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STANDARDFÖRFARANDE
LAGA KRAFT 2016-07-08
Detaljplan för

PBL 2010:900
DPL 429

del av Väppeby 6:1
Bålsta
Håbo kommun, Uppsala län
PLANBESKRIVNING

Illustrationsflygvy mot nordost för möjlig bebyggelsestruktur inom planområdet.
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HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Illustration
Behovsbedömning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Dagvattenutredning ÅF 2015-07-10
Bullerutredning ÅF 2015-11-16
Radonundersökning, Bjerking 2015-10-23
Geoteknisk utredning, Bjerking 2015-12-07

PLANPROCESSEN

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson
eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en
ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag 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 sammanställs
och besvaras i ett utlåtande. Utifrån detta kan en del mindre
ändringar göras i planen innan den lämnas över till
kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft
finns en tre veckors prövotid då planen kan överklagas.
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PLANENS SYFTE
OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga
den aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på
befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget
medger byggrätt för flerbostadshus. För området planeras minst en
byggnad med boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om en
till fyra våningar, där de högre husen placeras i norr och de lägre i
söder. En buffertzon i form av mark som inte får bebyggas föreslås
hållas mot befintliga villor i söder.
Gällande plan (Dpl 239) medger bebyggelse men i och med att
denna delvis ersatts av en ny plan i söder (Dpl 361) utgörs det
aktuella planområdet i norr av mark som inte får bebyggas
(prickmark) medan mark i söder, närmast den nya bebyggelsen, får
bebyggas. Nu gällande plan (Dpl 239) anses därmed inaktuell för
planområdet och föreslås därför att ersättas. Kartan nedan visar
aktuellt planområde ritat på den gällande planen, med nya och
planerade planer.

Figur 1 Planmosaik som illustrerar gällande planer, pågående planer och aktuellt
planområde.
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FÖRENLIGT MED 3, 4
OCH 5 KAP. MB

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap.
som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt
5 kap. som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft,
omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4
kap. berörs inte.
Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den
tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig
påverkan på miljön. För beskrivning av resonemang se avsnitt
”Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan”.

PLANDATA
Läge

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen, 600 m väster om
Bålsta centrum. Området avgränsas av Centrumleden i norr och ett bostadsområde i söder. I väster angränsar Väppebyberget och i öster
Gröna dalen.

Figur 2 Översiktskarta för Bålsta tätort.

Areal

Planområdets areal är ca 13 900 m2.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 6:1 som ägs av
Håbo kommun.
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TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges
att Bålsta ska förtätas. Väppeby äng utpekas som utbyggnadsområde
för bostäder och service (Gröna Dalen, Fördjupad översiktsplan för
Bålsta, s. 84).
I den fördjupade översiktsplanen karaktäriseras den framtida
bebyggelseutvecklingen i Gröna dalen av stadstypen småstad med
byggnader på upp till fyra våningar och med fokus på gröna inslag.
Områdenas struktur bör utformas småskaligt med offentliga
promenadstråk inom gårdsmiljöer. Genom Gröna dalen föreslås ett
vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta centrum ligger i
närheten av Mälaren. Därtill föreslås ett gångstråk inom en
stadsparkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen och
Centrum.

Riksintressen

Inom planområdet finns inga riksintressen och planförslaget bedöms
inte heller påverka några riksintressen.

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.

Detaljplaner och
förordnanden

Planområdet omfattas idag av detaljplan för Väppeby äng (Dpl
239). Planen fastställdes 1992-05-20 och genomförandetiden har
gått ut.
Detaljplan 239 medger bostäder i 2-3 våningar. Inom området finns
en lokalgata, och i den norra delen av planområdet finns ett stort
område som inte får bebyggas. Största bruttoarea ovan mark för hela
planområdet är cirka 2600 m2.
En lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till
Kalmarvägen, med en parallellgående gång och cykelväg. Enligt
gällande detaljplan bör vissa hastighetsnedsättande åtgärder vidtas
på den genomgående lokalgatan. Vägen ska även planeras med
lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje. Vid
genomförande av detaljplanen har utbyggnad av lokalgatan inte
utförts fullt ut. I samband med antagande av aktuellt planförslag
ersätts delar av dpl 239 med denna detaljplan. För redan bebyggda
och tomtindelade områden inom södra Väppeby kommer dpl 239
fortsätta att gälla.

