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Inledning 

Detaljplanering används för att pröva och reglera kommunens mark- och vattenanvändning, till 
exempel när ny bebyggelse ska uppföras. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, 
kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är till exempel gator, cykelvägar och 
parkområden. Kvartersmark är platser som ska ha en specifik användning som inte är allmän, 
till exempel bostadsbebyggelse eller industrimark. En detaljplan medför en rätt att bygga enligt 
planens bestämmelser under en angiven tid som ska vara mellan 5 och 15 år. 

Detaljplanen består av flera planhandlingar. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och 
är det som främst utgör grunden för kommande prövningar om bygg- eller marklov. 
Planbeskrivningen beskriver planens syfte, tidigare ställningstaganden, platsens förutsättningar 
och de förändringar som planen möjliggör. Den är ett stöd i tolkningen av plankartan. 

Planens syfte och huvuduppdrag 

Det råder bostadsbrist i kommunen. Behovet av nya lägenheter är stort och tillgången på 
småhustomter är begränsad. Kommunstyrelsen beslutade därför 2018-08-28 att ge 
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för ett område i norra delen av 
Valstalund som idag består av jordbruksmark. Området kallar vi Kv. Växthuset. Området ligger 
i Hallstahammars tätorts nordöstra del, norr om Konvaljevägen och ansluter till Violvägen i 
söder. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett bostadsområde av 
småhusbebyggelse med tillhörande gatustruktur.  

Sammanfattning av förslaget  

Denna handling är ett förslag till ny detaljplan för Kv. Växthuset. Planförslaget omfattar de 
kommunalt ägda fastigheterna Hallstahammars- Nibble 1:131 och Tuna 1:21. Marken är till 
största del inte planlagd, bortsett från Konvaljevägen, som är planlagd som allmän plats, gata. 
Planen handläggs med standardförfarande.  

Planförslaget innebär bland annat att:  

• Byggrätter skapas för småhusbebyggelse  
• Befintlig gata väster om planområdet breddas samt förlängs runt nya bostadsområdet  
• Befintligt dike bevaras för dagvattenhantering  
 

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör: 

• Plankarta med bestämmelser och illustrationsplan 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (Metria, 2020-01-08) 

 



 
 

SAMRÅDSHANDLING  4 (17) 
Dp. 229 – Kv. Växthuset 

 
 

 

Utredningar och utlåtanden 
Följande utredningar och utlåtanden har använts eller tagits fram i samband med planarbetet. 
Dessa finns tillgängliga vid Kommunstyrelseförvaltningen, Hallstahammars kommun: 

• Bullerutredning – Kv. Hackspetten, Sweco, 2017-09-13 
• Yttrande över grundundersökning för stadsplan inom Nibbleområdet (norra delen) – VIAK, 1965-

12-17   
• Föroreningar riskklass 3 Liljestams Handelsträdgård – Länsstyrelsen Västmanland, 2013-11-14 
• Dagvattenutredning – Kv. Växthuset, Loxia 2019-12-13 
• Miljöteknisk markundersökning – Kv. Växthuset, DGE 2020-02-07 

Plandata 

Läge och omfattning 

Planområdet ligger i norra delen av Valstalund, i Hallstahammars nordöstra del. Planområdet 
omfattar ca 14 000 kvadratmeter.  

 
Figur 1. Områdesöversikt med planområde inom röd markering. 

 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Hallstahammars- Nibble 1:131 och Tuna 1:21 som är 
kommunalt ägda. 

