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NORMALT PLANFÖRFARANDE
LAGA KRAFT 2011-02-22
Detaljplan för
Ullevivägen
Håbo kommun, Uppsala län

ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING
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Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Behovsbedömning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Trafikbuller, ACAD International AB, 2006-02-21, 2007-08-23 och
2009-10-07.
Vibrationsutredning, Bjerking AB, 2009-01-23

PLANENS SYFTE
OCH HUVUDDRAG

Syftet med planen är att pröva möjligheten att modernisera del av
gällande detaljplan, Y2 Bålsta stationssamhälle från 1956, genom
att anpassa planen på ett mera tidsenligt och lämpligt sätt genom
att minska mark med byggförbud och göra befintlig bebyggelse
planenlig så långt som det är möjligt samt att möjliggöra
uppförande av garage närmare gatan.
I samband med detaljplaneprövning så kommer även de fyra
fastigheterna längst i sydost som idag är planlösa att
detaljplaneläggas.

FÖRENLIGT MED 3, 4
OCH 5 KAP MB

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

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget inom Bålsta samhälle ca 350 m norr om
Bålsta centrum och utgörs av samtliga fastigheter längs med
Ullevivägen, Omvägen, Artistvägen och delar av Källvägen och
Österled.
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Orienteringskarta över Bålsta tätort med planområdet inringat

Areal

Planområdets areal är ca 15 hektar.

Markägoförhållanden

Marken är i privat ägo förutom fastigheten Bålsta 1:614 som ägs av
Håbo kommun.

TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Planområdet ingår i den fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort
antagen den 15 april 2002. I den fördjupande översiktsplanen
anges den pågående markanvändningen som oförändrad.

Riksintressen

Planområdet berör inga riksintressen. Däremot gränsar
planområdet till Mälarbanan som utgör ett riksintresse för
infrastrukturen.

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.
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Detaljplanen har inte föregåtts av program eftersom planändringen i
princip stämmer överens med fördjupningen av översiktsplanen för
Bålsta tätort.
Detaljplaner

Planområdet är detaljplanelagt och nio detaljplaner gäller för
området.
Den största delen av planområdet ingår i detaljplan Y 2, Bålsta
stationssamhälle, som fastställdes av Länsstyrelsen den 10 januari
1956. Detaljplanen anger markanvändningen bostäder. Planens
genomförandetid har gått ut.
För åtta fastigheter gäller detaljplan för Bålsta 1:2, Väppeby 7:2, nr
260, som vann laga kraft den 15 februari 1994. Detaljplanen anger
markanvändningen bostäder. Planens genomförandetid har gått ut.
För planområdet i övrigt gäller sju detaljplaner för en till två tomter.
Dessa är följande:
-

Detaljplan Bålsta 1:190 m.fl., nr 263, som vann laga kraft 7
april 1994. Genomförandetiden har gått ut.
Detaljplan Ullevivägen, nr 316, som vann laga kraft 3
februari 2005.
Detaljplan Bålsta 2:294, nr 324, som vann laga kraft 12
november 2002.
Detaljplan Bålsta 1:93, nr 329, som vann laga kraft 15 juli
2003.
Detaljplan för Bålsta 2:87, nr 332, som vann laga kraft den
12 juli 2003
Detaljplan för Bålsta 1:87, nr 353, som vann laga kraft den
12 juli 2005
Detaljplan för Bålsta 2:99, nr 366, som vann laga kraft den
16 november 2006

Samtliga planer anger markanvändningen bostäder. För
detaljplanerna 316, 324, 329, 332, 353 och 366 finns
genomförandetid kvar.
Behovsbedömning
om betydande
miljöpåverkan

Enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen skall en
miljökonsekvensbeskrivning 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 medger en
användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som
innebär en betydande miljöpåverkan som ovan nämnt och därmed
måste miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Behovsbedömningen fastställdes genom delegationsbeslut den 5
mars 2007, Miljö- och tekniknämnden dnr 2006/47-214 hid.nr
2007.566.

4 (11)

Enligt behovsbedömningen kan inte ett genomförande av
föreliggande detaljplan 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 MKBförordningens 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.
Kommunala beslut
i övrigt

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade den 2006-12-19
§ 26 att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta
detaljplaneförslag över området.

