energisnåla lågenergi-
hus och att planeringen utgår från en energieffektiv 
bebyggelsestruktur.

Miljöprogram
Ett miljöprogram med lokala miljömål för Knivsta 
kommun antogs 2007 av kommunfullmäktige. I 
programmet betonas vikten av en hållbar utveck-
ling genom väl planerade bebyggelseområden och 
tekniska försörjningssystem, minskat transport- 
och bilberoende samt goda förutsättningar för kol-
lektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken.

Lagga skola
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PROGRAMFÖRSLAG 

Förslagets huvuddrag 
Eftersom kyrkbyn ligger inom ett område med 
mycket höga natur- och kulturvärden är det mycket 
viktigt att ny bebyggelse placeras så att den anslu-
ter väl till landskapsbild, natur och terräng samt till 
befintligt bebyggelsemönster. Karakteristiskt för 
kyrkbyn är att större delen av bebyggelsen lig-
ger innanför vegetationsridåer och längs vägarna, 
på lägre höjd än skogsområdena. Detta innebär 
att bebyggelsen i stort sett inte syns sett utifrån 
det öppna landskapsrummet, utan det är terräng 
och vegetation på det uppstickande höjdpartiet 
som syns. Denna karaktär är viktig att behålla.
Ny bebyggelse bör därför placeras i grupp eller 
som enstaka tomter i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse och i anslutning till vägarna i kyrkbyn. 
Detta innebär att några av kyrkbyns fastigheter 
med fördel kan förtätas. Antalet byggrätter fast-
ställs i samband med detaljplan.  

Det öppna slättlandskapet som möter höjdplatån i 
norr bör på grund av landskapsbilden i huvudsak 
hållas fritt från bebyggelse. Här finns en siktlinje 
ut mot det öppna landskapet som är viktig att hålla 
öppen. Väster om siktlinjen, norr om väg 1052 (vä-
gen från Högby), kan viss bebyggelse tillåtas.  

De vackra ängs-, hag- och betesmarker som möter 
höjdplatån i söder är viktiga att behålla intakta, på 
grund av att området som helhet hyser höga be-
varandevärden. De högre belägna skogsområdena 
samt skogskanten i väster är inte lämplig att be-
bygga ur landskapsbilds- och rekreationssynpunkt. 
En viktig del för skolan och boende i kyrkbyn är att 
skogsområdena fortsättningsvis ska kunna använ-
das som strövmarker.

Lagga höjden sett från söder.

Vy sett från öster mot de röda byggnaderna vid den gamla 
prästgården. Lagga kyrka ligger dold i vegetation, strax 
bakom den gamla prästgården.

Kyrkbyn sett från öster. Bebyggelsen ligger inbäddad i vege-
tation. Längst till vänster i bilden skymtar byggnaderna vid 
den gamla prästgården fram.
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Område 1 är belägen i skogsområde i södra kanten av 
kyrkbyn. Vy sett från väg 654 mot norr.

Område 2 är belägen på öppen mark, mittemot 
Hembygdsgården. Vy sett från väg 654 mot öster.

Område 3 är beläget på öppen och flack åkermark, centralt i 
kyrkbyn. Vy sett mot söder.

Område 4 är beläget på halvöppen mark i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse och söder om väg 1052. Vy sett från väg  
1052 mot öster.

Område 7 är beläget på halvöppen mark , nedanför bollplanen 
och nordväst om Lagga kyrka. Vy sett från väg 654 mot öster.

Område 5 är beläget på fastigheten Lagga 4:7 och på del av Lagga 4:2. Vy sett mot trädgården 
på  Lagga 4:7.
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PROGRAMKARTA

Ny bebyggelse

Ny lokal väg

Ny gc-väg

Bef gc-väg

Ny naturstig

Förhandsbesked 
1 tomt

SKALA 1:5000

Viktig utblick 

11

Viktig passage 

Fornminne



Område 1 och 2

Område 3 och 4

Ny bebyggelse
Område 1 (del av Lagga-Örby 2:6) 
I södra delen av kyrkbyn, på västra sidan av vägen, 
finns skogsmark som kan bebyggas med bostäder. 
På ett ställe finns ett brant parti som bör hållas fritt 
från bebyggelse. Här finns också en befintlig stig 
upp mot skogen. En ny gång- och cykelväg bör 
anläggas på västra sidan av vägen fram till fastig-
heten Lagga-Örby 2:5, därefter på östra sidan av 
vägen fram till hembygdsgården, där den nya gång- 
och cykelvägen kan ansluta till befintlig gång- och 
cykelväg som finns mellan Hembygdsgården och 
skolan. 

