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 Detaljplaneprocessen 

En detaljplan reglerar hur marken får användas och hur miljön är tänkt att 
förändras eller bevaras. Kommunen kan i en detaljplan pröva om ett område till 
exempel är lämpligt för ny bebyggelse och hur den ska utformas eller hur en befintlig 
bebyggelse ska bevaras.  

Handlingar och läshänvisningar 
Planen omfattar följande handlingar: 

Plankarta. Plankartan och dess bestämmelser är den handling som är juridiskt bin-
dande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur be-
byggelsen ska regleras.  

Planbeskrivning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar 
och de förändringar och konsekvenser som planen innebär. Planbeskrivningen ska 
vara ett stöd för att kunna tolka plankartan.  

Planprocessen 
Arbetet med att ta fram en detaljplan, planprocessen, kan ske med antingen standard- 
eller utökat förfarande och är indelad i flera skeden. Kriterierna för när kommunen 
ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Förfarandena är väldigt 
snarlika och skiljer sig främst i att vid ett utökat förfarande ska planförslaget kungöras 
för allmänheten vid samrådet. Av figuren nedan framgår hur processen ser ut och i vil-
ket skede planen befinner sig i just nu.  

 

Planuppdrag, d.v.s. beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja ett detaljplanearbete, beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter sam-
rådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter sammanställs och bemöts 
och planförslaget bearbetas innan den skickas ut för granskning. Synpunkter från 
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen antas pla-
nen av Samhällsbyggnadsnämnden eller i undantagsfall av Kommunfullmäktige. Om 
ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft.  

Information  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

Information om planförslaget lämnas av handläggare:  

Kevin Engberg, tel: 026 – 17 83 86 

Samrådstid: 2018-10-29 – 2018-11-19 

  

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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 Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har följande tjänstemän från Samhällsbyggnad Gävle deltagit: 

Kevin Engberg, planingenjör 

Mirja Törnquist, miljöutredare 

Sara Andersson, planarkitekt 

Jakob Rönnberg, trafikplanerare 

Maria Lind, kommunekolog 

 

 Bakgrund 

Aktuellt område har tidigare, fram till 1991, nyttjats för industriändamål i form av sågverk 
där impregnering av virke samt besprutning av timmer har förekommit. Efter att verksam-
heten avvecklades togs en ny detaljplan fram med syfte att uppföra bostäder i form av lägen-
heter. Gällande detaljplan genomfördes aldrig och begränsar möjligheten att dela fastig-
heten. Nuvarande markägare är intresserad av att exploatera området enligt Översiktsplan 
Gävle stad 2025, antagen av kommunfullmäktige 2009. I översiktsplanen bedöms en små-
skalig bebyggelse som komplettering till omgivningen vara lämplig. Gällande detaljplan be-
gränsar den typen av bebyggelse.  

 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med bebyggelse av mesta-
dels friliggande villor med möjlighet att delvis uppföra annan typ av bostadsbebyggelse, ex-
empelvis parhus, radhus eller mindre flerfamiljsbostäder. 

Strukturen i området ska samspela med den lantliga bymiljön i omgivningen. 

 Huvuddrag 

Detaljplanen ger möjlighet till sammanlagt cirka 25–35 bostäder. Detaljplanen tillåter bo-
stadshus i upp till två våningar och gör det möjligt att uppföra friliggande villor med avstyck-
ade tomter och i vissa delar andra bostadstyper, exempelvis radhus eller mindre flerfamiljs-
hus. I den lantliga miljön i omgivningen finns många gårdar med större bostadshus. Därav 
regleras fastighetsindelningen till lite större fastigheter och relativt stora byggrätter för en-
bostadshus tillåts. 

Infart till området sker från Hagaströmsvägen söderifrån. I samband med detaljplanen har 
ett exploateringsavtal upprättats där kommunen har kommit överens med exploatören om 
att finansiera en säker gång- och cykelväg från planområdet till närmsta busshållplats. 

I och med tidigare industriverksamhet har marken i planområdet varit förorenad, dessutom 
är planområdet beläget med viss hydrologisk kontakt med grundvattenförekomsten Valbo-
åsen. Därför är det extra viktigt att detaljplanen möjliggör en god hantering av dagvatten och 
att krav på saneringsåtgärder ställs innan startbesked kan ges. 

 Sammanfattning av planens konsekvenser 

Sammanfattningsvis bedöms inte planens genomförande innebära någon påtaglig negativ 
påverkan inom eller i anslutning till planområdet. 
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Detaljplanen möjliggör nya bostäder på en yta som redan är ianspråktagen, detaljplanerad 
för bostäder och inte hyser några särskilt höga naturvärden.  

Tillgängligheten till service, skola och handel är inte särskilt god. Genomförandet innebär att 
boende blir beroende av resor. Av den anledningen säkerställs god tillgänglighet till närm-
aste kollektivtrafikanslutning från planområdet. Omvandlingen av området till ett bostads-
område som i sin struktur samspelar med den omgivande lantliga bymiljön bedöms i stort 
påverka landskapsbilden positivt men påverkar till viss del utblickar från befintliga bostäder 
i direkt anslutning till planområdet. 

Det finns inom planområdet goda förutsättningar att omhänderta dagvatten genom magasi-
nering, infiltration och fördröjning inom planområdet. Genomförandet av detaljplanen be-
döms inte innebära negativa konsekvenser för grundvattnet. 

Markföroreningar förekommer i området. Länsstyrelsen har under detaljplanearbetet beslu-
tat om att avhjälpande åtgärd får göras. Åtgärder ämnas att påbörjas under tiden detaljpla-
nen tas fram. I detaljplanen regleras villkor startbesked för bostadsbyggnader, att markför-
oreningsåtgärder har kommit till stånd innan startbesked får ges. Utifrån detta bedöms de-
taljplanens genomförande som positivt eftersom det leder till att marken saneras och att 
markföroreningarna tas om hand. 

 
 

 

 

Plandata 

Läge 
Planområdet är beläget i Åsbyggeby cirka 6,5 km väster om centrala Gävle. Planområdet av-
gränsas till fastigheten Åsbyggeby 8:40 samt en del av Hagaströmsvägen, marksamfällig-
heten Åsbyggeby s:1. 

 
Röd markering visar planområdet beläget i Åsbyggeby mellan Hagaström och Lund. 
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Areal och markägare  
Planområdet har en total areal på cirka 5 hektar och innefattar fastigheten Åsbyggeby 8:40 
som ägs av Sågbocken AB samt den samfällda marken Åsbyggeby s:1. 

 
 Mark, vatten och natur 

Grönstruktur och naturvärden 
Marken inom planområdet är obebyggd och består just nu av mestadels öppen mark, den 
skog och de träd som fanns i planområdet har fällts. Norr om planområdet finns ett stort 
skogsområde fördelat på flera obebyggda skogsfastigheter. I väster angränsar planområdet 
till en mindre del jordbruksmark som brukas. Omkringliggande bebyggelse består dels av 
några större gårdar med öppna ytor och dels av villatomter med egna trädgårdar. Bebyggel-
sen i planområdets närhet är koncentrerad till Hagaströmsvägen. Söder om Hagaströmsvä-
gen finns flera stora jordbruksfastigheter och endast ett par bebyggda tomter. 

 
Fastigheten bestod tidigare delvis av grusade öppna ytor och mindre skogsdungar. Träden är nu fällda inom fastig-

heten, en del vegetation längs den östra kanten finns kvar. Fastighetsgränsen för Åsbyggeby 8:40 är markerad med 

röd linje. 

 
En del tätare vegetation i form av buskage och sly finns kvar längs den östra kanten av fastigheten. 
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Planförslag 
Genomförandet av detaljplanen innebär att en stor del av den tidigare skogsmarken och nu-
varande öppna marken ersätts med bostadsbebyggelse. En grön kil av växtlighet i den östra 
kanten av planområdet, där planeras ett 10 meter brett naturområde som ska ge plats för ett 
dike för hantering av dagvatten samt växtlighet. I nordvästra delen av planområdet finns ett 
större naturområde som ger plats för rekreation samt gemensamma ytor för boende i områ-
det. Utöver naturområdena och gaturummet kommer utemiljön i till stor del utgöras av villa-
trädgårdar tillhörande bebyggelsen. 