FÖRUTSÄTTNINGAR,
FÖRÄNDRINGAR
OCH
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation
Planområdet utgörs av uppvuxna trädgårdstomter som till viss del
är kuperat och sluttar sydväst från naturmarken och åsen nordväst
om Ullevivägen ner till järnvägen. Området har en nivåskillnad på
13 meter som mest.
Vegetation utgörs av framförallt av tall och trädgårdsvegetation.
Geotekniska förhållanden
Marken består av sand, isälvssediment och berg.
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 i en bostad får inte
överskrida 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert.
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Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Bebyggelseområden

Bostäder
Planområdet utgörs av 83 villor. Materialet varierar mellan trä, puts
och tegel. Antal våningar varierar mellan en och två.

Exempel på bebyggelse längs med Ullevivägen

Gällande detaljplaner medger friliggande bostadshus i två våningar
på den norra sidan av Ullevivägen. På den södra delen av
Ullevivägen medges en våning samt möjlighet till inredd vind. Fem
hus är dock i två våningar. Vidare gäller att högst 1/5 del av tomten
får bebyggas. En huvudbyggnad och ett uthus eller annan
gårdsbyggnad får uppföras. Tomtarealen får inte vara mindre än
800 m2.
Förslaget till ny detaljplan innebär i princip samma
planbestämmelser över hela planområdet, förutom en del av det
sydöstra området som skiljer sig gällande våningsantal.
Största byggnadsarea kvarstår till 1/5 av tomt. För att bevara
områdets karaktär med stora tomter och plats för vegetation får
tomterna inte understiga 900 m2 vid nybildning av fastighet.
Prickmarken, dvs. mark som ej får bebyggas, utmed Ullevivägen
minskas från cirka 16 meter till mellan 3 och 12 meter mark som
endast får bebyggas med komplementbyggnader/ uthus och
garage. Prickmarken utmed Artistvägen minskas från 12-25 meter
till 3-30 meter (beroende på avstånd till järnvägsspåren) mark som
endast får bebyggas med komplementbyggnader/uthus och
garage.
Syftet med detta är att möjliggöra garage på lämpligt avstånd från
gata och låta huvudbyggnader ligga fortsatt en bit in på fastigheten
från gatan sett. Detta ger samtliga fastigheter bra solvärden då de
är orienterade i nordsydlig riktning.
Prickmarken utmed naturområdet, dvs de norra fastigheternas
baksidor, utgår. Våningshöjden begränsas till två våningar i hela
planområdet, förutom den sydöstra delen. Förslag med två
våningar sker med hänsyn till att ett antal fastigheter redan i dag är
i två våningar trots att planen endast tillåter en våning med
möjlighet till inredd vind. Högsta byggnadshöjd 6 meter och högsta
totalhöjd 8 meter. Största taklutning är 30 grader för
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komplementbyggnader.
På sju tomter utmed Källvägen/ Artistvägen kvarstår bestämmelsen
en våning med möjlighet till inredd vind, då bebyggelsen är tätare
och tomterna mindre. Högsta byggnadshöjd 4 meter. Största
taklutning är 30 grader för komplementbyggnader.
Tomternas storlek och områdets variation medför att olägenheter i
form av begränsade solvärden vid eventuell högre byggnation
bedöms vara relativt liten i förslaget. Eftersom att området idag är
utbyggt är det inte troligt att så många fastigheter kommer att
utnyttja denna byggrätt. Däremot ges de redan uppförda 2 planshusen möjlighet att göra mindre tillbyggnader samtidigt som de blir
planenliga.
Inom hela planområdet gäller att huvudbyggnad inte får inrymma
fler än två bostadslägenheter. I komplementbyggnad får inte bostad
inredas.
Inom hela området gäller också att oavsett planens förutsättningar
får byggnader som uppförts i laga ordning återuppbyggas till
ursprunglig byggnadsvolym. Ej heller utgör en sådan byggnad
hinder för tillbyggnad inom planens rättigheter.
Kommersiell service
Planområdet ligger inom gångavstånd till Bålsta centrum med ett
stort utbud av kommersiell service.
Offentlig service
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, rekreation och naturmiljö
Naturmarken norr om Ullevivägen, Bålstaåsen, utgör ett naturligt
lek-, rekreations och naturområde.

Gator och trafik

Gatunät
Planområdet nås via Ullevivägen antingen från Fagerdalsvägen
och Åsleden eller från Stockholmsvägen. Samtliga vägar inom
planområdet är lokalgator med hastigheten 30 km/h.
Gatorna inom planområdet är helt utbyggda enligt tidigare
detaljplaner sånär som på södra Artistvägen där 64 meter lokalgata
med vändplan inte har byggts ut. Inga förändringar angående
lokalgatan och vändplanen på södra Artistvägen har skett i
planförslaget gentemot föregående plan.
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Ullevivägen och Österled