Angränsande områden 

Längs planområdets södra del finns bostadsområden med 60- och 70-talsbebyggelse längs 
Konvaljevägens. Bebyggelsen består till övervägande del av hus i ett våningsplan. Väster om 
planområdet finns en privatägd fastighet med kontorsbyggnad och pannrum från numera 
nedlagd verksamhet. I väst finns även privatägda fastigheter för bostadsändamål. Norr om 
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planområdet finns en privatägd fastighet även den för bostadsändamål. I nära anslutning åt 
nordväst finns Duvhällarna med motionsmöjligheter. De östra delarna längs planområdet består 
av skog och jordbruksmark.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Hallstahammars kommuns översiktsplan från 2011 syftar bland annat till att möjliggöra 
byggande av fler bostäder i kommunen. Översiktsplanens ambition är att planera för en fortsatt 
befolkningstillväxt samt att möjliggöra olika upplåtelseformer och bostadstyper. Planeringen är 
enligt översiktsplanen från 2011 inriktad på att det årligen byggs omkring 40 nya småhus i 
kommunen. Valstalund bedöms i översiktsplanen ha en god utvecklingspotential och vara 
lämpligt för småhusbebyggelse. Beträffande bostadsbristen i kommunen är planförslaget 
förenligt med den gällande översiktsplanen eftersom den ger möjlighet att åtgärda en del av 
problemet.  

Detaljplaner 

Planområdet omfattas delvis av en gällande detaljplan, Dp. 60 Karlsdal, som antogs 1969. Den 
yta som berör planområdet inom denna detaljplan är Konvaljevägen som är planlagd som 
allmän plats, gata. Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör denna detaljplan 
att gälla inom planområdet, men fortsätter gälla som tidigare utanför aktuellt planområde.  

 
Figur 2. Gällande detaljplan inom gul markering och planområde inom vit markering. 

Planprogram 

Ett planprogram har inte bedömts nödvändigt och har därmed inte upprättats. 
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Förutsättningar 

Natur och kultur 

Mark och vegetation 

Större delen av planområdet består av jordbruksmark. I planområdets södra del finns en 
trädbevuxen höjd bestående av asp, björk och sly. Öster om planområdet finns skog som i 
brynkanten består av blandskog och som längre inåt grannfastigheten Snevringe 
Häradsallmänning S:2, mestadels består av barrskog. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i samband 
med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen.  

Geotekniska förhållanden 

 
Figur 3. Jordartskarta, källa: SGU. 

 
SGU:s jordartskarta visar att planområdet (svart markering), består av postglacial silt (ljusgult). 
I sydvästra hörnet finns sandig morän (ljusblå).  
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För delar av planområdet finns ett geotekniskt utlåtande från 1965 utfört av VIAK. I kartan 
nedanför syns planområdets ungefärliga placering tillsammans med VIAK’s zoner för markens 
olika geotekniska förutsättningar.  
 

 

Figur 4. Planområdet tillsammans med markens geotekniska förhållanden. Planområdets placering är ungefärlig. 

Sammanfattningsvis visar kartan från VIAK (figur 3) att det finns olika geotekniska 
förutsättningar för planområdet och att sättningar i marken är beroende på vilken belastning som 
marken utsätts för. Undersökningen visar även att grundläggning inom området i huvudsak kan 
ske på antingen markplattor eller utbredda plattor. Pålning är nödvändigt för byggnader där 
uppfyllning gjorts, för flerbostadsbebyggelse och komplementbyggnader till dessa. 
Jordbruksmarken i nordligaste delen av planområdet (figur 3. Gul yta), utgörs av lera med 
maximal mäktighet om cirka 2,5 meter där torrskorpans tjocklek uppgår till 1–3 meter. Vid 
planområdets mittersta del och även viss del av södra planområdet, består marken av lera med 
cirka 2,5–5 meters mäktighet (figur 3. Gul och orange yta). Torrskorpans tjocklek uppgår här 
till 1–2 meter. Planområdets mittersta delar består även av lera med mer än 5 meters mäktighet 
(figur 3. Röd yta) och här är pålning nödvändig för flerbostadsbebyggelse och 
komplementbyggnader till dessa. Torrskorpans tjocklek uppgår till 0,8–1,5 meter. I den 
sydvästra delen av planområdet mot Konvaljevägen (figur 3. Grön yta), visar undersökningen 
på lera med varierande grad av mäktighet och även morän som delvis är täckt av tunna lager av 
mo och torv.  