Planbestämmelse 

 
– Naturområde 

Finns i sydöstra och nordvästra delen av planområdet. 

Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda 
och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. 

Konsekvens 
Den befintliga grönstruktur som tidigare fanns i området har plockats ner redan under arbe-
tet med detaljplanen har pågått. Detta har gjorts i enlighet med gällande detaljplan. Uppfö-
rande av den här typen av bostadsbebyggelse med tillhörande hårdgjorda ytor har en viss in-
verkan på grönstrukturen, men kan på sikt också stärka naturvärdena i takt med att tillhö-
rande trädgårdar växer fram. 

Geotekniska förhållanden, radon, ras och skred 
Planområdet sluttar från de norra partierna till de södra delarna med ca 8 m i höjdskillnad 
mellan högsta och lägsta punkt. I norr löper en åsrygg. Området består huvudsakligen av 
postglacial sand, sandmorän och isälvsmaterial enligt SGU jordartskartering. Delar av områ-
det har fyllts med isälvs- och moränmaterial med inslag av block, sten och silt. På vissa stäl-
len består fyllningen även av bark och trä. Området har klassats som normalradonmark 
(J&W, 1989). 

Planförslag 
En geoteknisk undersökning har genomförts (Tyréns, 2018 a&b). Undersökningen bekräftar 
tidigare undersökningar som visar på fyllning av sand och grus med inslag av block och sten. 
Fyllningen underlagras ställvis av fyllning av trä, bark och metallskrot. Grundvattenytan har 
påträffats mellan 2 m under markytan i de södra delarna och 4 m under markytan i de norra 
delarna. Undersökningen ger flera rekommendationer om grundläggning beroende på om 
man bygger på den naturligt lagrade jorden eller på fyllning.  

Undersökningen visar att markstabiliteten är tillfredsställande i området. Rekommendat-
ionen är att all fyllning bestående av organiskt material ska grävas ut. Byggnader uppförs på 
grundplatta, grundsula eller plint beroende på markförhållande. Byggnation begränsas med 
ett säkerhetsavstånd om 5 m från släntkrön och släntfot. Släntlutningar får maximalt ställas 
till 1:1,5, med större block och sten utrensade för att förhindra ras från enstaka block. 

Planbestämmelse 
Placering av all bebyggelse 
p2 – Byggnad ska placeras minst 5 meter från släntfot eller släntkrön 
För att säkerställa att det inte finns risk för ras ska byggnad placeras med ett säkerhetsav-
stånd om 5 meter från släntfot och -krön. 

– Största lutning är 1:1,5 

För att säkerställa att det inte finns någon risk för ras har en bestämmelse om största lutning 
på slänter intill planerad bebyggelse införts. 
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Konsekvens 
Markstabiliteten i området har bedömts som tillfredsställande. Genom att byggnation för-
hindras i området närmast släntfot och släntkrön, samt att högsta tillåten släntlutning regle-
ras bedöms tillräcklig hänsyn tagits till ras, skred och stabilitet. 

Vattenområden och stränder  
Ca 60 meter öster om planområdet finns en grävd damm som är en utgrävning av ett mindre 
vattendrag. Dammen är ca 0,15 ha stor. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära 
någon betydande påverkan på vare sig dammen eller det mindre vattendraget.  

Strandskydd 
Den grävda dammen och det mindre vattendraget ca 60 meter öster om planområdet omfat-
tas av strandskydd, men strandskyddet är upphävt 20–100 meter enligt länsstyrelsens beslut 
om upphävande av strandskydd (8488-2017). Det innebär att strandskyddet inte berör aktu-
ellt planområde. 

 Fornlämningar 

I fastighetens västra del har tidigare funnits tre stycken övriga kulturhistoriska lämningar som 
enligt inventering av riksantikvarieämbetet 1981 är förstörda. Lämningarna Valbo 38:1-3  
har tagits bort någon gång mellan 1953 och 1981. 

Med anledning av att hela fastigheten har schaktats ur och markplanerats bedöms möjlig-
heten till att det skulle finnas bevarade lämningar inom området som liten.  Någon arkeolo-
gisk undersökning har därför inte genomförts i samråd med länsstyrelsen.  

Om okända lämningar påträffas i samband med markarbete, skall arbetet avbrytas och det 
ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap 10 § 
KML. 

 Bebyggelse 

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Omgivande bebyggelse utanför planområdet 
består av bostäder i relativt stora villor och villatomter samt några gårdar. Bebyggelsen är 
koncentrerad till Hagaströmsvägen och Finntä, med antingen utfart direkt mot nämnda 
vägar eller mot mindre lokalgata. 
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Inom planområdet finns det idag ingen bebyggelse. 

I närheten finns inga särskilt utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller karaktärs-
områden utpekade i översiktsplanen. På grannfastigheterna och runt i området finns det 
flera byggnader uppföra under 1800-talet och början på 1900-talet, men också nyare bebyg-
gelse från 1970- och 80-talet. 

 
Bebyggelse direkt väster om planområdet längs Hagaströmsvägen. 
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Jordbruksmark och bebyggelse längs Hagaströmsvägen västerut från planområdet. 

 
Grannfastighet direkt öster om planområdet. 

Planförslag  
Majoriteten av bebyggelsen kommer att bestå av relativt stora friliggande villor i två plan 
med egna tomter. Den totala exploateringen i hela planområdet bedöms kunna inrymma 
cirka 25–35 bostäder beroende på hur området exploateras. 
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Illustrationen visar ett förslag på hur planområdet kan exploateras. I det här fallet illustreras villabebyggelse i hela 

planområdet. 

I de sydvästra delarna finns möjlighet att uppföra antingen friliggande villor eller andra bo-
stadstyper, exempelvis radhus eller mindre flerfamiljshus i högst två våningar. 

 
Inom röd-markerat område finns det möjlighet att uppföra olika typer av bostadsbebyggelse,  

exempelvis parhus eller mindre flerfamiljshus. 
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Illustration över området som kan exploateras med olika typer av bebyggelse. Till vänster illustreras området med 

friliggande villor och till höger samma område illustrerat med sex parhus och två mindre flerfamiljshus. 

Landskapsbild 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en påverkan på landskapsbilden då en tidigare 
obebyggd yta bebyggs med bostäder. 

Klimat (sol, vind) 
Planområdet är beläget i en sluttning som är vänd mot söder vilket ger goda förutsättningar 
för att ett gott mikroklimat kan tillskapas i anslutning till de planerade bostäderna.  

Konsekvenser 
Genom bestämmelser om storlek på byggrätt, fastighetsstorlekar och byggnadshöjder skapas 
en täthet, storlek och struktur i bebyggelsen som bedöms vara väl anpassad till omgivningen 
och samtidigt erbjuder variation och en viss flexibilitet inom planområdet. 

Planbestämmelser 

 
– Bostäder 

Alla typer av bostäder är tillåtna att uppföra på marken, så länge de också följer andra plan-
bestämmelser. 

– Bostäder, friliggande villor 
Endast friliggande villor och tillhörande komplementbyggnader får uppföras. 

Bebyggandets omfattning för friliggande villa 
e1 – Största exploatering per fastighet är 350 kvadratmeter bruttoarea, gäller 
endast för friliggande villa 
För friliggande villor tillåts högst 350 m2 i bruttoarea. Detta gäller för både huvudbyggnad 
och komplementbyggnad. Bruttoarea är den totala arean per våningsplan. 

Bebyggandets omfattning för övrig bebyggelse 
e2 – Största exploatering per fastighet är 30% byggnadsarea, gäller annan bo-
stadsbebyggelse än friliggande villa 
Exploateringen får på marken inte vara större än 30% av den totala fastighetsytan. 
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Bebyggandets omfattning 

– Marken får inte förses med byggnad 
Så kallad prickmark finns för att säkerställa ett lämpligt avstånd från byggnader till allmän 
plats och grannfastigheter utanför planområdet. 

– Högsta byggnadshöjd är 8 meter för huvudbyggnad och 4 meter 
för komplementbyggnad 

Reglerar höjden för bebyggelsen i hela planområdet undantaget en transformatorstation. 

