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 NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
LAGA KRAFT 2009-01-20 
Detaljplan för  
Råby 7:1, del av  
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
 
PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 

Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 
 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga området 
med två enbostadshus. Nuvarande parkmark övergår till 
bostadsändamål. De nya tomterna kommer att vara runt 800 m2. 
 

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 utgörs av del av fastigheten Råby 7:1 som ligger ca 
3,5 km från Bålsta centrum. Området gränsar till Byvägen i väster, 
Råbyvägen i norr och öster och angränsande bostadsfastigheter i 
söder.  
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Areal Planområdets areal är ca 1860 m2.  

 
Markägoförhållanden 
 

Fastigheten Råby 7:1 ägs av Håbo kommun. 
 

TIDIGARE  
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 
 

 

Översiktliga planer 
 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 
antagen den 2002-04-15. I den fördjupade översiktsplanen anges 
att den pågående markanvändningen som oförändrad. 
Rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen är att den 
nuvarande markanvändningen bör fortgå. Ny bebyggelse bör 
endast tillkomma som enstaka hus, ingen utbyggnad bör ske i 
större omfattning. 
 

Riksintressen 
 

Planområdet berör inga riksintressen.  
 

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. 
 

Planområde 
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 Detaljplanen har inte föregåtts av program eftersom den i princip 
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 
tätort. 
 

Detaljplaner 
 

För planområdet gäller detaljplan K43 som vann laga kraft 1984-08-
10. Planen anger markanvändningen parkmark. Planens genomfö-
randetid har gått ut. 
 

 
Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

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. 
 
Behovsbedömningen fastställdes genom delegationsbeslut den 26 
juni 2007, Miljö- och tekniknämnden dnr 2005/43-214 hid.nr 
2007.1363.  
 
Enligt behovsbedömningen kan inte genomförandet av planen an-
ses medföra betydande miljöpåverkan med följande motivering: 
 

- Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 
- Detaljplanen anger inga förutsättningar för kommande till-

stånd 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 be-
aktas. 

- I och med att detaljplanen gäller ett projekt för sammanhål-
len bebyggelse berörs den av 5 kap 18§ plan- och byggla-
gen och antas kunna medföra en betydande miljöpåverkan. I 
detta fall bedöms planen ej medföra en betydande miljöpå-
verkan då den varken till användning, utformning eller om-
fattning medger några betydande förändringar från gällande 
plan och översiktsplan. 

 
Eftersom ett genomförande av planen inte anses medföra betydan-
de 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 2005-03-01 § 8 
att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta 
detaljplaneförslag över området. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR,  
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 
 

 

Natur 
 
 

Mark och vegetation 
Höjden inom området varierar från 14 meter i väster till 19 meter i 
öster i form av två flackare partier med en brant slänt mellan.  
 

         
Planområdet sett från väster respektive nordost. 
 
Vegetationen utgörs av en gles skogsdunge. En stor gammal död 
ek finns ovanför den branta slänten. Den har sågats ner och ligger 
på marken. En levande grov ek med ihålig stam står ovanför slän-
ten. 
 
Inom området finns inget värdefullt natur- eller kulturområde, riksin-
tresse eller natura 2000-område.  
 

 
 
 

Geotekniska förhållanden 
Marken består av berg, morän och lera. 
 

 Risk för skred/höga vattenstånd 
Skredrisk eller översvämningsrisk bedöms inte föreligga.  
 

 
 
 

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 radon i en bostad får 
inte överskrida 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 
 

 
 
 

Fornlämningar 
Marken bedöms inte innehålla några fornlämningar. 
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Bebyggelseområden 
 
 

Bostäder 
Inom området föreslås två enfamiljshus på tomterna som föreslås 
vara runt 800 m2. Den nya bebyggelsen föreslås ha en våning, med 
möjlighet till suterrängvåning utöver högsta våningsantal och angi-
ven byggnadshöjd. Stödmur får uppföras i tomtgräns mellan de två 
föreslagna tomtplatser för att ta upp höjdskillnader mellan fastighe-
terna. 
Den största sammanlagda byggnadsarean begränsas till 200 m2. 
Huvudbyggnaden får högst vara 4,5 meter i byggnadshöjd. Takvin-
keln begränsas till maximalt 38 grader.  
Mindre takkupor får anordnas utöver angiven byggnadshöjd. Tak-
kupans bredd får vara upp till 30 % av takets längd, dock ej bredare 
än 3,6 meter. Takkupan ska vara skild från fasadliv och lägre än 
taknock. 
 
Enskild komplementbyggnad får maximalt vara 60 m2. Komple-
mentbyggnader får högst ha en byggnadshöjd på 2,6 meter och en 
taklutning på 30 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 2 
meter från tomtgräns. 
 

 Angränsande bebyggelse 
Intilliggande fastigheter är bebyggda med enfamiljshus i en våning 
samt envåningshus med suterrängvåning. Villorna har fasader av 
träpanel eller puts. 

 

 
Intilliggande villor på Byvägen. 
 

 
 
 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Inom planområdet finns en äldre uthusbyggnad och en transforma-
torstation.  
 

 
 
 

Kommersiell service 
Bostadsområdet ligger ca 5,5 km söder om Bålsta centrum, som 
har ett stort utbud av kommersiell service.  
 

 
 
 

Offentlig service 
Närmaste förskola, Råbydals förskola, ligger ca 600 meter från 
planområdet.  Närmaste skola är Vibyskolan, där går eleverna i 
förskoleklass (6 år) till årskurs 5. Från årskurs 6 går eleverna i 
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sedan i Futurumskolan. 
 