Strandskydd

Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken.
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Behovsbedömning
om betydande
miljöpåverkan

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när
de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap. 34 § plan- och
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en
helhetssyn av den påverkan 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 miljöbedömas och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av
detaljplanen har gjorts.
Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till
länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens
bedömning att planen inte kan bedömas medföra betydande
miljöpåverkan. 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 första eller tredje bilaga.
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån
MKB-förordningens fjärde bilaga.
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på
planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra.

Kommunala beslut i
övrigt

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135)
om uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet
togs efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya planoch bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015.
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FÖRUTSÄTTNINGAR,
FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
Natur

Mark och vegetation

Området består av åkermark. Marken arrenderades tidigare
för jordbruk, men arrendeavtalet har nu avslutats.
Geotekniska förhållanden

Gröna dalen utgör botten av en dalgång och den del där
området ligger sluttar flackt mot öster. Geologiska karta, SGU
redovisar postglacial finlera inom området. Rikligt med sand
och siltlager finns inom vissa områden i leran.

Figur 3 Geologiska karta, SGU.

Tre geologiska utredningar har sedan 1970-talet gjorts i eller i
angränsning till området. Bostadsområde Väppeby, Bålsta
Grundundersökning togs fram 1972. Under 1990 gjordes
ytterligare en översiktlig grundundersökning för Väppeby
gärde. Den senare med utgångspunkt i den äldre.
Undersökningarna redovisar att marknivån inom området
varierar kraftigt från +4 till +40 och att det består av lera
underlagrad av sand och grus. Grundvattennivån lutar mot
öster och kan på vissa ställen läcka ut som s.k. artesiskt
vatten. Undersökningen förordar en ytlig grundläggning för
lättare byggnader (byggnader vars vikt understiger 1-2
ton/m2) medan tyngre byggnader förordas stödpålas till fast
botten. Ytterligare en utredning, Översiktlig geoteknik för
Bålsta centrum, utfördes 2011. Utredningen avgränsas utanför
planområdet, gränsen ligger knappt 400 mot öster.
Utredningen konstaterar att leran är känslig för sättningar och
förordar bl.a. att alla dränerande åtgärder och uppfyllning bör
undvikas då det skulle kunna sänka grundvattenytan.
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För projektet har en specifik geoteknisk utredning över
planområdet utförts (Bjerking 2015-12-07) på uppdrag av
Håbohus AB som bekräftar tidigare undersökningars bild.
Slutsatsen i utredningen är att samtliga bostadshus
rekommenderas pålgrundläggning. Grundläggningen föreslås
ske med spetsburna pålar av stål eller betong till en pållängd
upp till som mest 19 m.
Risk för skred/höga vattenstånd

Delar av området i Gröna dalen har stabilitetsproblem då det
består av gyttjelera med dåliga stabilitetsegenskaper, samt
eventuellt sulfidleror. Förstärkning av markstabiliteten
bedöms behövas vid en utbyggnad.
Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i
Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som område med sannolikhet
för översvämning. Marken inom planområdet ligger som lägst
på +5 meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms därför
finnas.
Förorenad mark

Inga kända markföroreningar finns inom området.
Radon

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser
markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av
grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en
heltäckande kartläggning av markradon i kommunen.
För projektet har en särskild radonundersökning utförts
(Bjerking, 2015-10-23) på uppdrag av Håbohus AB. I denna
konstateras att marken i området sammantaget klassas som
normalradonmark, med undantag för sydöstra delen som
klassas som högradonmark. Detta medför att de planerade
byggnaderna ska utföras radonskyddat samt radonsäkert. För
ny bebyggelse får radonhalten i inomhusluft inte överstiga
200 Bq/m³.
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns i området.
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Bebyggelseområden Bostäder

Planförslaget utgörs av totalt sex flerbostadshus, varav två byggnader är
tänkta för boende enligt Lagen om Service och stöd till vissa
funktionshindrade, LSS. Dessa är placerade i södra delen och föreslås till
envåningshus av hänsyn till befintlig villabebyggelse. Medan
fyravåningshus tillåts i den norra delen och trevåningshus i den sydöstra
delen av området. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter samt 612 lägenheter i LSS-boende. Mellan bostadshusen planeras en gård med
gräsytor. En buffertzon på ca 7m i form av mark som inte får bebyggas
föreslås i söder närmast den befintliga bebyggelsen. Illustrationerna nedan
visar möjligt upplägg och utformning på den föreslagna bebyggelsen.
Byggherren planerar bygga ut området etappvis där sista etappen utgör det
sydöstra LSS-huset.