Fastighetsstorlek för friliggande villa 
d – Minsta fastighetsstorlek är 1100 kvadratmeter, gäller endast friliggande 
villa 
Med anledning av att byggrätten för friliggande villa är relativt stor och för att anpassas till 
områdets struktur får fastigheterna för friliggande villor inte vara för små. 

Placering av friliggande villa 
p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, komple-
mentbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 
Byggnader för friliggande villor får inte placeras för nära grannfastigheten. 

Placering av all bebyggelse 
p2 – Byggnad ska placeras minst 5 meter från släntfot eller släntkrön 
För att säkerställa att det inte finns risk för ras ska byggnad placeras med ett säkerhetsav-
stånd om 5 meter från släntfot och -krön. 

Utformning 

– Högsta byggnadshöjd är 3 meter 
Reglerar höjden inom användningen för tekniskt område. 

 Trafik 

Gång- och cykeltrafik 
I Gävle kommuns cykelplan från 2010 är sträckan längs Hagaströmsvägen, mellan Ha-
gaström och aktuellt planområdet, utpekat som prio 3 för utveckling av det kommunala 
gång- och cykelnätet. 

För att ta sig mellan planområdet och centrala Gävle krävs det i dagsläget att fotgängare och 
cyklister färdas en sträcka i blandtrafik längs Hagaströmsvägen som saknar vägren. Sträckan 
är del av en längre cykelbana som pekas ut i Gävle kommuns Cykelplan från 2010. Åtgärden 
prioriteras lägst på en skala 1–3. 

Planförslag 
På gatorna inom planområdet gäller blandtrafik, det vill säga att samtliga trafikslag delar på 
gatuutrymmet. 

I samband med detaljplanen upprättas ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploa-
tören där det säkerställs att en gångbana anläggs längs norr om Hagaströmsvägen mellan in-
farten till bostadsområdet och de närmsta busshållplatserna västerut längs Hagaströmsvä-
gen. I exploateringsavtalet säkerställs att byggnationen av gångbanan ska utföras enligt den 
utformning som framkommer i trafikutredningen framtagen av Tyréns (2018 c). 

Konsekvenser 
Blandtrafik är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt, trafikmängden och hastigheten på lokal-
gatan inom planområdet blir dock begränsad och därmed bedöms säkerhetsrisken ändå vara 
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låg. Detaljplanens genomförande innebär att nya bostäder byggs utan att ha tillgång till en 
separerad gång- och cykelväg in till centrala Gävle, vilket inte är optimalt. Men anläggandet 
av en tillgänglig gånganslutning till närmsta busshållplats gör att tillgängligheten till kollek-
tivtrafik säkerställs och bedöms vara positivt, den kan också i framtiden bli en del i åtgärden 
som pekas ut i cykelplanen. 

Planbestämmelser 

 

 – Väg 

Stråk som ingår i det sammanhängande huvudnätet och som främst avser långväga trafik till 

och från eller genom en tätort. En väg har hög framkomlighet, stort korsningsavstånd, stort 

trafikflöde och få utfarter. Bestämmelsen är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 

 
– Lokalgata 

En lokalgata ingår i lokalnätet inom en tätort. Lokalgatan är främst avsedd för fordonstrafik 
och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid gatan. Bestämmelsen är allmän plats med en-
skilt huvudmannaskap. 

Biltrafik och gatumiljö 
Området angörs söderifrån via Hagaströmsvägen. Hagaströmsvägen, som är en allmän väg, 
trafikeras med ca 1 600 fordon per dygn enligt kommunens mätningar från 2017. Vägens 
hastighetsbegränsning är 40 km/h vid planområdets infart. Ca 90 meter västerut från infar-
ten till planområdet sänks hastigheten idag till 30 km/h. 

Planförslag 
Gatorna inom bostadsområdet planläggs som allmän plats med enskilt huvudmannaskap. På 
gatorna i gäller blandtrafik, dvs att samtliga trafikslag delar på gatuutrymmet. Gatorna inom 
området omfattar ett vägområde på 8 meter och det ska i vägområdet finnas plats för hante-
ring av dagvatten genom infiltration, elledningar och vatten- och avloppsledningar. 

Vid utformning av gatan ska framkomlighet och uppställningsplats för räddningsfordon 
samt fordon för avfallshantering beaktas. Avstånd mellan uppställningsplats för räddnings-
fordon och någon del av huvudbyggnad får inte vara längre än 50 meter. 

Det kan vara lämpligt att i samband med genomförande av detaljplanen att flytta hastighets-
begränsningen på Hagaströmsvägen så att infarten till bostadsområdet ligger inom den lägre 
hastighetsbegränsningen. 

Hantering av snö, som snöröjning av gata och uppläggningsytor, ska tas med i detaljprojek-
tering av området för att hantera framtida drift- och dagvattenfrågor. 

En del av Hagaströmsvägen planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen är redan idag väghållare och Hagaströmsvägen och har vägrätt, enligt beslut 
från Trafikverket är vägen allmän. Att planlägga del av vägen gör det möjligt att bebygga 
vägen med en gångbana, vilket planeras på den norra sidan om gatan. 

Konsekvenser 
Efter genomförandet av detaljplanen förväntas trafikmängden öka på Hagaströmsvägen med 
cirka 80–100 fordon/årsmedeldygn. Ökningen bedöms inte förändra flödet eller säkerhetsa-
spekter längs Hagaströmsvägen på ett särskilt negativt sätt. 

En gemensamhetsanläggning bildas lämpligen för att hantera drift och underhåll av gatorna 
i bostadsområdet, med enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna i området, 
genom en samfällighetsförening, har gemensamt ansvar för gemensamhetsanläggningen. 
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Planbestämmelser 

 

 – Väg 

Stråk som ingår i det sammanhängande huvudnätet och som främst avser långväga trafik till 

och från eller genom en tätort. En väg har hög framkomlighet, stort korsningsavstånd, stort 

trafikflöde och få utfarter. Bestämmelsen är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 

 
– Lokalgata 

En lokalgata ingår i lokalnätet inom en tätort. Lokalgatan är främst avsedd för fordonstrafik 
och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid gatan. Bestämmelsen är allmän plats med en-
skilt huvudmannaskap. 

Kollektivtrafik 
Närmsta busshållplats är Finntä längs Hagaströmsvägen, 120 respektive 190 meter sydväst 
om planområdet. Hållplatsen trafikeras av regionalbuss linje 99 med låg turtäthet.   

Planförslag 
I ett exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören säkerställs att en 
gångbana anläggs längs Hagaströmsvägen västerut mellan bostadsområdets infart och 
närmaste busshållplatser. 

Konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen som innebär att en tillgänglig gånganslutning anläggs mel-
lan planområdet och busshållplatserna innebär att kollektivtrafiken görs tillgänglig för bo-
ende i planområdet. I dagsläget har linje 99 som trafikerar hållplatsen en relativt låg turtät-
het, men förutsättningar finns för eventuell ökning av turtäthet. 

Parkering (bilar, cyklar)/ angöring  
Parkeringsbehovet ska lösas enligt gällande parkeringspolicy för Gävle kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-02-23. Den anger att ”målet är att tillräckligt med parkering an-
ordnas inom den egna fastigheten, för att undvika att gatuparkering och allmän platsmark 
används för exempelvis privat boendeparkering”. 

Området nås via Hagaströmsvägen som omfattas av en kommunal vägrätt. Det innebär att 
kommunen är väghållare även om marken ägs av samfällighetsföreningen Åsbyggeby S:1.  

Inom området sker angöring till respektive fastighet via den mark som är utlagd som allmän 
plats Gata med enskilt huvudmannaskap. 

Planförslag 
Planförslaget innebär att cirka 25–35 bostäder tillskapas. Inom planområdet sker all parke-
ring sker på kvartersmark, inga allmänna parkeringar finns att tillgå. Parkeringsplatser för 
bilar och cyklar ska lösas inom den egna fastigheten eller annan gemensam yta inom kvar-
tersmarken. Om flerfamiljsbostäder eller radhus byggs kan gemensamma ytor för parkering 
för bil och cykel vara ett lämpligt alternativ. 