Område 2 (del av Husby 2:1) 
På östra sidan av vägen, mittemot Hembygds-
gården, finns område med öppen och plan mark 
som kan bebyggas med bostäder. På grund av viss 
skuggning av bakomliggande granskog, kan denna 
med fördel gallras så att mer ljusinsläpp kan ske. 

Område 3 (del av Husby 1:23) 
Den öppna och flacka åkergipen, centralt belägen i 
kyrkbyn, kan bebyggas med bostäder under förut-
sättning att noggranna studier av platsen görs så 
att ny bebyggelse utformas och placeras i enlighet 
med kyrkbyns karaktär. För att få mer ljusinsläpp 
på åkergipen kan gallring behöva göras av skogs-
marken som angränsar mot den aktuella platsen. 
Här krävs också en ny tillfartsväg, som ska utfor-
mas så att den överensstämmer med karaktären på 
befintliga vägar. Gång- och cykelväg kan anläggas 
mellan den nya tillfartsvägen i söder och skolan 
samt mellan nya tillfartsvägen i norr och område 
4. Det branta sydöstra hörnpartiet av skogsmarken, 
som vetter mot skolområdet, kan gallras och en 
mindre naturstig anläggas från det nya området och 
fram till vägen. Den befintliga ekonomibyggnaden 
vid Milsta kan eventuellt byggas om till förskola, 
alternativt kan den ersättas med ny byggnad med 
samma arkitektoniska uttryck. Norr om väg 1052, 
på den öppna åkermarken, finns möjlighet att 
bygga bostäder. Inom eller angränsande till områ-
det kan ytor för gemensamt odlingsområde skapas.     
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Område 5

Område 6

Område 7 och 8

Område 4 (del av Husby 1:23) 
På södra sidan av väg 1052 finns öppen mark med 
inslag av enstaka vegetation som har möjlighet att 
bebyggas med bostäder. En ny gång- och cykelväg 
föreslås på södra sidan av väg 1052, mellan infar-
ten till befintliga tomter i nordväst och ny till-
fartsväg vid åkergipen. 

Område 5 (Lagga 4:7 och del av Lagga 4:2) 
Fastigheten Lagga 4:7 ligger i  den nordöstra delen 
av kyrkbyn. På fastigheten finns ett bostadshus 
(nya prästgården) och en komplementbyggnad. På 
fastighetens nordvästra del samt östra sida finns be-
fintlig vegetation i form av buskar och träd. Under 
förutsättning att befintligt bostadshus behålls samt 
att befintlig vegetation till stora delar kan sparas, 
finns förutsättningar att bygga ett antal mindre bo-
stadshus, väl anpassade och utformade till platsen. 
I områdets södra del, på norra delen av fastigheten 
Lagga 4:2 finns förutsättningar att bygga ett bo-
stadshus. En naturstig mellan område 5 och kyr-
kan kan anläggas i kantzonen mellan morän- och 
åkermarken.
  
Område 6 (Lagga 5:1) 
Fastigheten är centralt belägen i kyrkbyn. På fastig-
heten finns ett bostadshus samt komplementbygg-
nad. Den nedre delen av fastigheten sluttar mot 
öster. Under förutsättning att ett nytt bostadshus 
placeras i sluttningen på den nedre delen av fast-
igheten och ges en omsorgsfull utformning kan ett 
nytt bostadshus uppföras. 

