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Detaljplaneprocessen  
Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör. Kommunsty-
relsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett för-
slag till detaljplan och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet samlar 
kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in sammanställs och besvaras 
i en samrådsredogörelse.  

Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för granskningen 
samlar kommunen in synpunkter på det justerade förslaget. De synpunkter som kommer in sam-
manställs och besvaras i ett utlåtande. Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i planen 
innan den lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. Det är där i processen den här pla-
nen är nu.  Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  

 

 
 

Planförfarande 
Då planuppdrag gavs innan den 1 januari 2015 kommer planen att handläggas enligt normalt 
planförfarande.  

Beslut om planuppdrag 
Miljö- och tekniknämnden beslutade i september 2010 (MTN 2010-09-28 § 66) om uppdrag för 
detaljplan för del av Katrinedal 3:70. Planen handläggs enligt normalt planförfarande och enligt 
plan- och bygglagen (1987:10).  

Tidplan 
Samråd  4: e kvartalet 2016 
Granskning  2: a kvartalet 2017 
Antagande  3: e kvartalet 2017 
Detaljplanen kan tidigast vinna laga kraft 4:e kvartalet 2017 under förutsättning att den inte 
överklagas.  

Planekonomi 
Detaljplanen upprättas av Håbo kommun och bekostas av exploatör enligt planavtal. 

Handlingar  
• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
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INLEDNING  
Planens syfte och huvuddrag  

Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för åtta bostadstomter i Övergran 
kyrkby med väganslutning på del av fastigheten Katrinedal 3:70. Även fastigheten Katrinedal 
3:17 kommer att ingå i planområdet och planläggningen bildar då nio bostadstomter.  

Stora delar av Övergran ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och många hus i området 
är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. I Håbo kommuns Översiktsplan, från 2006, 
anges att målet för Övergran är att kulturmiljövärdena ska bevaras och att de värdefulla gårds- 
och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse. För området runt Övergran kyrka gäller 
även områdesbestämmelser som bland annat säger att all ny bebyggelse i området ska utformas 
med särskild hänsyn till områdets egenart. Inom området förekommer bebyggelse av mycket 
olika ålder och utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots blandningen av 
olika byggnadsstilar ändå upplevs som en helhet. Nya byggnader inom planområdet ska uppföras 
i träpanel och gärna i röd kulör för att passa in i omgivningen. Nya byggnader ska anpassas i 
storlek till befintliga byggnader och placering på tomter varför planbestämmelser är inlagda för 
att styra detta.  

Då åkermarken runt planområdet brukas ska det sparas en ridå av skogsmark mellan den nya be-
byggelsen och åkermarken, detta för att skapa ett slags skydd mot damm och liknande samtidigt 
som landskapsbilden bevaras.   

Förenligt med 3, 4, och 5 kap MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig använd-
ning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
omgivningsbuller och vattenförekomster. 4 kap. som gäller riksintresse berörs då planen påver-
kar riksintresset för det rörliga friluftslivet. En mindre del av planområdet berörs även av riksin-
tresset för kulturmiljövården.  Detta beskrivs mer under stycket ”riksintresse”. 

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den tillkommande bebyggelsen inte 
bedöms innebära en väsentlig påverkan på miljön. Detta beskrivs mer under stycket ” inverkan 
på miljö”. 
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PLANADATA  
Läge  

Planområdet är beläget i Övergran kyrkby, längs Katrinedalsvägen, cirka 8 km från Bålsta cent-
rum.  