Figur 4 Illustrationsplan för möjlig bebyggelsestruktur.

Figur 5 Illustrationsflygvy mot nordost för möjlig variant av bebyggelsestruktur inom planområdet.

10(19)

Figur 6 Illustrationsvy från Gröna dalen på fyrvåningshusen.

Figur 7 Illustrationsvy från befintliga villor i söder, norrut mot byggnaderna för LSS-boende.

Tillgänglighet

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. Den
nya bebyggelsen planeras så att den uppfyller tillgänglighetskraven enligt
Boverkets Byggregler (BBR) i den yttre och inre bostadsmiljön. Även
tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande markens lutning vid
exempelvis entréer ska vara god. Detta behandlas närmare i bygglovskedet.
Angränsande bebyggelse

Området angränsar i norr och öster till de öppna ytorna i Gröna dalen. I
söder ligger ett område med villor och flerfamiljshus. Husen uppfördes i
samband med en tävling om ny bostadsbebyggelse. En av grundtankarna i
förslaget var att bevara möjligheterna till utblickar mot Gröna Dalen.
Villorna är placerade i en solfjäderliknande form.
På andra sidan Lindegårdsvägen finns två-våningshus byggda kring en gård
enligt konceptet Boklok. Fler bostäder av den typen planeras även längre
norr ut längs Lindegårdsvägen, söder om Centrumleden. Den nya
bebyggelsen på andra sidan vägen föreslås utgöras av hus i två till fyra
våningar.
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En solstudie har gjorts över den föreslagna bebyggelsen för att se hur
eventuell skuggning kan komma att påverka villorna i söder. Bilden nedan
visar skuggning vid vårdagjämning. Tillkommande bebyggelse bedöms
påverka befintlig bebyggelse i ringa omfattning speciellt då
byggnadshöjden hålls nere i södra delen.

Figur 8 Skuggbild för vårdagjämning.

Friytor

Lek och rekreation

I mitten av planområdet planeras en gårdsplan med gräsytor med plats för
vistelse och lek. Det finns lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria
ytor utgör naturliga lek- och rekreationsområden. Vid Åbergs museum
ligger även en lekplats och Buseum. I planerna för bostadsområdet på andra
sidan Lindegårdsvägen planeras en mindre parkyta som anordnas som en
lekpark. Denna planeras inrymma bland annat en pulkabacke och
naturlekredskap.
Gröna dalens idrottsplats ligger på Badhusvägen. Där finns allvädersbanor.
På arenan bedrivs framförallt friidrott av Bålsta IK. Det spelas också
fotbollsmatcher på den upplysta arenan.
Naturmiljö

Väster om planområdet ligger det skogsbeklädda Väppebyberget. Cirka 1,5
km nordöst om planområdet, på andra sidan järnvägen finns Bålstaåsen
med skogsområde. Upplandsleden går även förbi här.
Gator och trafik

Gatunät

Inom planområdet planeras infartsväg från Lindegårdsvägens förlängning
och parkering. I planerna för bostadsområdet på andra sidan
Lindegårdsvägen ingår planer på att bygga ut Lindegårdsvägen och
förlänga den till Centrumleden.
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Gång- och cykeltrafik

I dagsläget går en gång- och cykelväg från planområdet mot Centrumleden
och vidare mot Bålsta centrum. Söder om planområdet finns gång- och
cykelväg längs med Kalmarleden. Kartbilden nedan visar den planerade
förlängningen av Lindegårdsvägen, samt planområdet med en möjlig
vägstruktur.

Figur 9 Framtida gatustruktur för Väppeby äng och planområdet.