Vid lokalgatans ände finns en vändplats med 9,5 meters radie och 1,5 meters hinderavstånd 
vilket innebär att det enligt Vägutformning 94 (2002:113) finns utrymme för 2- till 4-axliga 
stora lastbilar och stadsbussar för att vända med backning. Mindre fordon, exempelvis sop-
bilar, små lastbilar, personbil med husvagn och personbilar kan vända runt utan backning. 

För att underlätta framkomligheten för sopbilar och vändmöjligheter utan backning bör av-
fallstunnor i så stor utsträckning som möjligt placeras längs lokalgatan. Gemensam avfalls-
hantering inom kvartersmarken ska utformas så att vändmöjligheter kan ske på ett säkert 
sätt. 
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Konsekvenser 
Att parkering löses på kvartersmark bedöms som positivt ur säkerhetssynpunkt och främjar 
framkomligheten på allmänna gator. 

 Tekniska frågor 

Vatten och avlopp (VA) 
Planområdet föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten. 
Förhållandet mellan VA-abonnent och VA-huvudman inom beslutat verksamhetsområde re-
gleras genom de allmänna bestämmelserna för brukande av allmän vatten- och avloppsan-
läggning (ABVA 2009). Vid nyanslutningar eller förändringar på en fastighet såsom ombygg-
nation, ägarbyte, fastighetsregleringar ska en VA-anmälan göras till Gästrike Vatten. 

Planområdet ligger inte inom Gästrike Vattens nuvarande verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avlopp. Den totala vattenförsörjningen i Valbo med omnejd har i torra perioder 
visat sig vara problematisk. 

Planförslag 
Den allmänna platsmarken i detaljplanen planläggs med enskilt huvudmannaskap. Det inne-
bär normalt att exploatören projekterar och anlägger vatten och avlopp inom området som 
ansluts till det allmänna VA-nätet vid en inkopplingspunkt. Detta regleras i ett samarbetsav-
tal med huvudmannen för allmänt VA. Lämpligen bildas en gemensamhetsanläggning för 
förvaltning av vatten och avlopp. 

Enligt uppgift från Gästrike Vatten AB finns det tillräcklig kapacitet i det allmänna nätet för 
att klara av planerad exploatering. Topografin i området bedöms som gynnsam för anlägg-
ning av VA. 

Konsekvenser 
I ledningarna kring planområdet finns tillräcklig kapacitet för att klara av planerad exploate-
ring. Med tanke på att torra perioder tidigare har lett till problem med vattenförsörjningen i 
Valbo med omnejd kommer planerad exploatering att till viss grad påverka vattenförsörj-
ningen. Tillkommande hushåll kommer att konkurrera om samma mängd vatten. Samma 
scenarion finns även på andra platser i kommunen. Frågan om att förebygga problem med 
vattenförsörjningen är en viktig för kommunen och för Gästrike vatten AB att arbeta vidare 
med i ett större perspektiv. 

El, fiber och värme 
Det finns förutsättningar för att ansluta till Gävle Energis ledningsnät för el och fiber. En 
transformatorstation kommer att behövas för exploateringen. Fjärrvärme är inte utbyggt i 
Åsbyggeby. 

Planförslag 
I detaljplanen planeras ett tekniskt område för en transformatorstation som kommer att 
vara nödvändig för att hantera exploateringen. Nedgrävda ledningar ska primärt läggas un-
der allmän platsmark, GATA och NATUR. 

Konsekvenser 
Exploateringen kommer att kräva en ny transformatorstation, mark finns planerad på 
plankartan för tekniska anläggningar. Marken styckas lämpligen av till en egen fastighet. 

Planbestämmelser 

 
– Tekniska anläggningar 

En ny transformatorstation kan uppföras inom området, men även andra anläggningar som 
är nödvändiga för områdets funktion. 
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Dagvatten  
Området ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. Områdets lutning medför att dag-
vatten avrinner på markytan i sydvästlig riktning mot åkermark eller ner mot Hagaströmsvä-
gen. Vid Hagaströmsvägen rinner vattnet i dike längs vägen för att sedan avledas under 
vägen i trumma ut i diken vid åkermarken söder om planområdet. Dikena rinner sedan vi-
dare ner mot Gavleån ca 1 km söder om planområdet. I dagsläget är plåttrumman under Ha-
gaströmsvägen delvis begravd med massor och sediment och dess funktion är begränsad. 
Planområdet är belägen ovan en förgrening av grundvattenförekomsten Valboåsen, som är 
en statusklassad vattenförekomst tillsammans med Gavleån. Se vidare avsnitt Miljökvalitets-
normer. 

Planförslag 
En dagvattenutredning har tagits fram under planarbetet (Tyréns, 2018 d). Förekomsten av 
genomsläppliga jordarter i området samt avståndet till grundvattenytan gör att infiltrations-
förutsättningarna inom området bedöms som goda. Infiltration av dagvatten bedöms kunna 
bidra till att den naturliga vattenbalansen i området inte påverkas. 

Beräkningar visar att avrinningen från området ökar kraftigt om inte åtgärder vidtas. Likaså 
visar utredningen att det kommer att finnas ett behov av rening av vägdagvatten i området 
för att inte riskera negativ påverkan på recipienternas möjlighet att uppnå miljökvalitetsnor-
merna. 

Utredningen föreslår att vatten dels utjämnas på respektive fastighet men även genom anläg-
gandet av diken längs vägarna som leds till ett utjämningsdike innan vidare avledning från 
området. Dikena sköts gemensamt av enskilda i området, lämpligen genom en gemensam-
hetsanläggning. 

 
Principskiss över dagvattenhanteringen inom planområdet enligt förslag på samlad dagvattenhantering. Blå pilar 

visa det avrinnande vattnets riktning, röda linjer visar höjdpunkter för att styra avrinningen (Tyréns, 2018 d). 
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På de enskilda fastigheterna kan viss utjämning ske genom att takvatten leds ut på gräsytor 
för infiltration. Längs med vägarna i området bör vatten kunna hanteras, dels för att undvika 
översvämningsproblematik i området vid kraftiga regn, men även för att hantera förore-
ningar. Vegetationsdiken eller svackdiken där föroreningar kan fastläggas genom sedimen-
tation och upptag i växter är lämpliga, och det finns olika sätt att utforma sådana diken så att 
de kan uppfylla behov av rening och fördröjning utifrån vilken yta man har att tillgå. Utjäm-
ningsdiket innan dagvattnet lämnar området kan också utformas på olika sätt. Dikets ut-
formning ska kunna samsas med en vegetationsrad (se avsnitt Djurhållning). Vattnet från 
vägområdena kan nå utjämningsdiket via släpp mellan tomterna där dike eller ledningar kan 
anläggas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på dämmen i svackdike för att öka utjämningsvolym och 

skapa trögare avledning av dagvatten (ur rapport Tyréns, 2018 d). 

Konsekvenser 
Infiltration i området bedöms inte medföra någon risk för grundvattenförekomsterna om på-
träffade föroreningar avlägsnas (se vidare avsnitt Föroreningar).  

Stora delar av planområdet består av jordarter som är lämpliga för infiltration. Genom att 
utrymme för dagvattenlösningar finns inom vägområdet och i naturområdet i sydöstra delen 
av planområdet bedömer kommunen att dagvattenhanteringen kan lösas på fullgott sätt. 

Planbestämmelser 
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän marföroreningsåtgärd 
har kommit till stånd. PBL 4 kap 14§ 1 
Säkerställer att markföroreningar är avhjälpta innan bostadsbyggande får börja. 

g – Markreservat för gemensamhetsanläggning 
Område som ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning, exempelvis underjordiska 
ledningar eller dike för hantering av dagvatten. Planbestämmelsen innebär att marken inte 
får överbyggas. 

På plankartan finns upplysning om vad som ska göras i det fall markföroreningar påträffas i 
mark. 