 
Figur 1 Översiktskarta för nordöstra delen av Håbo kommun.  
Planområde, areal och markägoförhållande 

Planområdet omfattar fastigheten Katrinedal 3:17, del av fastigheten Katrinedal 3:70 samt en 
mindre del av den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Den kommunala fastigheten ingår för 
att planområdet ska anslutas till Katrinedalsvägen. Planområdet är uppdelat i två delområden, 
sex fastigheter avses bildas på del av Katrinedal 3:70 i väster och två fastigheter avses bildas på 
den östra delen av Katrinedal 3:70, Fågelsången, enligt planförslaget. Totalt sett omfattar plan-
området nio nya bostadsfastigheter. Fastigheten Katrinedal 3:17 kommer att fastighetsregleras så 
att hela fastigheten ligger på kvartersmark för bostäder och därmed bildar ytterligare en bostads-
fastighet inom detaljplanen. All mark inom planområdet är i privat ägo, bortsett från en mindre 
del av Övergran 6:6 som är i kommunal ägo. Planområdets areal är cirka 31 000 m2. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunens vision- Vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en vision. Visionen ska vara vägledande för den kommunala 
verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens ambition är att 
det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra olika delar: 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen.  Regionen växer och vi ska växa 
med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, 
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tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare samtidigt 
som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och naturliv 
är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska tillhandahålla 
både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många vill 
vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla människor i 
alla åldrar.  

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta ett 
stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att förvalta 
och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och ekologisk hållbar, 
vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska skapa en samman-
hållen bebyggelse.  

Denna detaljplan skapar Mälar- och naturnära boendemiljöer i begränsad omfattning så att djur- 
och naturlivet inte äventyras samt att planområdet ligger nära kollektivtrafik där bussar trafikerar 
med kvartstrafik. 

Bostadsförsörjningsprogrammet 

Håbo kommun antog i slutet av 2014 ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick 
mot 2030. Programmet ska vara ett verktyg för den långsiktiga och strategiska planeringen och 
utvecklingen av bostäder i kommunen. Det ska vara vägledande för hur kommunen ska prioritera 
och utforma översiktsplaner, detaljplaneprogram, gestaltningsprogram och detaljplaner.  

Samtidigt beräknas regionen runt Mälaren att växa med cirka 650 000 personer fram till 2030. 
En stor utmaning för kommunerna blir att hålla jämna steg inom bostadsbyggandet då det råder 
stor brist på bostäder i kommunen, länet och Mälardalsregionen i stort.  År 2012 genomfördes en 
etnografisk studie som visar på att bostadssökande i Stockholmsområdet som söker hus eller lä-
genhet ofta söker sig längre ut på pendeltågslinjen. Äldre personer som idag bor i villa vill hellre 
flytta centrumnära medan nyinflyttade barnfamiljer söker sig till villabebyggelse utanför Bålsta 
tätort. Många söker sig till Bålsta på grund av goda kommunikationer och attraktiva bostadspri-
ser. Därmed är även Stockholms bostads- och invånarutveckling viktig att förhålla sig till. 
 

Riksintresse 

Hela planområdet berörs av riksintresset för det rörliga friluftslivet, vilket omfattar ett stort om-
råde: Mälaren med öar och strandområde. Planområdet ligger drygt 400 meter från Mälaren som 
närmast och planen bedöms inte ha någon större påverkan på riksintresset.   

Planens östra del, Fågelsången, berörs av riksintresset för kulturmiljövården. Det föreslagna 
planområdet kommer att ligga intill bebyggda befintliga fastigheter och bedöms därför inte ha 
någon negativ påverkan på riksintresset. Hänsyn ska trots detta tas till riksintresset för kulturmil-
jövården och områdesbestämmelserna som gäller runt Övergrans kyrka.  Områdets värde för kul-
turmiljön ska bevaras så långt det är möjligt och de värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyd-
das mot störande bebyggelse.  

Översiktliga planer 

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen från 2006 där området ligger inom ”övrig 
landsbygd” med rekommendationen att ny bebyggelse endast bör tillkomma i anslutning till be-
fintlig bebyggelse, att hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena och att VA-frågan går att lösa. 
Planområdet ingår även i bevarandedeområde för kulturmiljön i Övergran med motiveringen 
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”Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska kommunikationsleder med omfattande fornläm-
ningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer”.  