Gång- och cykeltrafik
Planområdet ansluts till gång- och cykelvägnätet till Bålsta centrum
etc via en förbindelse öster om planområdet. Inom planområdet
finns gång- och cykelförbindelse utmed järnvägen från Artistvägen
och österut.
I anslutning till planområdet, längs med naturmarken norr om
Ullevivägen, finns även en gång- och cykelväg som ansluter till
Ullevivägen på fyra platser.
Befintlig gång- och cykelväg som går i mitten av Ullevivägen till
Artistvägen och som i dagsläget går över fastigheten Bålsta 2:83
planläggs som gång- och cykelväg.
Kollektivtrafik
Vid Bålsta station finns busshållplatser till samtliga busslinjer som
trafikerar Bålsta. Hållplats finns även längs med Stockholmsvägen
som nås från planområdet via en gång- och cykeltunnel under
järnvägen från Artistvägen. Stockholmsvägen trafikeras av fem
busslinjer, Enköping - Arlanda, Bålsta- Skokloster, Bålsta- Krägga,
Bålsta- Uppsala och Bålsta-Hagviken.
Barnkonventionen

Vid ett genomförande av planen bedöms att en god boendemiljö för
barn skapas. Naturmarken som gränsar till planområdet utgör idag
en lockande och utvecklande lekmiljö.
Närheten till centrum med skola och barnomsorg, övrig service och
kollektivtrafik samt det redan välutbyggda gång- och cykelnätet,
bedöms vara bra ur ett barns perspektiv.