Parkering och utfarter

Utfart planeras mot Lindegårdsvägen. Denna utfart ska samordnas med
planerade utfarter från den pågående planen på andra sidan vägen (dpl 425)
så att god trafiksäkerhet uppnås.
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Parkeringsnormen för 1:or är 0,6 och för 2:or 0,8. Enligt föreslagen
bebyggelse i planförslaget avses minst 52 p-platser placeras inom
planområdet. Därutöver finns plats för ytterligare ca 20 p-platser i sydöstra
delen som kan byggas vid eventuellt behov. Detta enligt fördelningen 26st
1:or, 60st 2:or samt 6-12 platser för LSS-boende. Parkeringsbehovet
bedöms därmed rymmas inom planområdet.
För området planeras ca 115 cykelplatser fördelat på 6st platser.
Kollektivtrafik

När Lindegårdsvägen byggs ut med anslutning till Centrumleden planeras
och dimensioneras vägen för busstrafik. Kollektivtrafiken ses över årligen
och tillskottet av bostäder kan leda till att en busshållplats skulle kunna
ordnas i norra delen av planområdet. Preliminärt kan linje 303 eller linje
302 komma att gå igenom området och även stanna vid Åbergs museum,
diskussion pågår med UL.
Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om planområdet. Med
direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och med
pendeltåg tar det knappt 40 minuter. I takt med att Bålsta växer utvecklas
även busstrafiken, för närvarande finns 12 busslinjer som trafikerar Bålsta.
Planområdet ligger mellan två busshållsplatser (Minigolfbanan och Åbergs
museum) med ca 800 m till vardera.
Trafikflöden

Den nya bebyggelsen förväntas generera ca 250 fordon per genomsnittligt
dygn på ett år, även kallat ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Teoretiskt skulle
detta innebära att den befintliga bebyggelsen och nya bebyggelsen i denna
plan samt intilliggande plan genererar ca 1415 ÅDT.
60% av trafiken bedöms ha målpunkter norrut (Centrumleden) och 40% söderut (Kalmarvägen) detta gäller för både det nya och de befintliga områdena i Väppeby äng.
Den förväntade, totala trafiken för prognosår 2025 har beräknats för området. Vid den tillkommande nya anslutningen av Lindegårdsvägen till Centrumleden i norr beräknas trafikflödet till 900 fordon/dygn år 2025. Trafiken
till anslutningen mot Kalmarvägen i söder beräknas öka med ca 370 fordon/dygn.
Trafikbuller

En bullerutredning har tagits fram (ÅF 2015-11-16). Bullerutredningen
baseras på regeringens förordning om trafikbuller vid bostäder SFS
2015:216 (2015-04-09). Enlig denna bör följande riktvärden inte
överskridas:
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället för vad som anges i
första stycket att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
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Enligt utredningen kan riktvärdet på som mest 55 dBA ekvivalentnivå vid
fasad hållas för alla byggnader. Två balkonger på bostadshuset närmast
Lindegårdsvägen ligger över riktvärdet för uteplats på maximalt 70 dBA,
och föreslås därför glasas in för att få lägre bullernivå. Ett annat alternativ
är att fälla in balkongerna i byggnaden.

Figur 10 Kartbild från bullerutredningen som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik år 2025.

Barnkonventionen

Bebyggelsen som planeras ligger nära grundskolan Gröna Dalen och
förskolan Gröna Dalen. På innegården finns enligt planförslaget plats för
gräsytor för vistelse och lek, även i sydöstra delen av området finns
utrymme för vistelse och lek. I planerna för bostadsområdet på andra sidan
Lindegårdsvägen (dpl 425) planeras ytterligare en förskola och en mindre
allmän parkyta som anordnas som en lekpark.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Den nya bebyggelsen inom planområdet ansluts till det kommunala vattenoch avloppsnätet via förbindelsepunkt.
Dagvatten

Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige
2012-09-24 § 102, ska efterföljas.
Recipient för dagvatten är Kalmarviken i anslutning till Mälaren, ca en
kilometer nedströmms från planområdet. Den kemiska statusen för denna
vattenförekomst klassas som ej god på grund av förhöjda halter av
kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen betraktas
däremot som god men med risk för försämring till 2015. Förorenat
dagvatten är en utsläppskälla som kan försämra den kemiska och
ekologiska statusen vid recipient, därför är det vid all planering av ny
bebyggelse viktigt att planera för ett gott lokalt omhändertagande av
dagvatten, liksom för att förhindra översvämningar vid höga vattenflöden.
Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Området
täcks till stor del av lera som har begränsade infiltrationsmöjligheter, varför
infiltration och fördröjning istället bör skapas i LOD-lösningar där leran
byts ut mot mer infiltrationsvänlig fyllning som exempelvis makadam.
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En dagvattenutredning har utförts (ÅF 2015-07-10). I utredningen föreslås
att dagvattnet fördröjs inom planområdet för att sedan ledas norrut till
befintlig dagvattendamm. Volymer för makadamfyllda svackdiken har
tagits fram i utredningen och infiltration av dagvatten föreslås genom
genomsläppliga parkeringsytor samt armerade grönytor i anslutning till
bebyggelse. Den genomsläppliga beläggningen bidrar med en utjämning av
flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet.
Sammantaget innebär åtgärderna lokalt omhändertagande av dagvatten, så
att de befintliga systemen inte belastas ytterligare. Dagvattenutredningen
ska följas vid planens genomförande.
Värme