Program 

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange 
planens utgångspunkter i ett särskilt program. Detaljplanen har inte föregåtts av program med 
programsamråd därför att planen stämmer överens med intuitionerna i Håbo kommuns över-
siktsplan, det är en liten förändring i Övergran kyrkby samt att planfrågan inte är av något all-
mänt intresse.  

Gällande detaljplaner/områdesbestämmelser 

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

Områdesbestämmelser finns för Övergran och området kring kyrkan. Planområdet ligger, med 
undantag av en del av Fågelsången, utanför områdesbestämmelserna men hänsyn ska trots detta 
tas till kulturmiljön i området då den nya bebyggelsen kommer att ligga inom synhåll från Över-
grans kyrka. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara helhetsintrycket av Övergrans 
kyrkby.  Områdesbestämmelserna säger att nya byggnader ska anpassas till befintlig bebyggelse 
vad gäller läge och utförande. Nuvarande markanvändning ska, så långt som möjligt, bestå i om-
rådet och endast ett fåtal nya bostäder får tillkomma. Förändring av området bör ske med var-
samhet för att inte förlora Övergrans ursprungliga karaktär. Inom området förekommer bebyg-
gelse av mycket olika ålder och utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots 
blandningen av olika byggnadsstilar ändå upplevs som en helhet. Tillkommande bebyggelse och 
ändringar av befintlig bebyggelse ska kunna hållas inom en ram som ansluter till den nuvarande 
miljön.  

 
Figur 2. Röd linje visar planområde och lila linje visar gräns för områdesbestämmelser 

Strandskydd 

Planområdet påverkas inte av något strandskydd. Planområdet omfattas inte heller av något vat-
tenområde eller någon annan vattenförekomst. Närmsta vattenområde är Mälaren cirka 400 me-
ter bort.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 
Natur 

Mark och vegetation  
Området består till största del av naturmark i form av avverkad skog med en sparad skogsridå 
mot åkermarken. Till väster i området finns en mindre småkuperad skog. Planområdet östra del, 
Fågelsången, är omgivet av bostadsfastigheter. Inga hårdgjorda ytor finns inom planområdet.  

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings översiktliga kartläggning består planområdet utav mo-
rän och postglacial sand, med mindre inslag av urberg. 

 
Figur 3. Bild från SGU 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Marken inom planområdet bedöms inte innebära någon risk för vare sig skred eller högt vatten-
stånd. 

Förorenad mark 
Inom planområdet finns inga verksamheter eller känd historik som ger anledning att förutsätta att 
det skulle finnas förorenad mark inom planområdet. Planförslaget medger inte heller några verk-
samheter med risk för utsläpp. 
Det närmaste kända område med förorenad mark är 650 meter bort, där Katrinedals handelsträd-
gård tidigare låg.  

Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då markförhållandena 
till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga berg. Det saknas dock en heltäckande kartlägg-
ning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor eller andra allmänna lo-
kaler får inte överskrida 200 Bq/m3. 
 

Radonundersökning har 2002 gjort på Katrinedalsvägen 9, cirka 100 meter från planområdet. 
Radonhalten uppmättes där till 50 Bq/m3. Området ligger i ett normalriskområde. 

Fornlämningar 
Planområdet ligger i en bygd med mycket fornlämningar. Inom planområdet finns tre registre-
rade fornlämningar, en inom Katrinedal 3:70 och två inom Katrinedal 3:17. Yttrande från Läns-
styrelsen finns angående fornlämningen på Katrinedal 3:70, de har ingen invändning så länge 
skyddsavstånd hålls. Plankartan är gjord med hänsyn till skyddsavstånd.   
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Alla tre fornlämningar är stensättningar och tros vara från bronsålder eller järnålder. ( RAÄ-nr 
Övergran 69:1, 69,2 och 69,3) 

Både fornlämningen på Katrinedal 3:70 och de två på Katrinedal 3:17 kommer att ligga på mark 
planlagd som natur.  Katrinedal 3:17 kommer att fastighetsregleras så att hela fastigheten ryms 
på mark planlagd för bostäder. 