Hydrologiska förhållanden 

Enligt skyfallskarteringen från SMHI ligger planområdet utom risk för att översvämmas vid 
kraftiga regn. I kartan nedanför går det att utläsa att områden utritade som kvartersmark, inte är 
utsatta för risk att översvämmas.   
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Inför planläggning av Kvarteret Växthuset har Loxia Mälardalen AB genomfört en 
dagvattenutredning som ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. 
Dagvattenutlåtandet visar på att markförhållandena för området innebär små möjligheter för 
infiltration vid föreslaget exploateringsområde. Då planområdets mark har mindre bra 
egenskaper för infiltration ökar andelen vatten som rinner ner till gatan. Det finns en lågpunkt 
på Konvaljevägen (nord-sydlig riktning) och vid stora och långvariga regn kan avrinning från 
skogsmarken norr om detaljplanen ge ett tillskott av dagvatten. 

 

Figur 5. Skyfallskartering med lågpunkter markerat i rosa. (SMHI)  

Riksintressen 

Planområdet påverkas inte av några riksintressen.  

Infrastruktur 

Gator och trafik 

Anslutning till planområdet sker via Häradsvägen vidare in på Konvaljevägen. Konvaljevägen 
fungerar som infartsväg till bostadsområdet som är belägen direkt söder om planområdet. En 
gång- och cykelväg finns längs Häradsvägen i södergående riktning. Denna gång- och cykelväg 
har nyligen förlängts längs med Konvaljevägen.  

Kollektivtrafik 

Möjligheterna att nyttja kollektivtrafiken utifrån planområdet är begränsad. Enligt 
Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland bör gångavståndet till en hållplats i tätort inte vara 
längre än cirka 400 meter (fågelvägen) och avståndet mellan hållplatserna på en linje cirka 800 
meter. Närmsta hållplats, Trädgårdsgatan (Brukslinjen och Servicelinjen) ligger cirka 850 meter 
från planområdet och hållplats för regional busstrafik, Västeråsvägen (linje 511) ligger cirka 
1900 meter från planområdet.  
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Avståndet till tågstationen från planområdet är cirka 3 km. Avgångar med tåg går i både norr- 
och södergående riktning, till bland annat Västerås och Fagersta. Till bussterminalen i 
Hallstahammars centrum är avståndet 2,4 km. Hallstahammars centrum trafikeras av 
Servicelinjen, Brukslinjen som går mellan Kvicksund i söder och Virsbo i norr, samt linje 511 
som är expressbuss till Västerås.  

Miljöförhållanden 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns i Sverige för kvävedioxid/kväveoxider, kolmonoxid, 
bensen, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren, partiklar (PM10, PM2,5) och marknära ozon 
enligt Miljöbalken 5 kapitlet 1 paragrafen. Kommunal planering ska utföras på så vis att 
gällande miljökvalitetsnormer inte överskrids. 
 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms kunna klaras. Kommunen har emellertid inte 
genomfört några lokala mätningar som stödjer detta antagande. Det finns inget i dagsläget som 
indikerar att överskridanden skulle ske annat än tillfälligt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer finns för yt- och grundvatten. Målet är att alla vattenförekomster ska 
uppnå god status eller mer. Planområdet tillhör ett avrinningsområde som har Mälaren som 
slutlig recipient via Vinbäcken och Kolbäcksån. Kolbäcksån har vid senaste bedömningen 
bedömts ha otillfredsställande ekologisk status. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå 
god status. Det innebär att åtgärder behöver genomföras för att höja vattendragets ekologiska 
status till åtgärdsmålet god ekologisk status till år 2027. Det är miljöproblem i form av 
övergödning, miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan som behöver åtgärdas 
för att vattendragets ekologiska status ska höjas. Kommande exploatering får inte påverka 
recipientens möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
 

Förorenad mark 

Planområdet har varit åkermark sedan 50-talet, och är det än idag. På grund av att marken inom 
planområdet använts för jordbruksändamål finns risk för att bekämpningsmedel och 
oljekolväten finns i jorden. I närliggande områden finns föroreningar med riskklass 1 och 3. 
Inför planläggning av Kvarteret Växthuset har DGE Mark och Miljö AB utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning på del av fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:131. Detta för 
att säkerställa att omkringliggande föroreningar inte spridit sig till planområdet samt bedöma 
föroreningssituationen i jord, sediment och grundvatten.  

