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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2011-04-05 

Detaljplan för  

Råby 3:13 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

Planområdet består av fastigheten Råby 3:13 som i nuläget är plan-
lagd för bostadsändamål, fastigheten består till stor del av prick-
mark, vilket innebär att marken inte får bebyggas. 

Planens syfte är att ta bort prickmark så området kan avstyckas till 
två fastigheter med byggrätt. Planen medför att ytterligare ett bo-
stadshus kan uppföras. 

PLANENS SYFTE 

OCH HUVUDDRAG 

Den nya planen kommer att medföra oförändrad markanvändning, 
området kommer att fortsätta vara planlagd för bostadsändamål. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 

OCH 5 KAP MB 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämp-
lig användning av mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer.

Enligt 4 kap1 § i miljöbalken är Mälaren med öar och strandområ-
den i sin helhet av riksintresse, med hänsyn till dess natur- och kul-
turvärden. Mälaren omfattas också av 4 kap 2 § miljöbalken enligt 
vilken turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Detaljplanens ge-
nomförande bedöms vara förenligt med riksintresset för Mälaren. 

PLANDATA Planområdet är beläget i Båtsbacken, som är planlagt för bostäder. 
Området ligger cirka 5,7 kilometer från Bålsta centrum. 
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Läge 

 

Areal Planområdets areal är ca 0,3 hektar. 

Markägoförhållanden Planområdet är i privat ägo. 

TIDIGARE  

STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Planområdet ingår i fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2002 
som antogs av Kommunfullmäktige 2002-04-15 och vann laga kraft 
2004-09-13. I den fördjupade översiktsplanen ingår det aktuella 
planområdet i ett område med beteckningen Båtsbacken 03, oför-
ändrade bostadsområden och friluftsliv. Översiktsplanen rekom-
menderar att den nuvarande markanvändningen bör fortgå och att 
ingen ny bebyggelse i större omfattning bör tillkomma, men att en-
staka hus kan tillkomma. 

 Detaljplanen överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Bål-
sta tätort 2002 
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Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt 4 
kap. 1 § miljöbalken (MB) är Mälaren med öar och strandområden i 
sin helhet av riksintresse, med hänsyn till dess natur och kulturvär-
den. Mälaren innefattas även av 4 kap 2 § MB som anger att turis-
mens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön. I 4 kap 1 § MB sägs att exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd en-
dast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. I paragrafen sägs vidare att bestämmelserna 
ej utgör hinder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.  

Riksintressen 

Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på det rörliga friluftsli-
vet eftersom detaljplaneområdet ligger inom en privat bostadstomt i 
befintligt bostadsområde. 

Program Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad.  

 Detaljplanen har inte föregåtts av program med programsamråd ef-
tersom den överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Bålsta 
tätort. Planen innebär oförändrad markanvändning och en mindre 
ändring av nuvarande detaljplan. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Området omfattas av DPL K6A Båtsbacken. 

 Gällande plan antogs 1976, genomförandetiden har gått ut. Detalj-
planen anger ändamålet bostäder med högsta tillåtna byggnadsarea 
200 kvadratmeter. Antalet tillåtna våningar är en med en byggnads-
höjd på fyra meter. Vidare anger detaljplanen att tomten inte får 
vara mindre än 1 200 kvadratmeter och tomtplatsgränsen mot vägen 
inte får vara kortare än 30 meter. Endast en huvudbyggnad och ett 
uthus får uppföras. Fastigheten består till stor del av prickmark, 
byggrätten ligger endast på den norra delen av tomten. Bestämmel-
serna bedöms vara omoderna.  

Strandskydd Planområdet ligger utanför strandskyddat område. 

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av 
mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten 
och andra resurser.  
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En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. Behovsbe-
dömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en sådan betydan-
de påverkan som ovan nämnts och därmed måste miljöbedömas och 
en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Förslag till beslut om behovsbedömning, huruvida planen måste 
miljöbedömas och miljökonsekvensbeskrivning upprättas, enligt 
tjänsteskrivelse Dnr 2009/98 Hidnr 2010.263 har skickats på samråd 
till länsstyrelsen. Behovsbedömningen fastställdes genom 
delegationsbeslut den 17 mars 2010, Miljö och tekniknämnden 
dnr MTN 2009/98 hid.nr 2010.400. Samråd med länsstyrelsen om 
behovsbedömning har genomförts enligt yttrande 2010-03-11, Dnr 
402-724-10. 