Avfall 
Avfallshantering för nya villafastigheter kommer att ske på traditionellt vis med kärl som 
töms vid fastighetsgräns. För eventuell annan bebyggelse ska exploatörerna samråda med 
Gästrike återvinnare om lämplig avfallshantering. Vid bestämmelse om utnyttjandegraden i 
områden för annan bebyggelse än friliggande villa har ytor för avfallshantering beräknats 
och vägts in i planbestämmelsen. 
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 Service (offentlig/privat) 

Tillgången till service är väldigt begränsad. Dagligvaruhandel och apotek finns först i Ha-
gaström (ca 2 km) eller i Valbo (ca 4 km), där det också finns en hälsocentral. Närmsta för-
skola är Fridebo förskola i Hagaström och närmsta grundskola är Hagaströms skola, F-6. 

Planförslag 
Detaljplanens genomförande innebär att cirka 30 nya bostäder kan uppföras, vilket medför 
ytterligare behov av platser i förskola och skola.  

Konsekvenser 
Boende i planområdet kommer att få relativt otillgänglig service och detaljplanens genomfö-
rande kommer att tvinga boende till kortare resor med bil eller kollektivtrafik för att nå ser-
vice. 

 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller och vibrationer 
Enligt förordning (2015:216) trafikbuller vid bostäder till miljöbalken med bestämmelser om 
riktvärden bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostads-
byggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-
plats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 
35 kvadratmeter är ekvivalentnivån vid fasad istället 65 dBA.  

Enligt en bullerkartläggning som genomfördes 2017 (Cowi, 2018) är de sammanlagda ljudni-
våerna från tåg- och biltrafik låga i planområdet. Hagaströmsvägen är den bullerkälla som 
påverkar planområdet mest. Bullerkartläggningen är gjord 2017 och är aktuell för 2018. Tra-
fikmängden bedöms heller inte på sikt öka till den grad att bullersituationen skulle förvärras 
nämnvärt. 

Ekvivalent ljudnivå 
Ekvivalent ljudnivå är under 60 dBA i hela området, och under 50 dBA i större delen av om-
rådet.  undantaget en 17 meter bred remsa parallellt med Hagaströmsvägen där ljudnivåerna 
är över 55 dBA men under 60.  

 
Karta som visar den ekvivalenta ljudnivån vid planområdet. I den gula zonen längst söderut är ljudnivån 55–60 dBA. 

Varje färgzon visar decibeltal större eller lika med angivet värde i teckenförklaring. 
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Maximal ljudnivå 
Maximala ljudnivåer är under 70 dBA i stort sett hela området, undantaget en del av områ-
det närmast Hagaströmsvägen där ljudnivåerna överstiger 70 dBA men är under 75 dBA. 

 
Karta som visar den maximala ljudnivån vid planområdet. Det röda området visar ljudnivåer under 70 dBA. Varje 

färgzon visar decibeltal större eller lika med angivet värde i teckenförklaring. 

Planförslag 
Där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dBA är användningsbestämmelsen allmän plats 
och NATUR, kvartersmarken och byggrätterna för bostäder ligger belägna längre norrut. Där 
den maximala ljudnivån överstiger 70 dBA finns däremot byggrätter för bostäder vilket gör 
att en uteplats kan utsättas för högre ljudnivåer än de riktvärden som anges i förordningen 
(2015:216).  

Detaljplanen är utformad så att det finns goda möjligheter att placera byggnader och uteplat-
ser så att minst en uteplats per bostad kan vara placerad bort från Hagaströmsvägen och 
därmed dra nytta av byggnaden som en skärm för bullret. 

Konsekvenser 
Endast en mycket liten del av planområdet är utsatt för buller som överstiger riktvärdena för 
uteplats. Det är möjligt att minska påverkan genom placering av byggnader.  

Planbestämmelser 
Eftersom bullernivåerna är låga i området och framöver inte förväntas överstiga gällande 
riktlinjer föranleder det inget behov av att reglera bullerskyddande åtgärder med planbe-
stämmelser. 

Djurhållning 

Allergener 
Plan- och bygglagens andra kapitel (PBL 2 kap 5 §) innehåller generella hänsynskrav som 
ålägger kommuner att ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet vid planläggning. Bover-
ket har arbetat fram en vägledning för planering invid djurhållning (2011:6) där de frångått 
tidigare måttangivelser vad gäller säkerhetsavstånd på grund av risk för spridning av allerge-
ner. Boverkets vägledning bygger istället på att kommuner vid varje enskild planläggning ska 



DETALJPLAN FÖR ÅSBYGGEBY 8:40, SAMRÅDSHANDLING     20 

beakta de förhållandena som påverkar möjligheterna att nå lagens krav (2011:6, sid 7.) Bo-
verket rekommenderar att kommuner väger samman hela den lokala situationen när man 
bedömer det enskilda fallet (sid 13). 

Dessa förutsättningar råder på platsen: 

• På fastigheten Åsbyggeby 8:41, grannfastighet direkt öster om planområdet, finns 
det förutsättningar att bedriva hästverksamhet. På fastigheten finns ett stall och en 
hage med plats för cirka fem hästar. Det finns inga hästar på fastigheten idag. 

 
Grannfastigheten med stall och hage markerad med röd färg, Åsbyggeby 8:40 markerat med gul färg. 

• Hästhagen ligger på samma höjd som tillkommande bebyggelse, det finns dock tan-
kar på att anlägga en vall i området. 

• Närmaste avstånd kan mätas mellan närmaste punkten i hagen och närmaste möj-
liga uteplats för tillkommande bostad. Avståndet är ca 15 meter fågelvägen, mellan 
bostad och hästhage finns ett 10 meter brett naturområde som ska bestå av tät vege-
tation, exempelvis buskage. 

• Närmaste avstånd från stallbyggnad och tillkommande bebyggelse är ca 50 meter få-
gelvägen. Samma naturområde är beläget däremellan. 

Boverkets vägledning sammanfattar forskningen med dessa relevanta punkter: 

• Ju fler djur, desto större påverkan. ”Några få hästar ger oftast obetydlig störning” 
(sid 12). 

• ”Djurhållning som bedrivs på en topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyg-
gelse medför oftast mindre störningar gentemot omgivande bebyggelse.” (sid 13). 

• Det är även viktigt att beakta inte bara var stallet är beläget utan hela området där 
hästar befinner sig utomhus inklusive ridvägar (sid 13). 

• Höga koncentrationer av hästallergen kunde i vissa studier uppmätas i och mycket 
nära stall och hagar, medan halterna snabbt sjunker med avståndet till hästarna (sid 
9). 
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• Studier av hästallergen inomhus i bostäder visar att endast bostäder mycket nära 
stall (~10 m) hade mätbara halter inomhus, om ingen av de boende hade regelbun-
den kontakt med hästar (sid 9). 

Övriga studier 
I samband med planläggning för bostäder i anslutning till Färjestadstravet (175 hästar) 
gjorde Karlstads kommun omfattande mätningar av allergener (Karlstads kommun 2012). 
Mätningarna visade mycket låga värden av allergener 35 meter från fastighetsgräns och 
planläggning för bostäder gjordes med ett säkerhetsavstånd på 20 meter från närmaste hage. 

Planbestämmelser 

tät vegetation – Marken ska bestå av tät vegetation 
För att säkerställa att spridningen av eventuella allergener från grannfastigheten i öst blir så 
liten som möjligt ska det på marken mellan bebyggelsen finnas tät vegetation där allergener 
fastnar och inte sprids vidare. 

Kommunens bedömning 
Kommunen bedömer att planläggningen innebär att på de allra närmast tillkommande bo-
städernas uteplatser kan finnas risk för allergener i det fall hästverksamhet på grannfastig-
heten upptas igen. Med tanke på avståndet till stallet, där halterna är som högst, och det få-
tal hästar det handlar om förväntas halterna bli väldigt låga på uteplats och ingen påverkan 
inomhus. Planerad tät vegetation och eventuell vall bedöms också bidra till att minska risken 
för störning. I detaljplanen regleras endast tät vegetation och tvingar inte exploatören att an-
lägga en vall. 

Hästhagar och djurhållning är en del av karaktären och förekommer på många platser i hela 
Åsbyggeby vilket gör att det kan förväntas vid en flytt till området. Kommunen bedömer att 
detaljplanens genomförande lever upp till plan- och bygglagens krav om hänsyn till männi-
skors hälsa och säkerhet. 