 
Figur 4. Bild över fornlämningarnas placering 

Friytor - Lek och rekreation 
Omgivande naturmark samt öppna ytor utgör naturliga lek- och rekreationsområde. Direkt i an-
slutning till planområdet finns en fotbollsplan där olika aktiviteter kan förekomma. Inga anord-
nade lekytor eller dylikt finns inom planområdet. I västra skogsområdet finns mindre upptram-
pade stigar. 

 
Figur 5. Fotbollsplan i närheten av planområdet 
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Bebyggelse 

Bebyggelse 
Det aktuella planområdet är idag obebyggt.  

Övergrans bebyggelsekaraktär 
Övergrans kyrka ligger i nära anslutning till planområdet och har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Övergrans kyrka är en av de fem sockenkyrkor i Håbo kommun som byggdes mellan 1100-1200 
tal. Kyrkan uppfördes som en tornlös romansk stenkyrka med långhus och ett smalare kor. Koret 
revs under 1200-talets andra hälft och kyrkan utvidgades mot öster. På 1780-talet restaurerades 
kyrkan och fönstren förstorades. År 1829 fick tornet sitt nuvarande utseende, fasaderna spritput-
sades vita med slätputsade omfattningar och sadeltaken fick täckning med tjärade spån.  

Planområdet ligger i Övergrans socken som är utpekat i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. 
Övergran har många runstenar som berättar om strategiskt viktiga kommunikationsleder och det 
utgör även ett utpräglat jordbrukslandskap. Övergran har ett stort kulturhistoriskt värde och ny 
bebyggelse ska ta stor hänsyn till detta och till de områdesbestämmelser som gäller runt Över-
grans kyrka.  

Bebyggelsen i Övergran har tidigare karaktäriseras utav stora herrgårdar men idag har det blivit 
mer småhusbebyggels även om de större gårdarna fortfarande dominerar. Det är en blandad be-
byggelse som främst består utav egnahem och villor från 1900-talet. Småhusbebyggelsen domi-
neras av timmerhus i röd slamfärg, vita spröjsade fönster och lertegeltak. Småhusbebyggelsen i 
området är till största del uppförda i en våning och tomtstorlekarna i området är relativt stora.   

 

 
Figur 6.  Bild på Övergrans kyrka 

 
Angränsande bebyggelse 

Angränsande bebyggelse utgörs av Övergrans kyrkby som har en blandad bebyggelse där kyrkan 
utgör centralpunkt. Byns karaktär är betonad av prästgårdsbebyggelsen och den välbevarade 
skolmiljön. 
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Figur 7. Bild på Övergrans prästgård 
 

Närmast avgränsande mot planområdet är det mindre enplanshus uppförda i träpanel. Tre bygg-
nader är särskilt utpekade som viktiga för kulturmiljön i Övergran. Dessa är ett f.d. barnmorske-
boställe, uppfört 1865, samt två dagsverkstorp. Dessa tre byggnader ska alla vara utförda i tim-
merstomme, lertegeltak och röd slamfärg, ett hus har dock renoverats och ommålats i grå färg. 
Byggnaderna är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljövårdsprogram. Där är de gulmarkerade, 
vilket innebär att det är hus som är en viktig del av kulturmiljön och ska bevaras.  

 

 
Figur 8. Bild från kulturvårdsprogrammet 

 
Äldre angränsande bebyggelse är till största del utförda i röd slamfärg medan nyare bebyggelse 
varierar i färgsättning och material.  
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Figur 9. Exempel på bostäder intill planområdet. 
 

 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Inom planområdet finns inga arbetsplatser eller övrig bebyggelse.  
Kommersiell- och offentlig service 

I Bålsta centrum, och till viss del i gamla Bålsta, finns det mesta av områdets offentliga och 
kommersiella service med bland annat kommunal administration, skolor, bibliotek, vårdcentral, 
polis och arbetsförmedling. 