Störningar

Järnvägsbuller
Riksdagen har beslutat om riktvärlden för vägtrafik och
järnvägsbuller vid ny byggelse. Ny bebyggelse får därför inte
tillkomma där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 d(B)A vid
fasad. Befintlig bebyggelse tillåts heller inte att bygga ut där
ekvivalent ljudnivå överstigen 55 d(B)A. Maximala ljudnivån på
uteplats får ej överstiga 70 d(B)A, riktvärdet får överskridas högst
fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll (06.0022.00).
Se vidare i Håbo kommuns översiktsplan 2006 om buller.
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Bullerskärm finns utmed järnvägen längs hela planområdet. Skärm
utmed Mälarbanan som börjar efter Lidl och går i nordvästerlig
riktning är 2,3 meter hög. Från tågperrongen till ca 75 meter efter
tågperrongens slut är den norra skärmen utmed Mälarbanan 1
meter hög. Banverket har i dagsläget inga planer på ytterligare
bullerdämpning från järnvägen.
En bullermätning framtagen av ACAD International AB år 2006
visar att några fastigheter är påverkade av bullret från järnvägen
med ekvivalent ljudnivå på 55 d(B)A eller högre vid fasaden, 1,5
meter över mark. Stora delar av planområdet har maximala nivåer
som överstiger 70 d(B)A vid uteplats. Riktvärdet 70 d(A) får
överskridas fem gånger per max trafiktimme mellan klockan 6.00
och 22.00. Utredning visar att maximala ljudnivåer överstiger 70
dB(A) vid passage av godståg, vilket sker åtta gånger om dygnet.
Riktvärden för maximal ljudnivå kan uppnås för övriga tåg.
För att klara buller-, vibrationer och säkerhetskrav för fastigheterna
utmed järnvägen ligger gränsen från spårmitt till mark som tillåter
bostadsbebyggelse 30 meter från spåret. Fastigheterna längs i
öster närmast järnvägen, Bålsta 1:99, 1:607, 1:645 och 1:609, har
dock högre bullervärden (pga av att bullerskärmen är lägre) varför
gränsen från järnvägen har utökats till mellan 45-50 meter, vilket är
samma avstånd som i gällande plan.
För de fastigheter som har ekvivalent ljudnivå som överstiger 55
d(B)A vid fasad eller maximala ljudnivåer som överstiger 70 d(B)A
vid uteplats måste bullerdämpande åtgärder ske innan eventuell
byggnation kan komma att tillåtas. Den enskilde fastighetsägaren
står för de bullerdämpande åtgärder på tomten som krävs för att
uppnå de ljudnivåer som krävs vid ny- och tillbyggnad.
Marken inom området som ligger närmare spårmitt än 30 meter
kommer endast att tillåta en byggnation av uthus alternativt garage.
Karta med ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå för den
spårbundna trafiken se bilaga.
Vibrationer
Enligt Håbo kommuns översiktsplan, antagen 2006-06-19, bör
ingen planläggning av bostäder ske inom områden närmare
järnvägsspår än 30 meter. Inom områden närmare spår än 80
meter bör lämpligheten för bostäder bedömas från fall till fall där
rådande geotekniska förutsättningar bör vägas in. I tveksamma fall
kan intressent/ sökanden verifiera de verkliga förhållandena med
vibrationsmätningar. I så fall skall banverkets riktvärden tillämpas.
Banverkets riktlinjer följer i sin tur Svensk Standard:
Måttlig störning 0,4-1,0 mm/s
Sannolik störning > 1 mm/s
Banverkets riktlinjer vid nybyggnad är 0,4 mm/s.
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Bjerking AB utförde 2009 en vibrationsutredning för att utreda
vibrationerna inom planområdet. En vibrationsmätning utfördes på
en fastighet inom planområdet. De högsta värdena som
registrerades var 0,12 - 0,16 mm/s.
Ny bebyggelse ska uppfylla riktvärdet 0,4 mm/s, vilket regleras
genom en bestämmelse på plankartan. Uppföljning av att
planbestämmelserna för vibrationer och buller sker under
byggsamrådet, då kvalitetsansvarig ska redovisa att
bestämmelserna efterföljs.
Enligt vibrationsutredningen bedöms kravet för vibrationer kunna
uppfyllas. Utredningen visar att särskilda krav på materialen kan
krävas, särskilt på tvåvåningshus.
Konstruktionsdelarnas lägsta egenfrekvenser, speciellt för bjälklag
på plan 2, bör vara högre än de dominerande frekvenserna 7 – 16
Hz, vid nybyggnad. Vid tillbyggnad ska kraven för vibrationer
uppfyllas för tillbyggnaden. Om en ändring av en byggnad medför
en avsevärd förlängning av byggnadens brukstid eller förändrar
användningen av byggnaden väsentligt ska hela byggnaden
uppfylla kraven för vibrationer enligt 14-15§ förordning (1994:1215)
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Det innebär att
en tillbyggnad i vissa fall kan medföra att hela den befintliga
byggnaden också måste uppfylla kravet på 0,4 mm/s.
Bedömningen om byggnadens brukstid förlängs görs av
byggnadsinspektören under byggsamrådet.
Säkerhetsavstånd till järnväg
Byggnader med bostäder ska placeras minst 30 meter från
närmaste spårmitt. Inom en zon på 9 till 30 meter från närmaste
spårmitt får endast körytor, parkering, garage och förråd anordnas.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Samtliga fastigheter är anslutna till det kommunala vatten- och
avloppsnätet. Va-ledningar går längs utmed Ullevivägen, Omvägen,
Österled, Källvägen och Artistvägen.
Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt på den egna fastigheten.
Åtgärder för att möjliggöra lokalt omhändertagande av gatuvatten
planeras i vägområdet utmed Ullevivägen.
Värme
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun
2050 innebär bl a att
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 eleffektiv.
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för
primär uppvärmning, med ett vattenburet system, bör
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ackumulatortank installeras. Vid nyinstallation av
kaminer, pellets- eller vedpannor för primär
uppvärmning, med ett vattenburet system skall
ackumulatortank installeras.
El
E.ON är ansvariga för elnätet och äger transformatorstationen på
Ullevivägen.
Till transformatorstationen går en 20 kV elkabel. Ett område för
allmänna underjordiska ledningar finns i anslutning till
transformatorstationen vid Ullevivägen.
Tele och data
Bostäderna är anslutna till tele- och datanätet samt kabel-tv nät.
Ansvariga för dessa är nät är Telia Skanova, lokal tv-distributör
med flera.
Avfall
Avfallet hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning.
Administrativa frågor