Område 7 (Lagga 1:1) 
Fastigheten är belägen norr om kyrkan och mitt-
emot skolan. Södra halvan av fastigheten utgörs 
av en grusplan som används av skolan. Fastighe-
tens norra del utgörs av sluttande mark, med en 
nivåskillnad på cirka 4 meter från grusplanen till 
kanten mot åkermarken. Sydöstra delen av fast-
igheten (som vetter mot kyrkan) utgör del av ett 
större vegetationsstråk i öst-västlig riktning. Under 
förutsättning att omsorgsfull placering och utform-
ning ges finns förutsättningar att uppföra ett till två 
bostadshus på den sluttande delen av fastigheten, 
bakom grusplanen. Det är viktigt att spara viss be-
fintlig vegetation som inramning ut mot landskapet 
samt mot kyrkan och byn.

Område 8 (Del av Lagga 4:1) 
Det aktuella området berör byggnaderna samt om-
givande mark tillhörande den gamla prästgården, 
belägna sydost om kyrkan. Den aktuella marken 
ingår i en större jordbruksfastighet. Förslaget inne-
bär att aktuell plats delas upp i två tomter, en för 
bostadshuset med två tillhörande flygelbyggnader 
samt en för den fjärde befintliga byggnaden. Ingen 
ny bebyggelse tillkommer.
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Trafik
Om ny bebyggelse sker enligt förslag kommer 
trafiken inom kyrkbyn att öka. För att skydda och 
höja säkerheten för gång- och cykeltrafikanter före-
slås att nya separata gång- och cykelvägar anläggs 
samt också att hastigheten för fordon minskas till 
30 km/tim inom kyrkbyn. 

Inom område 3 krävs en ny tillfartsväg som kan 
kopplas till det befintliga vägnätet i norr och söder. 
I norr kan en ny gång- och cykelväg anläggas på 
södra sidan av väg 1052, mellan område 3 och 
fram till befintlig bebyggelse i nordväst. Mellan 
skolan och den nya tillfartsvägen i söder kan en 
ny gång- och cykelväg anläggas. En ny gång- och 
cykelväg kan också anläggas i södra delen av 
kyrkbyn, från område 1, på västra sidan av väg 
654, fram till fastigheten Lagga-Örby 2:5. Härifrån 
kan den sedan fortsätta på östra sidan för att sedan 
anslutas till den befintliga gång- och cykelvägen, 
som finns mellan hembygdsgården och skolan. I 
anslutning till den punkt där vägen byter sida bör 
också ett övergångsställe anläggas.  

Vatten och avlopp
Det finns två huvudalternativ till lösningar; an-
tingen en lokal lösning med lokala vattenverk 
och reningsverk eller överföringsledningar till 
befintliga större anläggningar. Driftskostnaderna 
för vatten- och avloppsförsörjning är generellt sätt 
mycket högre för små än för stora anläggningar. 
Överföringsledningar medför dock högre investe-
ringskostnader. Driftskostnaderna för vattenverk 
och avloppsreningsverken i Lagga är idag ca 180 
000 kr/år medan intäkterna från brukningsavgifter 
uppgår till 74 000 kr/år.
Roslagsvatten har studerat följande alternativ till 
lokala vattentäkter:
Förstärkning av befintlig vattentäkt, Kasbykällan 
samt vattentäkter på Milsta och Örby gård. 
Av dessa ser Roslagsvatten Örby gård som den vat-
tentäkt som är fördelaktigast. Roslagsvattens preli-
minära bedömning är att vattentäkten på Örby gård 

Service 
För framtida behov av nya lokaler finns möjlighe-
ter att bygga om den befintliga ekonomibyggnaden 
vid Milsta till förskola, alternativt kan den ersättas 
med ny byggnad med samma arkitektoniska ut-
tryck (område 3).