Tillgänglighet 
Planområdet är tillgängligt från Katrinedalsvägen som leder ut till Enköpingsvägen. Gång- och 
cykelvägar saknas i området.  
 

Gator, trafik, teknisk försörjning 

Gatunät  
Befintliga fastigheter trafikförsörjs från Katrinedalsvägen, som är en väg som förvaltas i gemen-
samhetsanläggningen, Övergran vägförening. Vägen leder vidare ut till Enköpingsvägen som går 
tvärs genom Övergran. Nya fastigheter inom planområdet ska ingå i gemensamhetsanläggning-
en. 

Gång- och cykeltrafik 
Det finns inga gång-och cykelvägar i området. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats heter Övergran kyrka och finns på Enköpingsvägen cirka 400 meter från 
planområdet. Busshållsplatsen trafikeras av UL och Linje 803 och 895 går mellan Övergran och 
Bålsta station. Det går flera bussar om dagen och resan tar cirka 15 minuter in till Bålsta cent-
rum. Möjligheterna för kollektivt resande på helger är något begränsat. 

Vatten och avlopp 
De kringliggande fastigheterna är tillkopplade till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  
Vatten- och avloppsnätet planeras att byggas ut under 2018 och de blivande fastigheterna ska då 
kopplas på detta.  

Dagvatten 
Inga dagvattenledningar eller dagvattenanordningar finns i området.  
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Värme 
Planområdet är inte anslutet till fjärrvärmenätet.  

El 
Eon svarar för elförsörjning av området. I planområdets östra del, fågelsången, finns både luft-
burna och markbelagda ledingar. De luftburna kommer att behöva grävas ner, ett u-område är in-
lagt på plankartan för att säkerställa dess placering.  

Tele och data 
Telia Sonera svarar för telenätet. 

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige.  

Närmaste återvinningsstation finns vid Övergrans kyrka cirka 400 meter från planområdet.  
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PLANFÖRSLAG  
Allmänt 

Katrinedal 3:70 är en stor fastighet i Övergran som till största del består utav åkermark med 
några åkerholmar och gårdar. Delen av fastigheten som planförslaget omfattar består av en 
skogsdunge omringad, dels av åkermark och dels av enstaka hus. Planområdet består också av en 
mindre del av Katrinedal 3:70 i öst, Fågelsången, som är en mindre åker omringad av bebyggda 
fastigheter.  

Planförslaget möjliggör för nio villatomter med väganslutning till Katrinedalsvägen. Planområ-
det ligger i Övergran som har ett stort kulturhistoriskt värde och stor hänsyn ska tas till detta och 
till områdesbestämmelserna som gäller runt Övergrans kyrka. Ny bebyggelse ska utföras i lik-
nande stil och utformning som befintlig. En ridå, cirka tio meter bred, av naturmark kommer att 
sparas som ett skydd mellan åkermark och bostadsbebyggelse med hänsyn till landskapsbilden. 

Fastigheten Katrinedal 3:17 som är med i planområdet och ligger delvis på naturmark och delvis 
på kvartersmark för bostadsändamål. Denna fastighet ska senare fastighetsregleras så att hela fas-
tigheten hamnar på kvartersmark för bostäder och på så vis med skyddsavstånd på 30 meter från 
fastighetsgräns till fornlämningarna i området. Fastigheten 3:17 måste även genomgå fastighets-
regleringen för att få en minsta tomtstorlek på 2000kvm och på så vis bli planenlig och kunna 
bebyggas.  

Bebyggelse 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Planförslaget medger ny bebyggelse i form av nio friliggande villor. Ny bebyggelse ska anpassas 
till omgivningen och till karaktärsdragen i Övergran. Varje fastighet ska ha en tomtstorlek på 
minst 2000 m2 med en byggnadsarea på högst 250 m2, varav komplementbyggnad som mest får 
bestå av 50 m2. Byggnader får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 6,5 meter. Taklutningen 
ska vara mellan 27 och 38 grader och all ny bebyggelse ska utformas med träfasader som anslu-
ter till karaktärsdragen hos bebyggelsen i omgivningen. Läs mer om karaktärsdragen under 
styckena ”områdesbestämmelser” och ” Övergrans bebyggelsekaraktär”. 