Luftkvalitet  
Halterna av luftföroreningar i området är låga enligt föroreningsberäkningar utförda (LVF, 
2016). Årsmedelhalten av partiklar i storlek 10 µm, PM 10 är beräknad till 0–15 µg/m3 luft, 
medan dygnsmedelhalter är mellan 16 och 18 µg/m3 luft. För kvävedioxider, NO2, har hal-
terna beräknats till mindre än 5 µg/m3 luft som årsmedelvärde och till under 15 µg/m3 luft 
som dygnsmedelvärde. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer att innebära en något ökad trafik till och från området, enligt beräk-
ning till motsvarande 80–100 fordon/årsmedeldygn. Denna trafikökning är inte av sådan 
omfattning att den påverkar luftföroreningshalterna i någon större utsträckning. Kommu-
nens bedömning är att området fortsatt kommer att ha en god luftkvalitet. 

Föroreningar  
En MIFO-inventering har utförts för berört område under åren 2000 till 2004 (Lst Gävle-
borg, 2000). Planområdet erhöll då riskklass 1 på grund av den verksamhet som har bedri-
vits på platsen. Riskklass 1 bedöms ha mycket stor risk att föroreningar kan påverka männi-
skors hälsa och miljön. Det har tidigare bedrivits sågverksamhet mellan åren 1928 och 1991, 
då virke har blånadsskyddats genom doppning. Doppningskaret tömdes under en period i ett 
dike i sydöstra fastighetsgräns (nr 8 i figur nedan). Timret har dessutom besprutats med be-
kämpningsmedel och bevattnats. Utöver det har oljor hanterats inom området. Efter att såg-
verksamheten avslutats har området använts för tillverkning av jordförbättringsmedel av 
spån och bark och för uppställning av maskiner och fordon för ett åkeri.  

Under en lång tid blånadskyddades virket genom doppning i pentaklorfenol, och efter sub-
stansens förbud 1977 användes en substans innehållandes ammonium och kaliumbiflourider 
fram till 1989. Timret som lagrades besprutades under 60- och 70-talet med ett bekämp-
ningsmedel som innehöll 1,2-diklorbensen, lindan och tetrakloretylen. Vid en undersökning 
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som utfördes 1974 påträffades penta- och tetraklorfenoler i närbelägna diken. Vid en under-
sökning från 1989 undersöktes ett fåtal jordprover inom sågverksområdet och förhöjda hal-
ter av klorbensen, lindan och diklorbensen detekterades. Inom området har bark- och spån-
rester från verksamheten använts som fyllning. 

 
Historisk markanvändning inom Åsbyggeby 8:40 (Sweco, 2007) 

 

Påträffade föroreningar och saneringsåtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten som har 
ansvar att fatta beslut om lämpliga kontrollåtgärder. Tillsynsmyndighet för verksamheterna 
på fastigheten Åsbyggeby 8:40 är Länsstyrelsen i Gävleborg. Påträffade föroreningar ska en-
ligt 10 kap 11§ miljöbalken anmälas till tillsynsmyndigheten som då kan fatta beslut om vilka 
åtgärder som behöver vidtas. Om efterbehandlingsåtgärder vidtas ska dessa också anmälas 
till tillsynsmyndigheten enligt 28§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

En miljöteknisk markundersökning utfördes 2017 (Tyréns, 2018 e) där både jordprover och 
grundvattenprover togs ut. Alifater >C16-C35, PAH-H och kvicksilver påträffades i halter 
över känslig markanvändning i några av jordproverna. I diket i anslutning till platsen för det 
tidigare doppningskaret påträffades arsenik, kvicksilver, alifater och dioxiner i halter över 
känslig markanvändning. I ett grundvattenprov påträffades alifater >C10-C12 i halter som 
kan innebära risk för ånginträngning i byggnader. Undersökningen kom fram till att förutom 
förekomsten av föroreningar i diket i sydöstra fastighetsgräns så var risken störst att förore-
ningar förekommer i bark- och spånrester i området. 

Till följd av undersökningen 2017 gjordes en anmälan om efterbehandlingsåtgärder till till-
synsmyndigheten, för sanering i diket i sydöstra fastighetsgränsen. Länsstyrelsen fattade ett 
beslut 2017-08-18 om krav på omgivningskontroll av vatten i befintliga brunnar på angrän-
sande fastigheter samt sedimentprov i diket nedströms fastigheten. Även prover på kontroll 
av schaktbotten ska genomföras efter saneringsåtgärd. Detta beslut fastställdes av Mark- och 
miljödomstolen 2018-01-26.  

Efter att planarbete för ny detaljplan har påbörjats har ytterligare en miljöteknisk markun-
dersökning utförts för att komplettera den tidigare markundersökningen från 2017 (Tyréns, 
2018 e). Provtagningar utfördes under våren 2018 i delar av området som inte hade under-
sökts tidigare. Undersökningen kunde ringa in områden där förekomst av bark- och spånres-
ter var som störst, men också där föroreningshalterna överskred riktvärdena för känslig mar-
kanvändning. Ytterligare prov har tagits under hösten 2018 för att få mer information om 
eventuell förekomst av petroleumämnen i mark och grundvatten i del av området (Tyréns, 
2018 e). 
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Planförslag 
Utifrån genomförda undersökningar har en riskbedömning gjorts där två delområden inom 
planområdet bedöms kunna innebära risker vid scenariot känslig markanvändning, dvs bo-
städer (Tyréns, 2018 e). Det gäller diket i fastighetens sydöstra gräns där halterna av arsenik, 
kvicksilver och dioxiner kan innebära risker. Även området i nordöstra delen där barkfyll-
ning har identifierats (Område B i figur nedan) bedöms halterna av pentaklorfenol och dioxi-
ner innebära risker och riskreducerande åtgärder behövs. Förekomst av övriga föroreningar 
bedöms inte vara av sådan omfattning att de innebär risker för människor eller miljön. 

Förekomsten av alifater har studerats djupare för att klarlägga ursprunget och därmed ris-
ken. Vid provtagning av grundvatten noterades ingen petroleumlukt. Utredningen konstate-
rar att förekomsten av alifater sammanfaller med förekomsten av bark och spånrester i om-
rådet och bedömer att förekomsten av alifater i proverna sannolikt härrör från naturliga äm-
nen i trärester. Till stöd för detta resonemang finns en rapport från IVL (2018) som konsta-
terar att med den analysmetod som används som gängse praxis vid undersökningar av olje-
föroreningar kan förekomsten av organiskt material störa analysen och ge ett felaktigt utslag 
i fraktionen tyngre alifater. Därför studerades de prover som togs under hösten 2018 när-
mare för att avgöra ursprunget till påträffade alifater, och det bedömdes att de har sitt ur-
sprung från trä och bark som finns i området.  

 
Översikt över de provpunkter som undersökts för föroreningar (gul, blå och gröna punkter) samt punkter som under-

sökts avseende bark- och spårester (gråa punkter). Förekomst av barkrester har bedömts finnas inom rosa zon. 

(Tyréns, 2018 e). 
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Stora delar av planområdet kommer att behöva markplaneras för att skapa lämpliga tomter 
och vägar i området. Organiska material som bark- och spånrester är olämpliga att bebygga 
och kommer att grävas bort. Ett kontrollprogram ska upprättas i samband med kommande 
markberedning enligt länsstyrelsens beslut daterat 2017-08-18.  

Förutom beslut om saneringsåtgärder i diket i sydöstra delen av området har en anmälan om 
efterbehandlingsåtgärder i det nordöstra delområdet gjorts där förorenade barkrester ska tas 
bort. Länsstyrelsen har i beslut daterat 2018-09-14 ställt krav på kontroll av överliggande 
massor och schaktbotten av klorfenoler, dioxiner och alifater. 

Konsekvenser 
Förekomsten av vilka typer av föroreningar inom planområdet och utbredningen av dessa 
har kartlagts både före och under planarbetet. Påträffade föroreningar kommer att hanteras 
inom tillsyn enligt miljöbalken där godkänd masshantering, omgivningskontroll och sane-
ring till godkända nivåer kommer att säkerställas. Efterbehandlingsåtgärder för de delområ-
den med förhöjd risk för människors hälsa och miljö är redan planerade och omfattas av 
kontroller beslutade av tillsynsmyndighet. 