har tillräcklig kapacitet och kvalitet för att kunna 
försörja Lagga kyrkby i framtiden. Då vattnet är 
mycket hårt är avhärdning av vattnet nödvändig. 
Vid utbyggnad enligt planförslaget krävs på sikt 
en utbyggnad av befintligt reningsverk. Denna 
utbyggnad kräver ett nytt miljötillstånd. Roslags-
vatten gör bedömningen att utbyggnad är möjlig 
och förutsättningar finns för att få ett område där 
Roslagsvatten som huvudman kan bli skyldig att 
bygga allmänna vatten- och avloppsledningar.  
För överföringsledning har tre alternativ studerats. 
Ledning från Lövsta i Uppsala kommun för anslut-
ning till Uppsala kommuns allmänna anläggning, 
ledningar till de ledningar som planeras i detaljpla-
nen för Alsike Nord samt ledning från Östunaby 
där Roslagsvatten i remissvar för detaljplanepro-
grammet för Spakbacken-Östuna by redovisat att 
ledningar från Knivsta bör byggas ut via Valloxen. 
För dessa alternativ har studerats vilket behov av 
va-försörjning som behövs i de byar som ledningen 
passerar eller om anslutning av fastigheter kan gö-
ras som i så fall ger ett bidrag till utbyggnadskost-
naderna. Av de byar som ledningssträckningarna 
passerar är det bara Halmby med 27 fastigheter 
som ryms inom vattentjänstlagens definition om 
område av större omfattning där huvudmannen kan 
åläggas att bygga ut allmän va-anläggning. Andra 
mindre områden i direkt anslutning till föreslagna 
ledningssträckningar kan också tas in i verksam-
hetsområdet för den allmänna va-anläggningen för 
att kunna bidra till anläggningskostnaderna och 
förbättra avloppssituationen i området. 
En jämförelse har gjorts mellan det lokala alterna-
tivet (med ny vattentäkt i Örby tillsammans med 
befintligt reningsverk som på sikt behöver byggas) 
och motsvarande försörjning via överföringsled-
ningar. Då alternativen har olika avskrivningstider 
har kostnaderna studerats för 50 år framåt.
De anläggningsavgifter som förtätningen i Lagga 
kan generera är 4,2 Mkr.
En lokal lösning med nytt vattenverk och på sikt 
utbyggt reningsverk kräver en investering på 13,5 
Mkr initialt och över 50 år totalt 27,5 Mkr. För att 
finansiera ränte- och avskrivningskostnader krävs 
en taxehöjning för hela Knivsta med 6%. Den 
viktade avskrivningstiden för projektet är cirka 41 
år. En utbyggnad med överföringsledningar kräver 
en investering på 30 Mkr initialt och över 50 år 37 
Mkr. För att finansiera ränte- och avskrivningskost-
nader krävs en taxehöjning för hela Knivsta med 
12,5%. Den viktade avskrivningstiden för projektet 
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET

De konsekvenser som förslaget bedöms ge upphov 
till beskrivs nedan. Förslaget kan jämföras mot ett 
nollalternativ som är en framskrivning av dagens 
förhållanden utan föreslagen planändring. 

Nollalternativ
Sker ingen utbyggnad kommer området förmodli-
gen att förändras mycket litet. Enstaka nya hus kan 
komma till, men då först efter en lämplighetsbe-
dömning.

Sammanfattning av förslagets konsekvenser
Om området byggs ut efter programmets förslag 
kommer tidigare oexploaterad mark att övergå till 
tomtmark, gång- och cykelvägar samt en ny väg. 
Den föreslagna bebyggelsen tar i anspråk skogs-
mark, halvöppen mark och öppen åkermark. Inom 
några större befintliga fastigheter kommer förtät-
ning av nya bostadshus vara möjligt. Eftersom 
föreslagen ny bebyggelse ligger i nära anslutning 
till vägarna i kyrkbyn, tas en mycket liten del av 
det större rekreationsområdet, centralt beläget i 
kyrkbyn, i form av skogsmark och halvöppen mark 
i anspråk. Inom områdena har sparats öppningar 
för passage till naturområdena. Konsekvenserna för 
rekreation och friluftsliv bedöms därför bli ringa. 
Konsekvenserna för flora och fauna bedöms också 
bli ringa. Landskapsbilden sett från omgivande 
landskap förändras inte. Lokalt kommer landskaps-
bilden att förändras men på grund av att tillskottet 
ansluter väl till befintlig struktur innebär det nya 
till stor del en förtätning av den befintliga bebyg-
gelsen. En markant lokal förändring av landskaps-
bilden kommer dock att ske i anslutning till den 
centralt belägna åkergipen. 

Trafiken kommer att öka. Antalet oskyddade trafi-
kanter kommer också öka. Detta ställer högre krav 
på anläggande av separata gång- och cykel-
vägar samt att hastigheten på vägarna inom kyrk-
byn sänks. 