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050
innebär bland annat att:
1. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej
är möjligt eller kostnadseffektivt.
2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där
så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks
krav för klassning som eleffektiv.
3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger.
El

E-on svarar för elförsörjningen av området.
Tele och data

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel TV.
För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. Strategi
för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska följas.
Avfall

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning.
Avfallshanteringen föreslås lösas med Molok som delvis är nedgrävda vid
infarten från Lindegårdsvägen. Hämtning sker via en ficka längs med
Lindegårdsvägen, se illustrationsplan. Närmaste återvinningsstation med
batteriholk finns vid simhallens parkering, ca 500 m nordöst om
planområdet.
Trygghet och
säkerhet

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder i olika form.
Utbyggnad enligt detaljplanen kan bidra till att öka trygghet och säkerhet
genom att fler människor befolkar området. Närheten till skola, service och
bostäder kan också främja tryggheten genom att utemiljön används under
olika delar av dygnet.

Miljökonsekvenser

Åkermark tas i anspråk och ger ökad avledning av dagvatten. Detta hanteras
dock genom lokalt hanterande av dagvatten som utretts i
dagvattenutredningen.
Förslaget anses bidra till hållbar stadsutveckling då det möjliggör relativt
hög bostadstäthet i ett ganska centralt läge och genererar underlag för
service.
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Bebyggelse intill Gröna dalen ger konsekvenser för rekreation och
landskapsbild då de öppna ytorna minskas genom förtätning.
Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför
störningar inom planområdet och i begränsad utsträckning utanför.
Trafiksituationen förbättras av den planerade förlängningen av
Lindegårdsvägen och den trafiklösning som planeras vid anslutning till
Centrumleden.
Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet och
luftkvalitet. I och med planens kompensatoriska åtgärder för utsläpp av
dagvatten från ny exploatering och anslutningen till befintlig
gatuinfrastruktur med god kollektivtrafikförsörjning, så bedöms påverkan
vara mycket måttlig på förutsättningarna för uppsatta miljömål.
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska
åtgärder

Planförfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen handläggs
enligt nya plan-och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2 januari
2015.
Tidplan

Samråd 3:e kvartalet 2015
Granskning 2:a kvartalet 2016
Antagande 2:a kvartalet 2016
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga
kraft.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till den
ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning/huvudmannaskap

Detaljplanen omfattar kvartersmark, vilket innebär att fastighetsägaren
ansvarar för drift och skötsel av infartsgata, parkering och gård.
Håbo kommun är huvudman för VA-ledningar. Reglering av utbyggnaden
av gator och VA-ledningar utanför planområdet regleras i
exploateringsavtal mellan Håbohus AB och Håbo kommun.
E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät i anslutning till
planområdet.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar
inom planområdet.
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Avtal

Planområdet har tidigare varit utarrenderat. Detta avtal är uppsagt.
Inom ramen för detta planarbete ska följande avtal träffas mellan
kommunen och Håbohus AB. Enligt Håbo kommuns markanvisningspolicy
ska ett exploateringsavtal samt ett separat köpeavtal skrivas.
Exploateringsavtal

I detta avtal regleras vilka kostnader som Håbohus AB ska bära med
anledning av exploateringen inom detaljplanen.
Kostnader som Håbohus AB ska vara med och bära är utbyggnaden av
gatan utanför planområdet samt Håbohus ska vara med och betala en
cirkulationsplats in från Centrumleden till den nya anslutningen av
Lindegårdsvägen. Den nya cirkulationsplatsens anslutning möjliggörs i
angränsande detaljplaneförslag för plan nr 425.
Exploateringsavtalet kommer att reglera hur samordningen ska ske mellan
Håbohus AB och kommunen med anledning av kommunens arbeten inom
angränsande planområde.
Köpeavtal