Tillsammans med en planbestämmelse som reglerar att startbesked för bostadsbyggnad inte 
kan medges förrän saneringsåtgärder har vidtagits så bedömer kommunen att de påträffade 
föroreningarna inte är ett hinder för att tillåta markanvändningen bostäder. Genom att mar-
ken saneras bedöms inte ett plangenomförande påverka människors hälsa eller miljön nega-
tivt.  

Planbestämmelser 
Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän markföroreningsåtgärd 
har kommit till stånd. PBL 4 kap 14§ 1 
Säkerställer att markföroreningar är avhjälpta innan bostadsbyggande får börja. 

Upplysning med information om vad som ska göras i de fall markföroreningar påträffas i 
mark. 

Översvämning 
En översiktlig skyfallsanalys har gjorts över planområdet och den visar att vatten i områdets 
västra del avrinner åt väster och ut ur planområdet till angränsande åkermark. I planområ-
dets östra del kan vatten rinna in från omgivningarna och vidare i det avrinningsstråk av be-
fintliga diken i fastigheten östra och södra läge.  

Planförslag 
Den genomförda dagvattenutredningen som genomförts visar på olika åtgärder som behöver 
vidtas för att förhindra en översvämningsproblematik i området till följd av skyfall, se avsnitt 
Dagvatten. Planförslaget har genom att reglera markanvändningen minskat risken för att 
problem ska uppstå. Vägområdet rymmer väg och vägdiken, markområden mellan bostads-
tomter har avsatts där vatten kan passera till utjämningsdike som ryms i naturområde i syd-
östra läget där utjämning av utflödet av vatten från området kan ske. 

Konsekvenser 
Med föreslagna åtgärder bedöms risken för skador på grund av översvämning till följd av 
skyfall vara liten. Inga ytterligare översvämningsrisker finns i området.  

Planbestämmelser 
Se avsnitt Dagvatten.  
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Översiktlig skyfallsanalys av dagens situation (Tyréns, 2018 d). 

Brandskydd 
Det finns ingen brandpost med tillräcklig kapacitet att nyttja i planområdets närhet. Detta 
innebär att räddningstjänsten vid insats i detta område, likt i stora delar av övriga kommu-
nen, i första hand måste förlita sig på andra sätt/system än brandpost att försörja insatsen 
med släckvatten.  

 

Inom området finns utrymme att tillskapa god tillgänglighet för räddningstjänsten inom 

mark planlagd som allmän plats, gata. 

 Fastighetsbildning 

Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser 
och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. En gemensamhets-
anläggning kallas en anläggning som ägs och brukas av flera fastigheter tillsammans och till-
godoser ett behov som alla fastigheter har. Det kan exempelvis vara vägar och naturområ-
den. En gemensamhetsanläggning förvaltas vanligtvis av en samfällighetsförening. Fastig-
hetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyn-
digheten i Gävle kommun.  

Inom planområdet finns idag en fastighet, Åsbyggeby 8:40, och en marksamfällighet, Åsbyg-
geby s:1. 

Åsbyggeby 8:40 delar idag infart från Hagaströmsvägen med fastigheterna Åsbyggeby 8:43, 
8:44 och 8:47. Idag är det endast Åsbyggeby 8:47 som har ett officialservitut för att nyttja 
den gemensamma infarten 2180K-23344.2. 
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Fastighetsgräns för Åsbyggeby 8:40 är markerad med blå färg och servituten med röd färg. 

Planförslag 
Detaljplanen medför att cirka 25–30 nya fastigheter planeras att bildas inom planområdet 
genom avstyckning. 

Servituten vid infarten kan leva vidare då infarten planeras att fortsätta vara delad. 

Detaljplanen medför att gemensamhetsanläggning för gatan inom bostadsområdet och sam-
fällighetsförening behöver bildas för att reglera ansvar, drift och underhåll mellan be-rörda 
fastigheter. Även för enskilt ledningsnät i området för vatten- och avloppsledningar och dag-
vatten bör en gemensamhetsanläggning bildas. 

Servitutet vid infarten till förmån för Åsbyggeby 8:47 kan vara kvar eftersom infarten plan-
eras att fortsätta vara delad. Ytterligare servitut bör då tillskapas för Åsbyggeby 8:43 och 
8:44, alternativt får de tre fastigheterna som angränsar till planområdet och nyttjar utfar-
ten, en liten andel i den nybildade gemensamhetsanläggningen. 

Detaljplanen medför ingen ändring i väghållningsansvaret för Hagströmsvägen, men marken 
ska avstyckas till en egen fastighet som kommunen ska äga. 

Planbestämmelser 

Fastighetsstorlek för friliggande villa 
d – Minsta fastighetsstorlek är 1100 kvadratmeter, gäller endast friliggande 
villa 
Fastigheter som styckas av för friliggande villor får inte vara mindre än 1100 kvadratmeter. 

g – Markreservat för gemensamhetsanläggning 
Område som ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning, exempelvis underjordiska 
ledningar eller dike för hantering av dagvatten. Planbestämmelsen innebär att marken inte 
får överbyggas. 

Fastighetskonsekvenser  
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i dagsläget kan 
bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet med förslag till detaljplan 
och innebär inget ställningstagande från lantmäterimyndighetens sida. 
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Inom planområdet finns idag en fastighet, Åsbyggeby 8:40 och en marksamfällighet, Åsbyg-
geby s:1. Den förstnämnda styckas av till mindre fastigheter för bostäder, allmän plats och 
teknisk anläggning. Lantmäteriförrättningar ska sökas och bekostas av exploatören. 

Mark som är planlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, dvs del av Ås-
byggeby s:1, ska köpas in av kommunen. 

Huvudmannaskap 

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna är an-
svarig för att ställa iordning och förvaltade allmänna platserna, till exempel för att bygga ut 
och sköta gator. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen 
kommunalt eller enskilt. Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de allmänna plat-
serna. Om det finns särskilda skäl kan någon annan än kommunen vara huvudman, så kallat 
enskilt huvudmannaskap. Detta måste anges genom en planbestämmelse. Ska en allmän 
plats ha enskilt huvudmannaskap är det viktigt att kommunen motiverar de särskilda skälen. 

Planförslag 
Kommunen är inte huvudman för lokalgator och naturmark inom planområdet. De särskilda 
skälen för enskilt huvudmannaskap är att området inte är beläget i anslutning till tätbebyggt 
område, ingen service tillskapas inom planområdet och den historiska förvaltningen i när-
området är att mindre vägar och gator, som inte är genomfartsvägar, har enskilt huvudman-
naskap. 

Konsekvenser 
Eftersom kommunen inte är huvudman ska fastighetsägarna i området gemensamt ansvara 
för de allmänna platserna som är utlagda med enskilt huvudmannaskap. Detta görs lämpli-
gen genom att bilda en gemensamhetsanläggning där alla fastighetsägare har andelar och 
som förvaltas av en samfällighetsförening. 

Den mark som i planen är utlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap har 
Gävle kommun rätt att lösa in mot fastighetsägarna vilja men även en skyldighet att lösa in 
om fastighetsägarna begär det, enligt plan- och bygglagen. 

Planbestämmelser 
a - Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats 
Lokalgator och naturmark inom planområdet är allmänna platser med enskilt huvudmanna-
skap. Huvudman för den allmänna platsen bör vara en samfällighetsförening delägd av fas-
tighetsägarna i planområdet. 

Genomförandetid 

Planförslag 
Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen vinner laga kraft. 

Konsekvenser 
Efter fem år är kommunen inte längre skyldig att kompensera fastighetsägaren vid exempel-
vis ändring av detaljplan. 

 Avtal 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ämnas att upprättas under planprocessen. Avtalet skrivs mellan kom-
munen och exploatören för att säkerställa att en gångbana byggs längs Hagaströmsvägen ut-
anför bostadsområdet. I avtalet ska det framgå vem som bär kostnadsansvar för byggandet 
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av gångbanan. Avtalet ska färdigställas och undertecknas av båda parter innan detaljplanen 
antas. 