Placering, orientering 
Ny bebyggelse ska placeras så att den ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret eller pla-
ceras i lägen som liknar de befintliga tomtplatserna. Huvudbyggnad ska placeras minst fyra me-
ter från tomtgräns och sex meter från väg och komplementbyggnad, såsom garage, ska placeras 
minst en meter från tomtgräns och sex meter från väg. Fastigheten Katrinedal 3:17 ska fastig-
hetsregleras så att hela fastigheten kommer att vara på mark planlagd för bostadsändamål.  

Tillgänglighet 
Planerad bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. All ny bebyggelse 
bedöms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i bygg-
lovsskedet. 

Posthantering 
Postlådor bör samlas på en och samma plats för en lättare posthantering.  

Vägar, trafik och parkering 

Planområdet kommer att anslutas till befintlig väg, Katrinedalsvägen. Parkering sker på egen fas-
tighet. Vägen inom planområdet ska förvaltas via gemensamhetsanläggningen, Övergran vägför-
ening.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Över den östra delen av 
planområdet har Håbo kommun en ledningsrätt för VA, därför finns det ett u-område uppsatt på 
kartan för att säkerhetsställa ledningens placering på kvartersmarken.  

Dagvatten 
Markens naturliga infiltrationsförmåga ska utnyttjas. Infiltration av dagvatten ska ske på tomt-
mark i största möjliga utsträckning. En hållbar dagvattenhantering innebär att den ursprungliga 
vattenbalansen och kvalitén bevaras efter utbyggnad av ett område. Genom att tillämpa lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) kan vattnets naturliga kretslopp efterliknas och den natur-
liga reningsprocessen kan utnyttjas.  

Värme 
Då det inte är aktuellt att förse byggnaderna med fjärrvärme så rekommenderas användning av 
förnybara energikällor. Håbos energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 innebär 
bland annat att: 

1. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärrvärme inte är möjligt eller 
kostnadseffektivt.  

2. Uppvärmning med jord-/berg rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. 
Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som el-effektiv.  

El 
Eon svarar för elförsörjning av planområdet.  

Tele och data 
Telia Sonera svarar för telenätet i området. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel TV. För fiberför-
sörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo 
kommun ska följas. 

Avfall 
Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. Fem lång-
siktiga mål är uppsatta att: 

• Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet. 
• Öka materialåteranvändning och materialåtervinning. 
• Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall. 
• Minimera mängden deponerat avfall från kommunen 
• Öka informationen till kommuninvånarna. 

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas 
omhand i Sverige.  

För planområdet gäller att utrymmen och kärl ska dimensioneras för en hållbar avfallshantering. 
Kärlstorlekar och hämtningsintervall ska anpassas till antalet boende och framtida förändringar. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
Inverkan på miljön 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande 
påverkan på miljön. Miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhetssyn av den påver-
kan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser.  

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbe-
dömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. En behovsbedömning av detaljpla-
nen har gjorts. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för samråd. Länsstyrel-
sen instämde i kommunens bedömning att planen inte kan bedömas medföra betydande miljöpå-
verkan. Kommunens bedömning är efter detta samråd att planen inte bedöms medföra betydande 
påverkan på miljön med följande motivering: 

• Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 
• Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens 

andra & fjärde bilaga. 

Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpå-
verkan (4 kap 34§ plan-och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra en betydande 
påverkan på miljön. Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ing-
en miljökonsekvensbeskrivning.   