Behovet av offentlig service försörjs väl inom Bålsta tätort. 
 

 
 
 

Tillgänglighet 
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt 
Plan- och bygglagen. Detta innebär att bostaden med tillhörande 
gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 
 

Friytor 
 
 

Lek och rekreation 
Lekplatser finns i närområdet. 

 
 
 

Naturmiljö 
Planen medför att ett parkområde på ca 1600 m2 övergår till bo-
stadsändamål. Planområdet gränsar till planlöst område som är 
obebyggt och där är tillgången på natur att röra sig i god. Planlagd 
parkmark finns på ca 100 meters avstånd i flera riktningar. 
 

Gator och trafik 
 
 

Gatunät  
De nya fastigheterna ansluts till Råbyleden via Råbyvägen och 
Byvägen. 
 

 
 
 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik kan nå Bålsta centrum via cykelvägar och 
lokalgator med blandtrafik. 
 

 
 
 

Kollektivtrafik 
Busshållplats Hagviken ligger ca 400 meter från planområdet. Den 
trafikeras av buss nummer 302 två gånger i timmen på vardagar 
och en gång i timmen på helgerna. 
 

 
 
 

Parkering 
Bilparkering sker på tomtmark. 

Barnkonventionen 
 

Vid ett genomförande av planen bedöms att en god boendemiljö för 
barn skapas. Råbydals förskola ligger ca 600 meter söder om 
planområdet. I närområdet finns god tillgång till grönområden. 
 

Störningar 
 

I och med de nya bostäderna skulle trafiken öka något men ök-
ningen är marginell och påverkan i form av buller och avgaser blir 
liten. 
 
Planområdet ligger drygt 700 meter från Bålsta reningsverk. Enligt 
en enkät bland boende inom en radie om 1000 meter från renings-
verket förekommer luktstörning. Vid enkätundersökningen har fas-
tighetsägare angett att man upplever störning 4-7 dagar/månad i 
genomsnitt under året. Närmsta fastigheten som har angett stör-
ning på grund av lukt ligger ca 200 meter närmare reningsverket än 
planområdet. Därutöver finns skyddande vegetation.    
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Utdrag ur enkäten om lukt från reningsverket. 
 

Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 
Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, dagvatten 
kommer att tas om hand lokalt.  
 

 
 
 

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 fjärr-

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

deras 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 
Ett område med en transformatorstation finns i den västra delen av 
planområdet. 
 
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga elnätet. 
 

 
 
 

Tele och data 
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga telenätet. 

 Avfall 
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Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga 
kraft. 
 

Inverkan på miljön 
 

Ett genomförande av detaljplanen medför att fastigheten Råby 7:1 
förtätas med två enfamiljshus. Ca 1600 m2. parkmark övergår till 
bostadsändamål. En samfällig gångväg som i nuläget ligger i 
planområdet kommer att upphöra då den ingår i den privata 
tomtmarken. 
 
Stadsbild 
Den nya bebyggelsen föreslås till en våning, med möjlighet till 
sutterängvåning, för att anpassas till befintlig bebyggelse.  
 
Skuggning 
Klimat- och solförhållanden förväntas bli goda och ingen skuggning 
bör störa grannfastigheterna. 
 
Naturmiljö 
Förtätningen medför att en del träd på fastigheten kommer att 
behöva avverkas. Parkmark som idag är avsedd för allmänt 
ändamål kommer att övergå i privat ägo. 
 
Trafik 
Den nya bebyggelsen kommer att alstra viss trafik, dock inga större 
trafikmängder. 
 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 
 

I arbetet med framtagande av detaljplanen har även 
kommunarkitekt Brita Christiansen medverkat. 
 

 
 
Bålsta i mars 2008, rev sep 2008 
 
Håbo kommun 
 
 
Fredrik Nestor Lina Magnusson 
Tf. planchef Planarkitekt 
 



  1 (2) 
 

M:\Tekniska\Avd Bygg och miljö\Plan\Avslutade detaljplaner\DPL 355 KLOSTERBACKEN\8 LAGA KRAFT\DPL 355 
Genomförandebeskrivning Klosterbacken laga kraft.doc 

 NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
LAGA KRAFT 2009-01-20 
Detaljplan för  
Råby 7:1, del av 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.  
 

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

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 
 
Exploatören ansvarar för flytt av ledningar. 
 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 

 
 
 
 

Fastighetsbildning, 
gemensamhets-
anläggning 
 

Den del av fastigheten Råby S:1 som ingår i planområdet upphör 
som samfällighet och övergår till privat tomtmark. 
Fastighetsförändringen bekostas av kommunen. 

EKONOMISKA  
FRÅGOR 

 
 
 

Planekonomi 
 

Planavgift enligt taxa kommer att tas ut vid nybyggnation av 
bostadshus. 
 

Inlösen, ersättning 
 

Om ej frivillig överenskommelse kan ske mellan Råby S:1 samt Håbo 
kommun skall inlösen av Råby S:1 ske. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 

 

Dokumentation och 
kontroll 
 

Resultat av enkät angående lukt från Bålsta reningsverk, 2007-10-
16. 
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Bålsta i mars 2008, rev maj 
 
Håbo kommun 
 
 
 
 
Fredrik Nestor Lina Magnusson  
Tf. planchef Planarkitekt  
 




