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 NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
 
Detaljplan för  
Broby 2:129, Broby backar   
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 

Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en avstyckning för 
bostadsrättsföreningen Broby backar för att möjliggöra friköp. 
 
I princip samtliga tomter har någon del på parkmark både 
ianspråktagen och tidigare fastighetsbildad. Många har även 
hävdade tomter längre ut än vad de har rätt till. Detta avses 
regleras i planen. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 
 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende 
lämplig användning av mark och vatten samt 5 kap 
miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte.  
 

PLANDATA 
 

 

Läge 
 

Planområdet ligger ca 2,1 km söder om Bålsta centrum.  
Planområdet avgränsas av fastigheten Eneby 1:61 i nordost, 
fastigheterna Broby 2:125 och 2:128 i norr, grusvägen i väst samt 
mot ett naturområde och vägen för varuleveranser till 
Futurumskolan. 
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Orienteringskarta över Bålsta tätort med planområdet inringat. 
 

Areal Planområdets areal är ca 4 ha. 
 

Markägoförhållanden 
 

Broby 2:129 ägs av Bostadsrättsföreningen Broby backar. Broby 
2:129 omges av fastigheten Broby 2:1 som ägs av Håbo kommun.  
 

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 O1 – Nordöstra till 
sydvästra Bålsta (Bostadsområden). 
I den fördjupade översiktsplanen anges följande rekommendationer 
för område O1: 

- Den nuvarande markanvändningen bör fortgå. 
- Ingen ny bebyggelse i större omfattning bör tillkomma inom 

området. 
 
Denna detaljplan bedöms överensstämma med den fördjupade 
översiktsplanens mål och rekommendationer för planområdet 
eftersom ingen ny bebyggelse kommer att tillkomma. 
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Riksintressen 
 

Detaljplaneområdet berör inte några utpekade riksintresseområden 
enligt de grundläggande bestämmelserna för hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. miljöbalken. 
 

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 eftersom den 
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 
tätort. 
 

Detaljplaner 
 

Planområdet ingår som en del av detaljplan K 48 som fastställdes 
av Länsstyrelsen 1987-06-02. Planen anger bostäder i form av 
kedjehus, radhus och sammanbyggda hus (parhus) i en till två 
våningar. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 
 
Vid uppförandet av bebyggelsen beviljades dispens för att bygga 
bostadshus på delar av parkmark samt mark reserverad för garage. 
Dispensen medför att bebyggelsen i nuläget inte är planenlig. 
 
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.  
En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. 
Behovsbedömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en 
sådan betydande påverkan som ovan nämnts och därmed måste 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Behovsbedömningen fastställdes genom delegationsbeslut den 22 
oktober 2007, Miljö- och tekniknämnden dnr MTN 2007/80 hid.nr 
2007.2043. Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning har 
genomförts enligt yttrande 2007-10-15, Dnr 402-13633-07.  
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Enligt förslag till beslut kan inte genomförandet av planen anses 
medföra betydande 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 bedömningskriterierna i MKB-förordningens 4 bilaga 
beaktas. 

- I och med att detaljplanen gäller ett projekt för 
sammanhållen bebyggelse 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 plan och översiktsplan. 

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

Kommunala beslut  
i övrigt 
 

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2007-05-29 § 
16 2007/80 att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta 
detaljplaneförslag över området.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR,  
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 
 

 

Natur 
 
 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av gräsytor med några få buskar och träd. 
Marken är flack. 
 

 
 
 

Geotekniska förhållanden 
Marken består av postglacial finlera. 

 
 
 

Förorenad mark 
Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser 
markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar 
eller sprickiga bergarter. Årsmedelvärdet för radonhalten i en 
bostad får inte överskrida 200 Bq/m3.  
 

 
 
 

Fornlämningar 
Marken runt Broby backar är rik på fornlämningar. Kända 
fornlämningar finns inte inom planområdet, dock finns flera precis 
utanför plangränsen. 
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Bebyggelseområden 
 
 

Bostäder 
Planområdet utgörs av 22 parhus och 2 friliggande hus, totalt 46 
hushåll. Sju av husen är uppförda i en våning, resterande 17 är två 
våningar.  
 
De delar som tillåts ha en våning föreslås få en högsta 
byggnadshöjd på 3 meter, vilket motsvarar befintliga byggnaders 
byggnadshöjd. Byggnadsarean för huvudbyggnaden begränsas till 
130 m2 vilket innebär möjlighet att bygga ut med till exempel 
inglasat uterum eller mindre entréparti. Komplementbyggnader får 
totalt ha 50 m2 byggnadsarea per fastighet.  
 
Delarna med två våningar har en högsta byggnadshöjd på 5,5 
meter, vilket motsvarar befintliga byggnaders byggnadshöjd. 85 m2 
byggnadsarea för huvudbyggnad tillåts. Det möjliggör utbyggnad av 
till exempel inglasat uterum eller mindre entréparti. 
Komplementbyggnader får totalt ha 50 m2 byggnadsarea per 
fastighet. 
 

 
 
 

Bebyggelsens karaktärsdrag 
Byggnaderna har faluröd träpanel med vita knutar och detaljer. 
Fönstren är försedda med vit spröjs. Taken är av tegelröda 
betongtakpannor. 

 
Parhus i en respektive två våningar. 
 
Eftersom bebyggelsen är relativt tät samt gränsar mot ett öppet 
landskap är det viktigt med en enhetlig färgsättning. Taken ska vara 
tegelröda, för att ge ett enhetligt intryck. Bygglov krävs för 
omfärgning av fasad. 