I köpeavtalet regleras när tillträdet av marken sker samt vilket pris som
Håbohus AB ska betala för marken. Köpeavtal har behandlats av
kommunstyreslen 2015-11-23, § 199.
Konsekvenser av
organisatoriska
åtgärder

Tidplan

Avtalsprocesser ska vara färdiga för att detaljplanen ska kunna antas och
genomföras. Exploateringsavtalet ska vara godkänt av styrelsen i Håbohus
AB innan detaljplanen tillsammans med exploateringsavtalet tas upp för
godkännande/antagande av KS/KF.
Det är viktigt att Håbohus AB följer exploateringsavtalet och kommunens
tidplanering.

Fastighetsrättsliga
åtgärder

Berörda fastigheter

Detaljplanen berör den kommunägda fastigheten Väppeby 6:1.
Fastighetsbildning

En avstyckning ska göras från Väppeby 6:1. Kommunen ansöker om
avstyckning och Håbohus AB bekostar denna.
Gemensamhetsanläggning

Planen medger att en gemensamhetsanläggning kan bildas om området
styckas av i flera fastigheter, detta har dock inte markerats på plankartan.
Ledningsrätt (Lr 0305-0631.1)

Planen medger ledningsrättsområde i västra delen mot Lindegårdsvägen. I
dagsläget är det dock tveksamt om ledningen kommer placeras i detta läge.
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Konsekvenser av
fastighetsrättsliga
åtgärder

Del av lantbruksfastigheten Väppeby 6:1 blir fastighet för bostadsändamål,
för aktuellt område är denna dock redan planlagd för bostäder i dpl 239.
Om ledningsrätt ska bildas inom planens u-område kommet detta att
hanteras vidare i projekteringsfasen i angränsande detaljplan 425.
Ledningsrättsområdet behöver eventuellt inte tas i anspråk.

Ekonomiska
åtgärder

Planekonomi

Kommunens kostnader för handläggning av detaljplan betalas av Håbohus
AB i enlighet med tecknat planavtal.
Markköp

Håbohus AB köper planlagd kvartersmark i enlighet med tecknat köpeavtal.
Gatuutbyggnad

Håbohus AB erlägger ersättning till kommunen för utbyggnad av gata
utanför planområdet.
Fastighetsbildning

Kostnaden för den avstyckning som ska göras ska Håbohus AB bekosta.
Bygglovavgift

Avgift för bygglov tas ut enligt taxa.
Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa.
Konsekvenser av
ekonomiska
åtgärder

Kommun

Kommunen får en intäkt vid markförsäljningen som sker när detaljplanen
vinner laga kraft.
Exploatör

Håbohus AB bär det ekonomiska ansvaret för genonförandet av planen.
Tekniska åtgärder

Värme

I Lindegårdsvägen finns fjärrvärmeledningar för anslutning.
Tekniska utredningar

En dagvattenutredning är framtagen för området (ÅF 2015-07-08) och
redovisas under rubriken Dagvatten. En bullerutredning (ÅF 2015-11-16)
har tagits fram, och beskrivs under rubriken Trafikbuller. En
radonundersökning (Bjerking 2015-10-23) har tagits fram för området och
beskrivs under rubriken Radon. En geoteknisk undersökning är framtagen
för området (Bjerking 2015-12-07) och redovisas under rubriken
Geotekniska förhållanden.
Projektering av gata, VA-, dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme ska ske
i samråd mellan Håbohus AB (byggherren) och Håbo kommun.
Radon

Ny bebyggelse ska utformas på radonsäkert sätt och följs upp i samband
med bygglovsprövning genom upprättande av en kontrollplan.
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Dagvatten

Svackdiken och genomsläppliga parkeringsytor blir aktuella då planen ska
genomföras enligt dagvattenutredning. Detaljplanen reglerar att minst 50%
av planområdets area ska vara genomsläpplig för dagvatten.
Parkering

Parkering ska ske inom kvartersmark.
Konsekvenser av
tekniska åtgärder

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. Om
dessa är kända under planarbetet så kommer det inte som en överraskning
under genomförandet. Eventuella kompletterande tekniska utredningar ska
ombesörjas och bekostas av Håbohus AB.

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMAN

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän på Håbo kommun.
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Håbo kommun
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