Förslaget innebär med största sannolikhet att 
elevunderlaget till förskola och Lagga skola och  
kommer öka något. Detta kan komma innebära ett 
större behov av lokaler, personal mm. En utvidg-
ning av kyrkbyn stämmer överens med kommu-
nens uttalade vilja att samla bebyggelsen i befint-
liga byar.

är ca 47 år. Fördelen med överföringsledningar är 
att man får en säkrare vattenkvalitet och kan an-
sluta Halmby. Utbyggnadskostnader för att anlsuta 
fastigheterna i Lagga har uppskattats till 3,7 Mkr, 
d v s ca 140 kkr/fastighet. Roslagsvatten gör 
bedömningen att särtaxa inte kan användas för att 
finansiera va-utbyggnaden i Lagga kyrkby efter-
som det rör sig om utökning av ett befintligt verk-
samhetsområde. Den föreslagna utbyggnaden blir 
en stor kostnad för det befintliga va-kollektivet. 
Särskilt med beaktande av att Knivstavatten står 
inför stora framtida kostnader för att bygga ut av-
loppsanläggningar även i andra områden. 

VA inom föreslagna områden
För område 1 finns inga allmänna ledningar inom 
området. Avståndet till befintligt ledningsnät för 
dricks- och spillvatten är cirka 50 meter. I det fall 
ny vattentäkt görs på Örby gård passeras området. 
för område 2 finns allmänna ledningar fram till 
området. Området skulle kunna anslutas i samma 
punkt som de tre närliggande fastigheterna (mel-
lan område 1 och 2) är anslutna till. För område 3 
finns inga allmänna ledningar. Avstånd till befint-
ligt ledningsnät för dricks- och spillvatten är cirka 
100 meter. Vid eventuell utbyggnad tas försörj-
ning av befintliga bostadshus på Milsta gård och 
Husby 1:27 med i planeringen. VA-utbyggnad 
förutses kunna ske i gatumark. För område 4 finns 
inga allmänna ledningar i området. Utbyggnad av 
allmänna ledningar förutsätter att utbyggnad sker 
av område 3. Vid eventuell utbyggnad tas försörj-
ning av befintliga fastigheter Lagga-Örby 2:3-4 och 
15-16 med i planeringen. VA-utbyggnad förutses 
kunna ske ske i gatumark. Område 5 är anslutet till 
allmänna dricks- och spillvattenledningar. Anslut-
ning till allmänna spillvattenledningar av Husby 
1:22 bör övervägas. Vid eventuell avstyckning 
måste hänsyn tas till de dricks- och spillvatten-
ledningar som tillhör fastighetens va-installation. 
Område 6 är anslutet till allmänna dricks- och 
spillvattenledningar. Vid eventuell avstyckning 
måste hänsyn tas till de dricks- och spillvatten-
ledningar som tillhör fastighetens va-installation. 
Inom område 7 finns det vattenverk som försörjer 
kyrkbyn med dricksvatten samt allmänna dricks- 
och spillvattenledningar. Område 8 är inte anslutet 
till allmänna va-ledningar.
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Värdefull kulturmiljö
De känsliga kulturmiljöerna med omgivande 
landskap som omfattas av områdesbestämmelser i 
anslutning till Kasby gård och Örby gård kommer 
inte att beröras av förslaget. Fastigheten Lagga 1:1 
ligger inom områdesbestämmelser för Lagga kyrka 
med omgivande landskap. Under förutsättning att 
ny bebyggelse anpassas till platsens förutsättningar 
och ges en mycket omsorgsfull placering och ut-
formning, skulle tillskottet kunna smälta väl in till 
den känsliga miljön närmast kyrkan. Ansökan om 
delning av fastigheten Lagga 4:1, som innefattar 
byggnaderna samt omgivande mark tillhörande den 
gamla prästgården, kommer inte att innebära någon 
förändring av den fysiska miljön inom områdesbe-
stämmelser för kyrkan. 