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

Inverkan på miljön

Planen kommer att medge minskad mark med byggförbud vilket bla
gör det möjligt att uppföra garage närmare Ullevivägen. Befintlig
bebyggelse görs planenlig så långt som det är möjligt. Planen
medger även möjlighet till fler komplementbyggnader vilket skapar
en större flexibilitet.
Stadsbild och landskapsbild
Våningsantalet föreslås ändras till två våningar utmed Ullevivägens
södra del. En utökning till två våningar bedöms dock ej påverka
området negativt då tomterna är stora och bebyggelsen på
Ullevivägens norra del ligger långt ifrån vägen och bedöms därmed
få liten påverkan av eventuell skuggning eller insyn.
Ett område längs med Källvägen/ Artistvägen medges dock ej
höjning till två våningar då tomterna ligger inom ett område som är
mer bullerstört pga områdets närhet till tågstationen.
Minsta tomtareal höjs från 800 m2 till 900 m2 vid nybildning av
fastighet. Detta med anledning av att antalet våningar höjs till två
våningar.
Befintlig bebyggelse utan planbestämmelser blir reglerad och
anpassas till bestämmelserna för området i övrigt i och med att de
detaljplaneläggs.
Miljö
Åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten från lokalgatan
planeras i vägområdet utmed Ullevivägen.
Buller
Ett antal fastigheter är påverkade av bullret från järnvägen med
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ekvivalent ljudnivå på 55 d(B)A eller högre vid fasaden, 1,5 meter
och 5 meter över mark. Stora delar av planområdet har maximala
ljudnivåer som överstiger 70 d(B)A vid uteplats. Enligt definitionen
av riktvärdena får ljudnivån överskridas max fem gånger per
trafiktimme under dag/kväll, vilket gör att riktvärdet för maximala
nivåer kan klaras inom hela området.
Vibrationer
Kravet på högsta vibrationshastighet 0,4mm/s för nybyggnad och
tillbyggnad bedöms kunna klaras inom planområdet. Särskilda krav
kan komma att ställas på konstruktionsdelarnas egenfrekvenser.
Om en tillbyggnad innebär en avsevärd förlängning av byggnadens
brukstid eller förändrar användningen av byggnaden ställs kravet
på vibrationer även på den befintliga byggnaden. Om kravet på
vibrationer visar sig gälla för hela byggnaden kan det finnas fall där
den befintliga byggnaden måste ersättas, eftersom hela byggnaden
inte kan uppfylla planbestämmelsen för vibrationer.
Uppföljning av kraven för vibrationer sker under byggsamrådet, då
kvalitetsansvarig ska redovisa att bestämmelserna efterföljs.
Utredningar

-

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMAN

Trafikbuller, ACAD International AB, 2006-02-21, 2007-08-23
och 2009-10-07.
Vibrationsutredning, Bjerking AB, 2009-01-23

I arbetet med framtagande av detaljplanen har även planarkitekt
Sandra Högberg medverkat fram till samrådet.

Bålsta i februari 2008, rev juni 2008, november 2009, aug 2010
Håbo kommun

Fredrik Nestor
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt
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NORMALT PLANFÖRFARANDE
LAGA KRAFT 2011-02-22
Detaljplan för
Ullevivägen
Håbo kommun, Uppsala län

ANTAGANDEHANDLING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA
FRÅGOR
Planförfarande

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Tidplan

Planen har varit på samråd under våren 2008 och ställdes ut under
sommaren 2008. Ny utställning beräknas ske under vintern 20092010 för att kunna antas av kommunfullmäktige under vintern/våren
2010. Det innebär att detaljplanen kan vinna laga kraft våren 2010
om inget oförutsett inträffar.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är15 år från den dag då detaljplanen
vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning /
huvudmannaskap

Håbo kommun är huvudman för allmän platsmark (LOKALGATA,
GC-VÄG och NATUR). Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av
vändplan vid södra änden av Artistvägen.
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för de bullerdämpande och
vibrationsdämpande åtgärder på tomten som krävs för att uppnå de
ljudnivåer respektive vibrationsnivåer som krävs vid ny- och
tillbyggnad.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning

Gång- och cykelvägen som går över Bålsta 2:83 planläggs som
gång- och cykelväg. Marken nordväst om gång- och cykelvägen
övergår till kommunal naturmark. Överenskommelse ska träffas
mellan Håbo kommun och fastighetsägaren. Servitutsavtal finns.
Delar av fastigheten Bålsta 1:164 övergår till kvartersmark, vilket kan
innebära möjlighet för fastigheterna Bålsta 1:601, 1:607 och 1:609
att köpa till mark. Marken på Bålsta 1:614 är enligt gällande plan
naturmark, som dock inte fyller sitt ändamål. Fastighetsregleringen
bekostas av fastighetsägarna. Fastigheten Bålsta 1:609 kommer
därmed att få möjlighet att utvidga tomten med utfart mot
Artistvägen. För bättre angöring och bättre förhållanden för
sophämtningen behöver Artistvägen förlängas i sydostlig riktning.
Vägens sträckning och vändplanen är identisk med föregående plan,

2(2)

som dock inte utförts.
EKONOMISKA
FRÅGOR
Planekonomi

Planavgift enligt taxa kommer att tas ut vid bygglovpliktig åtgärd. Den
kommunala nyttan, N3, ska beräknas enligt faktor 1. Planavgiften tas
ut vid bygganmälan.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska
utredningar

-

Trafikbuller, ACAD International AB, 2006-02-21, 2007-08-23
och 2009-10-07.
Vibrationsutredning, Bjerking AB, 2009-01-23

Bålsta i februari 2008, rev juni 2008, november 2009
Håbo kommun

Fredrik Nestor
Planchef

Lina Wallenius
Planarkitekt