Undersökningen visar att sanering av planområdet behöver ske innan ny bostadsbebyggelse kan 
uppföras. 

DGE:s bedömning av föroreningssituationen: 

I jord inom planområdet har metaller (kobolt och nickel) i halter överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (känslig markanvändning) påvisats i delar av 
området. Kobolt och nickel förekommer naturligt i förhöjda halter i Hallstahammar, varför det 
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inte bedöms finnas ett åtgärdsbehov avseende metaller inom planområdet. I jord påvisades även 
halter av oljekolväten i form av alifater på delar av planområdet vilket föranleder åtgärdsbehov, 
då halterna överskrider de generella riktvärdet för KM. Bedömningen är att ytlig jord ner till i 
medelvärde 0,5 meter under markytan inom stora delar av planområdet kan vara förorenat. Inför 
byggnation av bostäder bedöms den översta delen av jordprofilen, ner till 0,2–1 meter under 
markytan, inom den södra och norra delen av planområdet behöva schaktas bort.  

Spridning av föroreningar från de intilliggande riskobjekten bedöms vara mindre trolig då 
varken bekämpningsmedel eller högre halter av metaller påvisades i något prov. Det bedöms 
däremot finnas ett behov av vidare utredning och åtgärder av sedimenten i diket längs 
planområdets östra sida då de uppmätta föroreningshalterna bedöms utgöra en oacceptabel risk 
för människors hälsa vid inandning. Det förorenade sedimentet behöver avyttras inför 
byggnation av bostäder. Föroreningssituationen i grundvatten bedöms vara acceptabel.  

Radon 

Aktuell radonkarta för Hallstahammars kommun visar att planområdet ligger inom normal- och 
högriskområde för radon. Enligt försiktighetsprincipen ska alla nya bostäder och lokaler i vilka 
människor vistas en längre tid utföras radonsäkert.  

Buller 

Häradsvägen är en viktig genomfartsled i Hallstahammar med en blandning av vanlig 
fordonstrafik och tung trafik. Med bakgrund av detta genomfördes en bullerutredning för 
prognosåret 2040 vid planläggning av kvarteret Hackspetten (Dp 220), vilken är beläget öster 
om Häradsvägen och även angränsar till planområdet. Utredningen visade att bullernivån för 
kvarteret Hackspetten inte överstiger de ljudnivåer som finns enligt gällande bullerregler.   

Planområdet är beläget på längre avstånd från Häradsvägen än kvarteret Hackspetten. Begränsat 
med buller kan komma från vägtrafik inom och i utkanten av planområdet, men trafikmängden 
är ringa och hastigheterna låga. Med bakgrund av bullerutredningen för kvarteret Hackspetten 
gör kommunen bedömningen att de acceptabla ljudnivåerna vid nybyggnation av bostäder enligt 
förordning om trafikbuller (SFS 2015:216) inte överskrids. Planområdet bedöms därför inte 
utsättas för trafikbuller som skulle kunna orsaka svårigheter vid byggnation eller planläggning 
av området.  

Risk och säkerhet 

Olycksrisker 

Inga särskilda risker finns i områdets närhet.  

Förutsättningar för räddningsingripande 

Framkörningstider: 
Enligt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst får räddningsstyrkans framkörningstid 
inte överskrida 15 minuter. Denna tidsram överskrids inte.  

Brandvattenförsörjning: 
Planområdet skall enligt aktuellt handlingsprogram brandvattenförsörjas från brandpostnät med 
minsta kapacitet 600 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter. 
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Detta ger en maximal slangdragning på 75m för räddningstjänsten. För att uppfylla detta måste 
en ny brandpost anläggas i Konvaljevägens norra del.  

Planförslag 

Bebyggelseområden  

Bostäder 

Syftet med planen är att pröva markens lämplighet för småhusbebyggelse. Området är beläget i 
utkanten av Hallstahammars tätort med närhet till rekreationsmöjligheter, vilket gör det till en 
attraktiv plats för bostadsbebyggelse. Omgivningen består av småhusbebyggelse, 
kontorsbyggnad samt skogsmark och jordbruksmark.  