Landskapsbild 
Sett från vägarna längre bort i det omgivande 
öppna landskapet kommer föreslagen bebyggelse 
synas ytterst marginellt och därmed inte påverka 
landskapsbilden i stort. Lokalt sett påverkas land-
skapsbilden eftersom förslaget utgör ett markant 
tillskott i förhållande till befintlig bebyggelse. 
Eftersom tillskottet ansluter väl till befintlig be-
byggelsestruktur kommer det nya ändå att kunna 
smälta väl in till befintlig landskapsbild och upp-
levas ingå som en naturlig del av kyrkbyn. Inom 
ett område, i anslutning till den centralt belägna 
åkergipen (Husby 1:23, område 3) kommer land-
skapsbilden lokalt sett att förändras påtagligt. Här 
krävs en ny väg som kan kopplas till det befintliga 
vägnätet i söder och norr. Under förutsättning att 
en omsorgsfull placering av bebyggelse och väg 
görs skulle tillskottet kunna utgöra ett nytt inslag i 
kyrkbyn men ändå knyta an väl till den befintliga 
bebyggelsestrukturen.  

Ny bebyggelse på fastighet Lagga-Örby 2:6 (om-
råde 1) innebär en förtätning av kyrkbyn så att en 
tydlig entré till byn skapas i söder. Bebyggelsen 
kommer vara inbäddad av vegetation mot öster 
och söder och kommer inte vara synlig sett utifrån 
det öppna landskapet. Ny bebyggelse på fastighet 
Husby 1:23 (område 2) innebär en förtätning av en 
lucktomt i ett centralt läge i kyrkbyn. Under förut-
sättning att bebyggelsen utformas i harmoni med 
befintlig bebyggelse kommer den att kunna smälta 
väl in.

Sett från det öppna landskapet i norr kommer 
föreslagen bebyggelse på åkermark och norr om 
väg 1052 (område 3) samt inom område 4, knappt 
att skymta fram eftersom den kommer att döljas av 
vegetationsholmar norr om vägen. 
Sett från byvägen i öst-västlig riktning (1052) och 
byvägen i norr (654) kommer den nya bebyggelsen 
upplevas ingå som en naturlig del och förtätning av 
bebyggelsen i kyrkbyn.

Sett från det öppna landskapet i öster kommer före-
slagen bebyggelse på fastighet Lagga 4:7 (område 
5) vara inbäddad av vegetation och endast skymta 
fram. Sett från byvägen i kyrkbyn kommer den 
nya bebyggelsen framträda och utgöra en sådan 
förtätning av kyrkbyn så att en tydlig entré till byn 
skapas i norr. 

Sett från vägarna i det öppna landskapet i öster 
kommer ett nytt hus på fastighet Lagga 5:1 (om-
råde 6) att skymma nedre delen av det befintliga 
bostadshuset. Det nya huset kommer vara inbäddat  
i vegetation och endast skymta fram i det öppna 
landskapet. Sett från vägarna i öster kommer det 
att upplevas tillhöra och ingå som en naturlig del 
av kyrkbyn. Sett från byvägen kommer det nya 
huset till stora delar vara skymt av befintligt hus på 
fastigheten. 

En förtätning på fastigheten Lagga 1:1 (område 
7) innebär en viss förändring av landskapsbilden 
lokalt sett. Sett från vägarna i det öppna landska-
pet i öster kommer föreslagen bebyggelse att vara 
inbäddad av vegetation och endast skymta fram, 
och därifrån upplevas tillhöra och ingå som en 
del av kyrkbyn. Sett från byvägen i anslutning till 
”gamla prästgården” kommer föreslagen bebyggel-
se knappt att synas eftersom de därifrån kommer 
döljas av vegetation. Under förutsättning att be-
byggelsen placeras och utformas med stor omsorg 
kommer den inte att vara så framträdande sett från 
byvägen, eftersom den kommer att ligga mycket 
lägre än både byvägen och kyrkan. 

Exploatering av odlingsmark
Område 3 med sitt centrala läge i kyrkbyn är 
lämplig att bebygga. Bebyggelse i detta läge får 
en samlande effekt på bystrukturen. Denna yta är 
den enda inom kyrkbyn som lämpar sig för en lite 
större sammanhållen nyetablering av bostäder. 
Lokalt finns god tillgång till åkermark även om 
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denna åker tas i anspråk för bebyggelse.

Fornlämningar
I södra delen av område 5, i anslutning till byvägen 
och fastigheten Lagga 4:2, står en milstolpe. Under 
förutsättning att hänsyn tas till denna kan norra 
delen av Lagga 4:2 kompletteras med ytterligare ett 
enbostadshus.