Enligt beslutet kan inte genomförandet av planen anses medföra be-
tydande miljöpåverkan med följande motivering: 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

Detaljplanen anger inga förutsättningar för kommande tillstånd för 
sådana verksamheter som anges i MKB-förordningens bilaga1 eller 
bilaga 3. 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan då be-
dömningskriterierna i MKB-förordningens 4 bilaga beaktas. 

I och med att detaljplanen gäller ett projekt för sammanhållen be-
byggelse berörs den av 5 kap 18§ plan- och bygglagen och antas 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan. I detta fall bedöms 
planen ej medföra en betydande miljöpåverkan då den varken till 
användning, utformning eller omfattning medger några betydande 
förändringar från gällande detaljplanplan och översiktsplan. 

Eftersom ett genomförande av planen inte anses medföra betydande 
miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i 
planbeskrivningen under avsnitt om konsekvenser av planens ge-
nomförande redogörs för vilka konsekvenser ett genomförande av 
planen kan tänkas medföra. 

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas, om detaljplanen medger en användning av 
mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten 
och andra resurser.  

Miljökonsekvens- 

Beskrivning 

Genomförandet av den här detaljplanen bedöms inte innebära bety-
dande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med naturre-
surser i den betydelsen som avses i plan- och bygglagen. Av den an-
ledningen behövs inte någon miljökonsekvensbeskrivning. 

Kommunala beslut  Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2006-10-03 § 21 
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i övrigt att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta detaljplane-
förslag över området. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av privat tomtmark. Omgivningen består av barr 
och blandskog. 

 Geotekniska förhållanden 
Jordarten består av morän, norra delen av planområdet är storblock-
igt enligt jordartskartan (SGU). 

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Utgör inget känt riskområde för skred. 

Planområdet ligger ovanför +10 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området be-
döms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

 Förorenad mark 
Marken bedöms inte innehålla några kända föroreningar. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark-
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Årsmedelvärdet för radonhalten i en bostad får 
inte överskrida 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska uppföras radonsä-
kert. 

 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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Bostäder 
Planområdet är bebyggt med en huvudbyggnad och tre uthus.  

Planförslaget innebär att prickmark tas bort på fastigheten. För-
gårdsmarken minskas till 6 meter, ingen bebyggelse får tillkomma 
på förgårdsmarken. I övrigt ska huvudbyggnader placeras minst 4,5 
meter från tomtgräns och komplementbyggnader minst 2 meter från 
tomtgräns. Ett uthus är placerat på prickmark, vilket får konsekven-
sen att inte alla befintliga byggnader stämmer inte överrens med ny 
detaljplan, men de ska betraktas som planenliga vid planens anta-
gande.  

Minsta tillåtna fastigetsstorlek/tomtstorlek minskas från 1200 till 
1000 kvadratmeter. Planområdet får avstyckas till maximalt två fas-
tigheter. Byggnadshöjden ersätts med nockhöjd, högsta tillåtna 
nockhöjd är 6,5 meter för bostadshus och 4,5 meter för komple-
mentbyggnader. Högsta nockhöjd anges i meter i förhållande till 
markens medelnivå, endast skorsten får tillkomma utöver angiven 
höjd. 

Bebyggelseområden 

Varje fastighet får endast innehålla en huvudbyggnad med maximalt 
175 kvadratmeter i byggnadsarea. Komplementbyggnader med ga-
rage inräknat får uppnå en sammanlagd byggnadsarea på 100 kva-
dratmeter. Om den maximala byggrätten för komplementbyggnader 
utnyttjas måste de fördelas över fler än en byggnad då största tillåt-
na byggnadsarea för en enskild komplementbyggnad inte får 
överstiga 60 kvadratmeter. 

 Kommersiell service 
Närmaste livsmedelsaffär finns 4 km från planområdet, vid Eneby. 
Utöver det är Bålsta centrum är närmaste kommersiell service. 

 Offentlig service 
Områdets behov av offentlig service tillgodoses i Bålsta centrum, ca 
6 km från planområdet. Kalmar kyrka med samlingslokal ligger ca 1 
km från planområdet. 

 Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat vilket kan försvåra tillgängligheten för funk-
tionshindrade. Bostäder för permanent bruk bör uppfylla kraven på 
tillgänglighet ur handikappsynpunkt även beträffande markens lut-
ning inom fastigheten utomhus. 