Miljökonsekvenser 
Bebyggelse i Övergran ger konsekvenser för det rörliga friluftslivet och rekreation då skogsom-
rådet minskar. Planen kommer även i fortsättningen att medge natur som allmänheten fortsätter 
ha tillgång till. Då planområdet är begränsat bedöms det inte få stor påverkan på den allmänrätts-
liga tillgången till naturmark. 

Planen måste förhålla sig till de kulturhistoriska värdena i området. Stor hänsyn ska tas till om-
rådesbestämmelserna i Övergran och till fornlämningarna på fastigheterna Katrinedal 3:70 och 
Katrinedal 3:17. Bebyggelse ska ansluta till den befintliga bebyggelsen i området.  

Att bygga på landsbygden med bristande kollektivtrafikförsörjning, långt från både kommersiell 
och offentlig service och utan cykelmöjligheter är inte klimatsmart och bidrar inte till en av 
punkterna i Håbo kommuns vision, fossilbränslefri kommun 2030. Planområdet ligger i nära an-
slutning till relativt goda kollektivtrafikmöjligheter och påverkan bedöms som måttlig för upp-
satta miljömål.  

Buller 
Planområdet ligger cirka 300 meter från väg 263, Enköpingsvägen. Enligt trafikverkets nation-
ella vägdatabas har vägen en hastighetsbegränsning på 70km/h och det passerar mellan 2-4000 
bilar/ ådt.  
I boverkets broschyr ” hur mycket bullrar vägtrafiken” går det att utläsa att cirka 300 meter ifrån 
en sådan väg blir den dygnsekvivalenta ljudnivån mindre än 50 dBA.  

 

Sociala konsekvenser 

Trygghet och säkerhet 
Planområdet ligger i ett mindre bostadsområde på landsbygden som inte är tungt trafikerat. Det 
är ett område som, enligt gjorda medborgardialoger, upplevs som lugnt och med en stark gemen-
skap. Detaljplanen handlar om att möjliggöra nio nya fastigheter, det tros inte påverka lugnet i 
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närområdet.  Utbyggnad kan även bidra till att öka trygghet och säkerhet genom att fler männi-
skor befolkar och rör sig i området. 

Barnkonventionen 
Planområdet ligger i ett mindre bostadsområde på landsbygden som inte är tungt trafikerat. I 
närheten av området finns naturliga platser för lek och utomhusaktiviteter på naturmark. I plan-
förslaget är bostadstomterna relativt stora och ger därmed plats för lek. Närmsta skola/förskola 
finns i Bålsta centrum, ca 8 km bort.  

Störningar på angränsande bebyggelse 

Detaljplanen möjliggör för nio nya hushåll varav en mindre ökning av trafik i området kan 
komma att tillkomma. Ökningen kommer vara så pass begränsad så bygg- och miljöförvaltning-
en bedömer inte det som någon risk för angränsande bebyggelse. 

Ekonomiska konsekvenser 

Exploateringen innebär ett tillskott av nio nya hushåll i villabebyggelse och kan innebära inflytt-
ning till kommunen, om än i mindre skala, och öka trycket på skol- och förskoleplatser. 
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GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Genomförandetid är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen anger enskilt huvudmannaskap. Det innebär att nuvarande fastighetsägaren till 
Katrinedal 3:70(exploatör) ansvarar för drift och skötsel av detaljplanens allmänna platser som i 
detta fall är Naturmarken. Anledningen till att planen anger enskilt huvudmannaskap är ett pla-
nen ligger på landbygden i Håbo kommun där gator förvaltas av samfälligheter och att fastig-
hetsägaren(exploatören) önskar att naturmarken ligger kvar i stamfastigheten (Katrinedal 3:70) 
och förvaltas av fastighetsägaren. I framtiden kan det bli aktuellt att Naturmarken förvaltas ge-
nom en gemensamhetsanläggning.  

Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men 
bekostas av exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventuell 
kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fria från belast-
ningar. 