Med befintlig bebyggelse i åtanke anses byggrätter för småhusbebyggelse vara passande. 
Planområdet rymmer cirka 12 byggrätter som skulle kunna anses vara första etappen i en 
eventuell expansion av området Valstalund. Området utformas efter den befintliga 
Konvaljevägen med byggrätter mellan cirka 950-1100m2 där byggrätterna orienteras efter 
planområdet (och Konvaljevägens riktning).  

Områden för bostadsbebyggelse är i plankartan markerat med B samt gul färg.  

Byggnadskultur och gestaltning 

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med småhusbebyggelse i 1–1,5 våningsplan kan 
byggas. Omkringliggande bebyggelse är enhetlig i sin utformning med övervägande 
småhusbebyggelse i ett våningsplan, merparten från 1960- och 1970-talen. Småhusen går i 
funktionalistisk stil med tegelfasader och mörka sadeltak. På norra sidan Konvaljevägen i 
angränsning till Häradsvägen finns även odlingslotter. Den nya bebyggelsen regleras med 
nockhöjd, alltså den del som sitter högst upp på en byggnads takkonstruktion. Angiven 
nockhöjd på 6,8 meter är anpassad för att rymma småhus om 1–1,5 våningsplan och syftar inte 
till att medge tvåvåningsbebyggelse. Tillåten minsta takvinkel är 25 grader för att undvika platta 
tak. För att framtida bebyggelse inte ska ta upp för mycket av respektive fastighet, har 
utnyttjandegraden reglerats med byggnadsarea (markerat som e1 i kartan) som är satt till 25% av 
fastighetsarean. Med planbestämmelserna görs bedömningen att den föreslagna 
småhusbebyggelsen passar väl in i den befintliga miljön.  

Grönstruktur 

Lek och rekreation 

Norr om planområdet ligger rekreationsområdet Duvhällarna som kallas motionscentrum. Där 
finns utegym, motionsslingor och skidspår. Även den skogsmark som ligger öster om 
planområdet skänker rekreationella värden till området och används av både barn och vuxna. 
Det finns även möjligheter att skapa mindre lekytemiljöer på del av den egna fastigheten. 
Friytekravet för lek och utevistelse för bostadsbebyggelse enligt andra stycket paragraf 9 kapitel 
8, PBL, anses tillgodosett med bakgrund av närheten till Duvhällarna samt med möjligheten till 
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lek på egna tomten. Den skogsmark som finns öster om planområdet ger möjlighet till 
rekreation och återhämtning för närboende.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Ny bostadsbebyggelse i området kommer medföra ökad trafik på Häradsvägen då denna 
fungerar som anslutningsväg för de boende. Konvaljevägen i norrgående riktning breddas och 
förlängs runt kvartersmarken för att möjliggöra anslutning till bostäderna från väst, norr och öst.  

Gång- och cykelväg 

En gång- och cykelväg har nyligen anlagts längs Konvaljevägens södra sida, vilken ansluts till 
befintlig gång- och cykelväg längs Häradsvägen. Anslutning till planområdet för fotgängare och 
cyklister sker genom den nya gång- och cykelvägen samt via den förlängda lokalgatan 
Konvaljevägen som löper runt området.  

Parkering och utfarter 

Parkeringsbehovet för bostäderna ska lösas inom den egna fastigheten. Utfarter för de 
fastigheterna ansluts till den förlängda lokalgatan Konvaljevägen.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Kommunala ledningar för vatten och avlopp finns längs med Konvaljevägen och vidare in på 
Violvägen. Möjlighet finns att ansluta bebyggelsen till kommunalt vatten. Dessa ledningar går 
lätt att ansluta till och har kapacitet för befintlig och tillkommande bebyggelse. Områdets 
ledningskapacitet för dagvatten bedöms som begränsad. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
behöver lösas inom fastigheten. 

Värme 

Mälarenergi har en fjärrvärmeledning som ligger i anslutning till planområdet längs med 
Konvaljevägen. Kapacitet finns för befintlig och tillkommande bebyggelse. 

El 

Mälarenergi har i anslutning till planområdet elledningar längs med Konvaljevägens norrgående 
del.  