 Angänsande bebyggelse 
Angränsande bebyggelse består av fristående villor. Villorna har va-
rierande storlek, ålder, karaktär och placering.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
Lekplats förutsätts ordnas på den egna fastigheten. Omgivande 
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grönområde kommer att utgöra naturliga lek- och rekreationsområ-
den 

 Naturmiljö 
Planområdet ligger vid ett grönområde, klassat som område med 
skog av socialt värde. 

 Strandskydd 
Området ligger utanför strandskyddat område. 

Gator och trafik Gatunät  
Planområdet ansluts till vägnätet genom Vasavägen, väst om plan-
området 

 Kollektivtrafik 
Närmsta busshållsplats ligger ca 500 meter från planområdet och 
trafikeras av busslinjerna 302 och 305. Kollektivtrafiken ses över 
årligen. 

 Parkering och utfarter 
Parkering sker på den enskilda fastigheten. Utfart sker mot Vasavä-
gen. 

Barnkonventionen Vid ett genomförande av planen bedöms att en god boendemiljö för 
barn skapas. Skogsmarken som gränsar till planområdet utgör idag 
en lockande och utvecklande lekmiljö.  

Närheten till skola och barnomsorg och kollektivtrafik bedöms vara 
bra ur ett barns perspektiv. 

Störningar Planområdet ligger drygt 300 meter från Bålsta reningsverk. Det 
generella riktvärdet för avloppsreningsverk av denna storlek är 1000 
meter avseende besvärande lukt och 200 meter om man enbart ser 
till risken för bakteriespridning. Enligt en enkät bland boende inom 
en radie om 1000 meter från reningsverket förekommer luktstör-
ning. Vid enkätundersökningen har fastighetsägare i närområdet an-
gett att man upplever störning 1-3 dagar/månad i genomsnitt under 
året. Därutöver finns skyddande vegetation och kuperad terräng som 
förhindrar spridning av lukt. 
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Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Den befintliga bebyggelsen är ansluten till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet.  

 Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt på tomten. 

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bl a att: 

1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 

2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 

4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 

 El 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga elnätet. 

 Tele och data 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga telenätet. 

 Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Trygghet och säker-
het 

 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga 
kraft. 

Inverkan på miljön Planen medför att fastigheten kan delas och en större del av nuva-
rande fastighet kan bebyggas än i tidigare plan eftersom prickmark 
tagits bort. Planen medför att ytterligare ett bostadshus kan uppföras 
vilket skapar ytterligare en utfart mot Vasavägen. Planen kan öka 
användningen av mark – och vattenresurser; samt materiella till-
gångar eftersom den möjliggör en ny bostadsbyggnad. Vid bygg-
skedet kan vissa störningar uppkomma. Konsekvenserna bedöms 
dock vara mycket begränsade och inte medföra betydande miljöpå-
verkan eftersom planen endast medger en ytterligare bostad. 
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Planområdet är beläget i Båtsbacken, ett område med höga natur-
värden. Båtsbacken har även höga friluftsvärden.  Eftersom planom-
rådet ligger på en privatägd fastighet som allmänheten inte har till-
gång till bedöms natur och friluftsvärden inte beröras av detaljpla-
nen. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Detaljplanehandlingarna har tagits fram av Sara Lindh, planarkitekt 
på Håbo kommun. 

 

Bålsta i april 2010. 

Håbo kommun 

 

Lina Wallenius Anna Nilsson 

Planchef Planarkitekt 
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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2011-04-05 

Detaljplan för  

Råby 3:13 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA  

FRÅGOR 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. 

Tidplan Detaljplanen beräknas samrådas under våren 2010 för att antas av 
miljö- och tekniknämnden under hösten 2010. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av planen. 

Avtal Detaljplanen finansieras av fastighetsägaren till Råby 3:13 genom 
planavtal.  

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhets-
anläggning 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för eventuell fastighetsbild-
ning som behövs för att genomföra detaljplanen. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Detaljplanen finansieras av fastighetsägaren till Råby 3:13 och genom 
planavtal. Planavgift ska inte tas ut vid bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska  
utredningar 

Inga tekniska utredningar har utförts. 
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Bålsta i april 2010. 

Håbo kommun 

 

 

Lina Wallenius Anna Nilsson 

Planchef Planarkitekt 
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