Planavtal 
Ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren upprättades juni 2011. I avtalet fastställs 
fördelningen av ansvar mellan parterna avseende arbete och kostnader i samband med upprättan-
det av detaljplan. Detaljplanen upprättas av Håbo kommun och bekostas av fastighetsägaren. 
 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt 
Det går idag ett officalservitut (03-84:194.1) tvärs över östa delen av planområdet, Fågelsången, 
avsett för väg till förmån för Katrinedal 3:24 och 3:25 utanför planområdet. Detta måste ompla-
ceras och bör istället gå i sidan av fastigheten intill den väg som leder till Katrinedal 3:20.  Änd-
ring av servitutets läge sker genom lantmäteriförrättning genom omprövning av servitutets läge. 
En överenskommelse måste skrivas mellan de fastighetsägare som äger rätt att nyttja servitutet 
och ägaren till Katrindal 3:70. När omprövning av servitutet skett så blir fastigheten lämpligare 
för bostadsbebyggelse.  

Fastigheten Katrinedal 3:70 är också belastad med officialservitut (0305-13/10.2 samt 0305-
13/10.3) till förmån för Katrinedal 3:81 och 3:82. Servituten berör rätt att anlägga, underhålla 
och förnya vatten och avloppsledning fram till kommunal anslutningspunkt. Detta servitut har 
inte längre någon verkan och bör upphävas efter ansökan från Lantmäteriet. Fastigheterna Katri-
nedal 3:81 och 3:82 har sin VA-anslutning löst från väst och inte enligt servitutet. Fastighetsäga-
ren till Katrindal 3:70 skriver en överenskommelse kring upphävande av dessa servitut med de 
berörda fastighetsägarna. 

Fastigheten Katrinedal 3:17 ägs av släktingar till Exploatören. Delar av fastigheten är inte lämp-
lig som bostadsfastighet på grund utav fornlämningar. För att fastigheten ska bli en lämplig bo-
stadsfastighet måste denna justeras i läge genom fastighetsreglering mellan Katrinedal 3:17 och 
3:70. Lämpligen regleras 3:17 in till 3:70.  

Avstyckning av nya fastigheter sker från stamfastigheten Katrinedal 3:70, all allmän mark ska 
fortsätta tillhöra och förvaltas av nuvarande ägaren till Katrinedal 3:70. 

Detaljplanen möjliggör bildandet av en gemensamhetsanläggning för infart/utfart och avfallshan-
tering.  Den nya delen av vägen som blir en ny anläggning kan efter omprövning bli en del av 
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den befintliga GA:n, Övergran ga:2. En överenskommelse ska tecknas mellan Exploatören och 
Ga:ns styrelse för villkor för anslutning t.ex. standard på väg och vändplan. 

I samband med avstyckningarna i den östra delen av planen bör denna väg dels omprövas för att 
bli en del av Övergran ga:2 samt en ny sektion av den befintliga ga:n. Fastighetsägaren vill av-
vakta med detta till ett senare skede.  Fastigheterna 3:15, 3:20 och 3:83 har i dag servitut på 
stamfastigheten Katrinedal 3:70.  Katrinedal 3:15 rättighet syns i avstyckningshandlingen från 
1934. En gemensamhetsanläggning är lämpligare för att hantera drift och underhållsfrågor av 
vägen eftersom det är många fler som kommer att använda vägen. Kostnaden för omprövning av 
ga:n i samband med avstyckningen bekostas av ägaren till Katrinedal 3:70. 

I anslutning till det västra planområdet och över den östra delen av planområdet har Håbo kom-
mun en ledningsrätt för VA (akt 0305-11/22.1). Ledningsrätten kan komma att påverkas genom 
anslutning av fler fastigheter genom en utbyggnad av ledningen. Ledningsrätten kan delvis 
komma att ligga på kvartersmark.  

 

MEDVERKANDE 
Tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. 
 

Bålsta i augusti 2017 

Håbo kommun 

 

Anna-Karin Bergvall Sarah Olsson 

T.f Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Anne-Marie Engman 

Mark- och exploateringsingenjör 
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