Tele och data 

Skanova har fiberledningar inom planområdet och dessa kommer vid byggnation på området 
behöva flyttas. Dessa ska istället flyttas till allmän platsmark, gata.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Hallstahammar kommuns lokala renhållningsordning, tillgänglig på 
kommunens hemsida. Kommunen har ett mål om en ökad återvinning av hushållsavfall och för 
småhusfastigheterna bör källsortering uppmuntras. Vid lokalisering och utformning av 
miljöbodar ska miljö- och arbetsmiljöaspekter beaktas. Råd och anvisningar finns utgivna i 
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handbok av branchorganisationen Avfall Sverige. Platsspecifika råd kan även ges av 
VafabMiljö Kommunalförbund. 

Dagvattenhantering 

Det finns behov av åtgärder för omhändertagande av dagvatten och förslag på lösningar för att 
minska risk för översvämningar finns beskrivna i rapporten för dagvattenutlåtandet. Att anlägga 
dagvattenbrunnar, infiltrationsdiken och nytt vägdike är exempel på lösningar. Vid projektering 
av gator är det viktigt att se över möjligheter att undvika lågpunkten på Konvaljevägen (nord-
sydlig riktning). För att skapa bättre förutsättningar att i framtiden hantera större skyfall i 
området och dess närhet finns det i plankartan bestämmelse för att takvatten ska infiltreras på 
fastigheten. Detta gäller samtliga byggrätter. Vidare ställs även krav på att lägsta golvhöjd för 
bostäderna ska vara på minst 0,5 meter över marknivån vid förbindelsepunkten för dagvatten. I 
planområdets södra del finns ett dike som bevaras för hantering av dagvatten. Möjlighet finns 
att bredda/fördjupa diket. Detta område förses med bestämmelsen skydd i plankartan. Breddning 
eller fördjupning av diken kan räknas som vattenverksamhet. Vattenverksamhet är i grunden en 
tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 
Vissa mindre verksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen.  

Åtgärder för hälsa och säkerhet 

Sanering av förorenad mark 

Saneringskrav förekommer för bostadsmark inom planområdet. Sanering behöver ske innan 
bostadsbebyggelse kan uppföras på planområdet enligt DGE:s rapport Kv. Växthuset (2020). 
Startbesked för nybyggnation av bostadshus får inte ges förrän markföroreningar har sanerats 
till en nivå som inte utgör risk för människors hälsa eller miljön. Bygg- och miljöförvaltningen 
ska kontaktas i god tid innan eventuella markarbeten utförs där marken är förorenad. Innan 
sanering utförs ska en anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till Bygg- och 
miljöförvaltningen i enlighet med 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska göras minst sex veckor i förväg.  

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Planens genomförande bedöms sammanfattningsvis inte ge en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kapitlet 3 paragrafen Miljöbalken. En strategisk miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i Plan- och bygglagens 4 
kapitel 34 paragrafen. Samråd har skett med länsstyrelsen 2019-10-08, vilka delar kommunens 
uppfattning. 

Miljökonsekvenser 

Grönytor är dominerande inom planområdet idag då den till största delen består av 
jordbruksmark. Vegetationen i området kommer minska något i och med att den jordbruksmark 
som finns i dagsläget blir ersatt av kvartersmark och gatumark. En negativ inverkan som planen 
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medför ur ett ekologiskt perspektiv är att mängden hårdgjord yta ökar i området, vilket ställer 
högre krav på dagvattenhantering.  

Planen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel om bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten samt miljökvalitetsnormer.  

Prövning av ianspråktagande av jordbruksmark  

Planområdet består till stor del av jordbruksmark. Marken brukas med slåtter för vallproduktion 
av en arrendator. Enligt 3 kapitlet 4 paragrafen miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark, så 
som åkermark, endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Brukningsbar 
jordbruksmark är mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är 
lämplig för jordbruksproduktion enligt proposition 1985/86:3 sida 158. Den 
åkervärdesklassning som gjordes 1976 klassar marken som 7 av 10 på skalan. Eftersom marken 
brukas idag och också ligger i direkt anslutning till annan jordbruksmark måste den anses vara 
brukningsvärd. Marken får därmed endast bebyggas för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen som inte går att tillgodose på annan mark. 