 
Bebyggelsen sedd från grusväg söder om planområdet. 
 
Angränsande bebyggelse 
Bebyggelsen närmast planområdet består av villor i ett plan. Husen 
har träfasader i olika färger. 
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Exempel på angränsande bebyggelse. 
 

 
 
 

Kommersiell service 
Närbutik finns inom 800 meters gångavstånd till planområdet. 
 
Planområdet ligger ca 2,1 km från Bålsta centrum som har ett stort 
utbud av kommersiell service.  
 

 
 
 

Offentlig service 
Närmaste skola är Futurumskolan som har förskoleklass och 
årskurs 1-9. Skolan ligger precis utanför planområdet. 
 
Behovet av offentlig service försörjs väl inom Bålsta tätort. 
 

 
 
 

Tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt plan- och 
bygglagen (PBL).  
 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 
 

Friytor 
 
 

Lek och rekreation 
Två lekplatser finns i området. Gemensamhetsanläggning kommer 
att bildas för lekplatserna. 
 
Planen innebär att cirka 11 700 m2 som betecknas som parkmark i 
gällande plan övergår till kvartersmark. En stor del av denna 
parkmark är dock redan i nuläget ianspråktagen för privat bruk. 
 
I närområdet finns goda möjligheter till rekreation. Ett större 
promenadområde ligger 200 meter från planområdet. 
 

 
 
 

Naturmiljö 
Precis utanför planområdet finns viktig naturmiljö, som klassats 
som högt naturvärde av lokalt intresse i länsstyrelsens inventering. 
 

Gator och trafik 
 
 

Gatunät  
Planområdet nås idag från Kalmarleden via Broby backar. 
Befintliga bostäder har infarter på Kvarnstensvägen och 
Mjölnarvägen. Båda dessa gator är lokalgator med hastighet 30 
km/h.  
 

 
 
 

Gång- och cykeltrafik 
Gående och cyklister är hänvisade till lokalgatan inom planområdet. 
Gång- och cykelvägar ansluter planområdet med Bålsta centrum. 
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Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats, Futurum, ligger ca 350 meter från 
planområdet. Busslinje 302 trafikerar hållplatsen en till två gånger i 
timmen på vardagar och en gång i timmen på helgerna. 
 

 
 
 

Parkering 
Parkering sker på de privata tomterna. 

Barnkonventionen 
 

Planområdet bedöms vara en god boendemiljö för barn. Inom 
planområdet och i närområdet finns god tillgång till olika 
grönområden.  
Futurumskolan ligger ca 100 meter från planområdet. 
 

Störningar 
 

Detaljplanen innebär ingen utökning av bebyggelsen och därmed 
ingen ökning av nuvarande trafikmängd. 
 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 
Området är anslutet till det kommunala va-nätet. En pumpstation 
finns inom planområdet. 
 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för var och en av VA-
ledningarna från anslutningspunkt till byggnad eftersom 
ledningarna nyttjas av fastigheterna parvis. 
 

 
 
 

Dagvatten 
Området är anslutet till kommunalt dagvatten. 

 
 
 

Värme 
Följande riktlinjer gäller enligt Energiplan för Håbo kommun: 
 
Småhusområden 
 
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl 

föreligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där 

fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump 

rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. 
Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som el-
effektiv. 

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

 
 
 
 

El 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga elnätet.  
 
Två transformatorstationer finns inom planområdet. 
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Två områden reserverade för befintliga underjordiska elkablar finns 
i området. 
 

 
 
 

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

 
 
 

Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga 
kraft. 
 

Inverkan på miljön 
 

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse fastställs i plan. 
Parkmark övergår till kvartersmark. 
 
Stadsbild och landskapsbild 
Byggnadshöjden fastställs till den höjd som befintlig bebyggelse 
har. Bebyggelsens karaktär fastställs i planen för att området även 
fortsättningsvis ska ha en enhetlig färgsättning. 
 
Park/Natur 
11700 m2 parkmark övergår till privat tomtmark. En stor del av 
parkmarken är redan i nuläget ianspråktagen för privat bruk. 
Tillgången till park/naturmark kommer även fortsättningsvis att vara 
stor. 
 
Trafik 
Trafikmängden bedöms inte öka eftersom ingen ny bebyggelse 
tillkommer. 
 

 
 
Bålsta i november 2007, rev februari 2008 
 
Håbo kommun 
 
 
Fredrik Nestor Lina Magnusson Brita Christiansen 
Tf. planchef Planarkitekt Kommunarkitekt 
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 NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
 
Detaljplan för  
Broby 2:129, Broby backar   
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 
 

Tidplan Planen beräknas gå ut på samråd vintern 2007-2008 och ställas ut 
under våren 2008 för att kunna antas av kommunfullmäktige under 
sommaren 2008. Det innebär att detaljplanen kan vinna laga kraft 
hösten 2008 om inget oförutsett inträffar. 
 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft.
 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
 

Avtal Planavtal har upprättats mellan Bostadsrättsföreningen Broby backar 
och Håbo kommun. 
 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 

 
 
 
 

Fastighetsbildning, 
gemensamhets-
anläggning 
 

Fastighetsägaren bekostar de fastighetsregleringar som krävs för 
planens genomförande. 
 
Föreningen ansvarar för att bilda gemensamhetsanläggning angiven 
i plan (g1). 
 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för var och en av va-
ledningarna från anslutningspunkt till byggnad eftersom ledningarna 
nyttjas av fastigheterna parvis. 

 
Bålsta i november 2007 
 
Håbo kommun 
 
 
 
Fredrik Nestor Lina Magnusson  
Tf. planchef Planarkitekt  
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