Naturvärden, rekreation och friluftsliv
Södra delen av område 1 kan komma att beröra 
en liten del av norra kanten i det område som är 
inventerat som ängs- och hagmark/betesmark 
(särskilt värdefull natur enligt översiktsplanen). 
Eftersom förslaget utgör en så liten del i förhål-
lande till hela naturområdet bedöms påverkan på 
naturvärdena som mycket ringa. Område 1 berör 
också kyrkbyns norra skogsområde som ingår i 
det område som enligt översiktsplan är avsatt som 
promenad- och strövområde (närrekreationsmarker 
och skolornas närnatur). Eftersom det föreslagna 
området ligger i nära anslutning till vägen och till 
befintlig bebyggelse bedöms förslaget påverka en 
så liten del av det totala promenad- och strövom-
rådet att det får anses försumbart. Inom området 
har ett grönstråk inklusive en befintlig stig sparats, 
vilket innebär att det rörliga friluftslivet fortsätt-
ningsvis har möjlighet att röra sig mellan kyrkbyns 
norra skogsområde och vägen. 

Område 2 ligger inom det större område som är 
inventerat som ängs- och hagmark/betesmark. Det 
aktuella området saknar dock idag sådan karakte-
ristisk vegetation, och bedöms därför inte påverka 
några naturvärden.  

Service
Idag är det få barn som både bor i Lagga kyrkby 
och går i Lagga skola. Skolan har ett stort upptag-
ningsområde, vilket bla innebär långa resvägar för 
barnen, många skolskjutsar och därmed en större 
påverkan på miljön. Om kyrkbyn utvidgas enligt 
förslag kommer sannolikt antalet barnfamiljer 
också att öka. Hur stor denna ökning blir beror 
naturligtvis på hur stor andel av de inflyttade som 
har barn och hur åldersfördelningen ser ut. Om 
fler barn bor i kyrkbyn kommer skolans upptag-
ningsområde också bli mer lokalt, och skolan kan 
i framtiden bli en landsortsskola med en dominans 
av elever som också är boende i kyrkbyn. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
GENOMFÖRANDE
Programmet pekar på att det i flera avseenden finns 
goda förutsättningar för att utveckla bebyggelsen i 
Lagga kyrkby med hänsyn till karaktär, natur- och 
kulturvärden i området. Programmet visar också 
att det är möjligt att lösa vatten och avlopp för en 
utökad bebyggelse. Dock pekar utredningen på att 
en sådan utbyggnad är förenad med stora kostna-
der. Hur dessa kostnader ska fördelas bör klargöras 
innan planläggning för utökad bebyggelse kan 
påbörjas. VA-kostnader ska betalas av brukarna. 
Normalt används särtaxa då kostnaderna inte kan 
täckas med normal taxa. Särtaxa är dock i detta 
fall inte en självklar lösning då Lagga redan ingår 
i kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp med normal taxa. Men att lägga kostnaden 
för utbyggnaden på hela VA-kollektivet i Knivsta 
innebär en höjning av taxan med mellan 6 och 12 
procent, vilket ytterst är en fråga för Kommunfull-
mäktige att ta ställning till.
En annan möjlighet är att flera exploatörer bekos-
tar utbyggnad av vatten och avlopp. Vatten och 
avloppsförsörjningen ska då byggas ut med sådan 
standard att det kan inlemmas i det befintliga kom-
munala verksamhetsområdet för skötsel och drift. 
En tredje möjlighet är att om det längre fram visar 
sig att befintlig vattenförsörjning i Lagga kyrkby är 
undermålig är kommunen skyldig att ordna denna. 
I samband med en sådan åtgärd kan förutsätt-
ningarna för utbyggnad komma att ändras. Dock 
förutsätter inte alltid en förbättrad vattenkvalitet 
att det samtidigt kräver en utbyggnad av kapacite-
ten. Den planläggning som kyrkan ansökt om på 
del av Lagga 4:1 bedöms dock kunna genomföras 
eftersom den inte innebär någon ny bebyggelse och 
därmed ingen utökad belastning på områdets vatten 
och avlopp.
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