I proposition 1985/86:3 redogörs bostadsförsörjningsbehovet som ett exempel på väsentliga 
samhällsintressen. Hallstahammars kommun växer i invånartal och det råder nu bostadsbrist i 
kommunen. Behovet av nya lägenheter är stort och tillgången på småhustomter är mycket 
begränsad. Det finns därför ett väsentligt samhällsintresse av att anlägga bostäder i kommunen. 
För att få exploatera brukningsvärd jordbruksmark krävs dock att intresset inte kan tillgodoses 
på annan mark.  

Kommunens samhällsplanering har under flera års tid fokuserat på att skapa möjligheter för 
bostadsbebyggelse och flera exploateringsprojekt har också startats under de senaste åren. Fokus 
för planeringen har varit att skapa en variation av olika typer av bostäder så att olika grupper i 
samhället gynnas. Fokus har också varit på att skapa utveckling i de olika orterna, både för att 
bibehålla underlag till samhällsservice och för att skapa förutsättningar till flyttkedjor inom den 
egna orten. Hallstahammars tätort, som är kommunens största tätort, byggs idag i stor 
utsträckning, främst genom förtätning av tidigare bebyggd mark. I Hallstahammars tätort har i 
princip alla områden som utpekats som lämpliga för bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan 
antingen redan bebyggts, är på väg att bebyggas enligt en laga kraft-vunnen detaljplan, under 
pågående planläggning eller redan avfärdats som olämplig med nu gällande förutsättningar. 
Valstalund är ett av de återstående områdena i kommunens gällande översiktsplan från 2011 
som utpekats som potentiellt område för bostadsbebyggelse och som ännu inte exploaterats. En 
anledning till att området inte tidigare planlagts är för att det funnits annan mark att exploatera 
utan att brukningsvärd jordbruksmark behövts tas i anspråk. Exempel på sådana exploateringar 
som bebyggts eller planerats för småhusbebyggelse i planområdets närhet de senaste åren är 
Blåklintsvägen i Östra Nibble, Sidensvansvägen i Kvarteret Fasanen och kommande Kvarteret 
Hackspetten. I hela Hallstahammars tätort finns ytterligare exploateringar både för 
småhusbebyggelse och flerbostadshus som genomförts de senaste åren eller planeras 
genomföras inom kort, bland annat Södra Näs, Knektbacken, Eldsbodaplan och Östra Trollebo. 
En annan anledning har varit att ridskolans placering i Hallstahammars tätort varit under 
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utredning och Valstalund då var ett av områdena som utreddes innan beslut togs om att bygga ut 
i befintligt läge i Södra Nibble. 

Under hösten 2017 genomförde dåvarande planavdelningen, på uppdrag från politiken, en 
inventering av möjliga kvarvarande exploateringsmöjligheter i Hallstahammars tätort utöver 
pågående eller redan identifierade platser. Beslutet att starta arbetet med den här detaljplanen är 
ett resultat av den utredningen.  

För att tillgodose miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö är det viktigt att bevara 
grönområden inom tätorten, därför ser kommunen att en utveckling utanför tätorten är 
nödvändig för att skapa goda livsmiljöer för alla. För att mindre tätorter ska kunna utvecklas och 
tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, som är ett väsentligt samhällsintresse, kommer en del 
jordbruksmark behöva tas i anspråk. Västerås är den ort som Hallstahammar har störst utbyte av 
arbetspendling med och att möjliggöra och utveckla bostadsbebyggelse mot Västerås-hållet är 
således en naturlig del av samhällsutvecklingen.   
 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör för ny boendemiljö med småhusbebyggelse i ett lugnt område. God 
bebyggd miljö skapas i och med närheten till naturområde och rekreation, vilket även är positivt 
ur hälsosynpunkt. Ett nytt bostadsområde kan bidra till mer rörelse i området och därmed ökad 
trygghet.   

Planförslaget kommer innebära en viss förändrad utsikt och karaktär för de närboende, men den 
nya bebyggelsen anpassas till befintlig bebyggelse i förhållande till höjd och exploateringsgrad 
för att påverkan ska bli så liten som möjligt.  