 Exploateringskalkyl 

Intäkter och kostnader 
Marken inom planområdet är privatägd. Den del av planområdet som ligger på Ha-
gaströmsvägen, fastigheten Åsbyggeby S:1, löses in av kommunen. Gångbanan bekostas av 
exploatören som regleras via ett exploateringsavtal. Kommunen tar därefter över väghåll-
ningen för gatan. Detaljplanens genomförande bedöms innebära kostnader för kommunen i 
form av inlösen av gatumark samt framtida drift och skötsel av gångbanan. 

 Planavgift 

Planavtal har tecknats med fastighetsägaren till Åsbyggeby 8:40, Sågbocken AB, som bekos-
tar framtagandet av detaljplanen. 

 Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser 

Riksintressen 
Genom att området har hydrologisk kontakt med Valboåsen finns en risk att planen påverka 
riksintresset för dricksvattenanläggningar. Genom att markföroreningar avlägsnas minskar 
risken för att föroreningar till följd av historiska verksamheter når Valboåsens dricksvatten-
täkt. Genom dagvattenåtgärder minskas risken för att framtida föroreningar till följd av pla-
nens genomförande når dricksvattentäkten. Tillsammans ger detta en positiv påverkan på 
riksintresset.  

Miljökvalitetsnormer  
Två grundvattenförekomster bedöms ligga inom påverkansområdet från planområdet. I an-
slutning till planområdet finns en utlöpare till Valboåsens grundvattenförekomst 
(WA20555656). Vattenförekomsten i sin nya utformning har ännu ej fått nya beslutade mil-
jökvalitetsnormer, men de tidigare fastställda anger god kvantitativ och kemisk status 
(SE672544-156524). Statusbedömningen är desamma (VISS, 2018). Grundvattenförekoms-
ten Gävle-Sandviken (WA81382160) är både miljökvalitetsnormerna och statusklassningen 
satt till god kemisk och kvantitativ status. 

Via dikessystem på åkrarna söder om planområdet kan även dagvatten från området nå Gav-
leån (SE672928-157021). Miljökvalitetsnormen för Gavleån är god ekologisk status 2027 och 
god kemisk ytvattenstatus med tidsfrister till 2027 för kloralkaner, fluoranten, DEHP och 
antracen. Vattenförekomsten har också undantag för de överallt förekommande ämnena 
kvicksilver och bromerade difenyletrar. Bedömningen är att vattenförekomsten uppnår 
måttlig ekologisk status och inte god kemisk status. 

Konsekvenser 
Genom att påträffade markföroreningar som är möjliga att lakas ut till grundvattnet i områ-
det kommer en källa till statusförsämringar av grundvattenförekomsten att tas bort. Dagvat-
tenhanteringen i området kommer att hantera föroreningar från trafikerade ytor i området 
vilket ger en lite föroreningspåverkan på Gavleån. Förslaget till dagvattenhantering utgår 
dessutom efter att inte påverka den naturliga vattenbalansen i området. Tillsammans be-
döms planens genomförande ge en positiv eller neutral påverkan på miljökvalitetsnormerna. 

Miljömål 
I samband med detaljplanens behovsbedömning har följande nationella miljömål identifie-
rats som miljömål som kan komma påverkas av detaljplanens genomförande; Grundvatten 
av god kvalitet, God bebyggd miljö och Giftfri miljö.  
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Konsekvenser av planens genomförande på miljömålen 
Genom att använda redan ianspråktagen men obebyggd mark till bostäder säkerställs det vid 
planens genomförande att marken saneras från föroreningar som kan utgöra en risk för 
människors hälsa samt ge en påverkan på grundvatten som används som dricksvatten. Sam-
mantaget ger planens genomförande ett positivt bidrag till samtliga identifierade miljömål. 

Översiktsplan 
För området gäller översiktsplan Gävle kommun 2030 – med utblick mot 2050 och den för-
djupade översiktsplanen Gävle Stad 2025.  

Enligt Gävle kommun 2030 ingår aktuellt planområde i utbyggnadsriktningen Gävle-Sand-
viken längs kollektivtrafikstråk. I Gävle stad 2025 är området utpekat som utvecklingsom-
råde för bostäder. Detaljplaneförslaget är således förenligt med båda de gällande översikts-
planerna. 

 
Fastigheten Åsbyggeby 8:40 är utpekad i översiktsplanen för Gävle stad 2025. 

Beslut om planläggning 
Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Samhällsbyggnads-
nämnden i september 2017.   

Gällande detaljplaner 
För området gäller en detaljplan, med aktnummer 21-P93:8, som vann laga kraft 1992-12-18. 
Detaljplanen anger markanvändningen bostäder i en våning med som högst 25 stycken lä-
genheter och i detaljplanen regleras också att fastigheten inte får delas. Hela den gällande 
detaljplanen upphör att gälla när denna detaljplan vinner laga kraft. 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan/miljökonse-
kvensbeskrivning  

Behovsbedömning 
Utifrån den sammanställning som gjorts i undersökningen bedömer Gävle kommun att plan-
förslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Kommunens ställningstagande gjordes i behovsbedömningen 2017-11-27. 

Länsstyrelsens ställningstagande 
Länsstyrelsen lämnade ett yttrande rörande behovsbedömningen 2017-12-20 och de delade 
kommunens uppfattning. Länsstyrelsen meddelande att konsekvenserna för miljön ska 
framgå av planbeskrivningen. 

 

 

Sociala konsekvenser  

Planområdets läge innebär relativt långa avstånd till dagligvaruhandel, service och skola vil-
ket innebär att boende i hög grad blir beroende av resandet till och från planområdet. Detalj-
planens begränsade omfattning och platsens läge gör att de sociala konsekvenserna i övrigt 
inte blir betydande. 



DETALJPLAN FÖR ÅSBYGGEBY 8:40, SAMRÅDSHANDLING     30 

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar mot söder. Den genomsnittliga lutningen från norr i planområdet till sö-
der är cirka 2 procent. I övrigt finns inga fysiska hinder i området. 

Trafiksituationen inom planområdet bedöms som acceptabel, i området anläggs gata för 
blandtrafik. Gatorna kommer att vara traditionella villagator med låga trafikflöden och has-
tigheter. Direkt utanför planområdet längs Hagaströmsvägen gäller även där blandtrafik. 
Tillgängligheten för att gå och cykla till förskola och skola är låg, hastighetsbegränsningen är 
relativt låg utanför planområdet men utan vägren upplevs den som osäker. 

Tillgängligheten till kollektivtrafik anses bli god efter detaljplanens genomförande. En ny 
gång- och cykelväg anläggs fram till närmsta busshållplats. 

Tillgången till dagligvaruhandel och service är dålig, för detta behöver boende ta sig till Ha-
gaström, cirka 2 kilometer längs Hagaströmsvägen. 

Inom planområdet finns allmän naturmark och möjlighet till att anlägga lekplatser eller mö-
tesplatser för boende i området. Via naturmarken finns också möjligheten att ta sig till 
skogsområdet norr om planområdet. 

Trygghet 
Tryggheten inom planområdet har förutsättningar att upplevas som god. Gatorna är lätta att 
överblicka och navigera för fotgängare, bebyggelse kommer att finnas utmed de flesta ga-
torna. I området planeras endast bostäder vilket inte bidrar till en blandning av funktioner, 
det möjliggör därmed inte aktiviteter över stora delar av dygnet. 

Mångfald och integration. 
I planområdet finns inga restriktioner kring upplåtelseformer, däremot är det mest troliga 
scenariot att det tillskapas mer av samma typ av bostäder som finns i omgivningen idag. 

Delaktighet 
Berörda ges möjlighet att påverka platsens innehåll och utformning genom utskickade sam-
rådshandlingar och samrådsmöte i lokaler vid Hagaströms skola där sakägare blir inbjudna. 

 Tidplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Preliminär tidplan för detaljplaneproces-
sen är; 

• Samråd: oktober/november 2018 

• Granskning: december/januari 2018 

• Antagande: februari 2018 
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