Barnperspektivet 

Genomfartstrafik kommer inte finnas i bostadsområdet, vilket innebär en säkerhet och trygghet 
för barn och deras familjer. Närmiljön erbjuder goda rekreationsmiljöer i och med den 
intilliggande skogen, Valstalunds IP och tennishall samt motionscentrum i Duvhällarna där 
möjlighet till fritidsaktiviteter erbjuds.  

Jämställdhet och tillgänglighet 

Den nyligen anlagda gång- och cykelvägen längs Konvaljevägens södra del som anslutits till 
befintlig gång- och cykelväg, bidrar till att framkomligheten och tillgängligheten inom samt till 
planområdet förbättras. Detta är särskilt viktigt för de som inte har tillgång till motordrivna 
fordon.  

Ny bostadsbebyggelse med tillhörande utemiljö ska utformas på sådant sätt att krav på 
tillgänglighet uppfylls för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt 
gällande lagstiftning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Området har en god anslutning till befintlig infrastruktur och kräver inga större investeringar för 
att möjliggöra byggnation. Genomförandet av planen kan medföra kostnader för marksanering.    
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs genom standardförfarande, vilket innebär att planen ska antas av 
Kommunstyrelsen.  

Preliminär tidplan 
Samråd  mars 2020 
Granskning  april/maj 2020 
Antagande september 2020 

Genomförandetid  

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Hallstahammars kommun ansvarar för de förändringar på allmän plats som är nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna vara genomförbar. Kommunen ansvarar även för den brandpost som är 
nödvändig för planens genomförande. Blivande fastighetsägare ansvarar för bebyggelsen av 
bostäder på kvartersmarken.  

Huvudmannaskap 

Hallstahammars kommun är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Bildande av nya fastigheter/fastighetsbildning 

De användningsområden i detaljplanen som tillhör kvartersmark ska delas upp i lämpliga 
fastigheter för bostadsbebyggelse. Illustrationen visar förslag på hur fastigheterna kan delas upp. 
Småhustomter föreslås uppgå till 12 stycken om cirka 1000–1200 kvadratmeter. 
Hallstahammars kommun ansvarar för och bekostar ansökan om bildande av nya 
bostadsfastigheter. 

Gemensamhetsanläggningar/samfällighet 

Den gatan som utgör Hallstahammars-Nibble Ga:2, planeras som en allmän gata med 
kommunalt huvudmannaskap. Hallstahammars-Nibble Ga:2 upphör därmed genom 
lantmäteriförrättning i samband med avstyckning av småhustomterna. Hallstahammars kommun 
ansvarar för och bekostar ansökan om avvecklande av Hallstahammars-Nibble Ga:2. 

Ekonomiska frågor 

Kommunen bekostar åtgärder på allmän platsmark och ansvarar för utbyggnaden av allmänna 
ledningar fram till anslutningspunkt. Exploatören bekostar all byggnation och teknisk 
försörjning på kvartersmark. Intäkterna för försäljning av fastigheterna beräknas täcka 
kostnaderna för utbyggnaden av allmän platsmark. Kommunen står för ansökan och kostnaden 
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för den fastighetsbildning som krävs för att genomföra planen. Kommunens kostnader för 
utbyggnad av ledningsnät och allmän platsmark inom detaljplaneområdet förväntas att täckas 
genom försäljning av småhustomterna. Kommunen ansvarar för att området är sanerat från 
föroreningar innan försäljning av tomter sker.  

Tekniska frågor 

Flytt av ledningar 

Inom planområdet, på föreslagen kvartersmark, har Skanova fiberledningar som behöver flyttas 
vid exploatering enligt beskrivning under Teknisk försörjning. Samråd ska ske med 
ledningsägare inför flytt.  

Medverkande tjänstepersoner 
Planförfattare är Sandra Ekstedt vid Hallstahammars kommun.  

 

Hallstahammar 2020–02–28 

 

Sandra Ekstedt   Kjell Jacobsson  

Planarkitekt   Tf. Samhällsbyggnadschef 
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