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SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planprogrammet syftar till att pröva möjligheten till byggnation av bostäder samt 

gemensamhetsbyggnader på fastigheten Hallebro 1:18. En kombination av fristående hus i två 

plan, kedjehus i ett plan och suterränghus samt gemensamhetsbyggnader. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 

Planförslaget är förenligt med 3 och 4 kap. miljöbalken.  Planen berör inte något riksintresse. 

Förslaget är också förenlig med 5 kap. miljöbalken eftersom det inte medför någon risk för 

överskridande av miljökvalitetsnormer. 

PLANDATA 

Planens avgränsning 

Planområdet är beläget norr om väg 830 ca 5 minuters bilväg från Gnesta centrum. 

Areal 

Areal enligt fastighetsregistret: 79440 m2 

 

Markägoförhållanden  

Fastigheten ägs idag av lika delar av Magnus Molin, Anders Bergman och Linda Kowalski 

Nordfors. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

En kommuntäckande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003. En ny översiktsplan är nu 

ute på remiss. Ny bostadsbebyggelse på platsen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.  

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser eller andra förordnanden. 

 

Miljöbedömning 

Kommunens preliminära bedömning är att förslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Enligt jordartskartan är stora delar av området glacial lera. Vid byggnation ska 

hänsyn tas till markegenskaperna. I området finns ett sankare parti. Bebyggelsen placeras norr om 

detta. Dagvattenfrågan ska utredas närmare i fortsatt arbete så att risk för översvämning undviks. 

Berg och morän innebär risk för förhöjda radonhalter, förekomst av radon ska undersökas inför 

byggnation. Om avverkning av mer än 0,5 ha skog sker ska detta anmälas till länsstyrelsen. En 

byggnation leder till ökad trafik i området, dock inte i sådan omfattning att gällande riktvärden 

riskerar överskridas.  Hänsyn ska tas till befintliga bostäder för att undvika störande ljus och ljud.  

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Ett mindre odlingsröse finns i området men är 

omvandlat till skogsmark. Om möjligt sparas detta röse då det är av betydelse för den biologiska 

mångfalden.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

 

 

 

Natur 

 

Mark och vegetation 

Naturen på tomten är tydligt uppdelad på två olika landskapskaraktärer. Den plana ytan på 

fastighetens norra sida med självsådd, ej gallrad, tätt uppvuxen yngre tall- och granskog ca 7-8 år 

gammal. På fastighetens södra sida en klippa med äldre blandskog och berg i dagen.  

Markbeskaffenhet 

Enligt jordartskartan är stora delar av området glacial lera. Vid byggnation ska hänsyn tas till 

markegenskaperna.  

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning  ska tas fram i samband med planläggning. 

Förorenad mark  

Ingen information finns om att marken skulle vara förorenad.  

Radon 

Berg och morän innebär risk för förhöjda radonhalter, förekomst av radon ska undersökas inför 

byggnation.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

 I området finns ett sankare parti. Bebyggelsen placeras norr om detta. Dagvattenfrågan ska 

utredas närmare i fortsatt arbete så att risk för översvämning undviks. 

Fornlämningar  

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten.  
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Bebyggelseområden 

 

 

Befintliga bostäder 

Inga bostäder finns på fastigheten i dagsläget. I anslutning till fastighetsgränsen finns fyra 

befintliga bostadsfastigheter. Åretruntbostäderna Hallebro 1:14 och Hallebro 1:15. De ligger 

sydväst om berget/klippan och har inte insyn mot den planerade bebyggelsen. Åretruntbostaden 

Hallebro 1:13 och sommarbostaden Hallebro 1:12, har insyn mot bebyggelsen från fastigheternas 

baksida.  

 

Ny bebyggelse  

Illustrationen ovan visar skiss på möjlig bebyggelse i området. Förslaget innehåller totalt 18 

bostäder. Fyra suterränghus på bergets södra sida, på den plana marken ett kedjehus med fyra 

bostäder samt 10 friliggande enbostadshus. Bebyggelsen förbinds genom grusade hårdgjorda ytor 

samt spänger / landgångar och trappor av trä.  

 

Tillgänglighet 

På det plana området är förutsättningarna goda att ordna en god tillgänglighet till de planerade 

bostäderna. Till den kuperade delen erfordras särskild utredning för att klargöra förutsättningarna 

att uppnå en god tillgänglighet. Gatorna och gångvägarna planeras att genomföras med 

genomsläppliga material. Det är viktigt att dessa utförs så att fullgod tillgänglighet uppnås. 

 

Byggnadskultur och gestaltning 

Den norra delen av området ligger skyddat av berg och skog. Bebyggelseutformning studeras 

närmare i fortsatt planarbete. Det är viktigt att bebyggelsen på höjden närmast väg 830 får en 

indragen placering och underordnar sig landskapet.  
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Friytor och rekreation 

Lek och rekreation 

Området är omgivet av stora friytor med natur och ytor för rekreation. Platser för lek kommer att 

finnas på fastigheten. Det går att vandra från fastigheten till den närliggande Hallsjön utan att 

passera bilväg.  

 

Naturmiljö 

Ett mindre odlingsröse finns i området men är omvandlat till skogsmark. Om möjligt sparas detta 

röse då det är av betydelse för den biologiska mångfalden.  

 

Vattenområden 

Sjön Hallsjön är närmaste vattendrag som nås via en befintlig skogsväg.  

 

Gator och trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Förbi området passerar väg 830 som är relativt smal men glest trafikerad. Det finns en alternativ 

promenad- och cykelväg via befintliga grus- och skogsvägar från bebyggelsen och in mot Gnesta 

centrum. 

Kollektivtrafik 

Väg 830 trafikeras av busstrafik. En busshållplats finns placerad vid fastighetens befintliga utfart. 

 

Parkering 

Gemensam parkering under tak planeras på den plana ytan och även på berget för fastigheterna 

där. 

 

Utfarter 

Det finns en existerande utfart från fastigheten till väg 830. Befintlig tillfartsväg bör breddas och 

utfarten ses över. Alternativ placering av utfartsväg bör utredas. 

 

Störningar 

Väg 830 är glest trafikerad och bedöms inte utgöra en störning för de kommande fastigheterna. 

Fastigheterna på den plana marken innanför berget är även skyddade från störningar genom 

naturens utformning. De befintliga bostadsfastigheterna kommer att påverkas av den nya 

bebyggelsen och åtgärder för att minska störningar i form av ljud och ljus ska utredas. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Bebyggelsen planeras ha enskilt vatten och avlopp. Vatten planeras att tas lokalt i området via 

minst två borrhål för vatten. Avlopp ska lösas i en gemensam anläggning. 

Värme 

Utvärdering pågår av exploatören av vilken lösning avseende uppvärmning som bäst stödjer ett 

hållbart boende. Bland annat utvärderas bergvärme och solceller. 

El/tele 

Samråd avseende elförsörjning och fiber kommer att ske med Vattenfall och Skanova. 

Avfall 

Gemensamma utrymmen för sopsortering och sophantering. Kommunal hämtning av sopor. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Detaljplan avses handläggas med standardförfarande och inleds med ett programskede som 

genomförs under våren 2018.  

Markägande 

Privatägd mark. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän platsmark inom området, såsom vägar, parker etc. kommer att ha enskilt 

huvudmannaskap. 

 

Avtal 

Planavtal 

Ett särskilt planavtal har tecknats mellan exploatören och kommunen. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal kommer att tas fram i ett senare skede mellan kommunen och exploatören. 

Avtalet kommer att reglera ansvarsfördelning för exploateringen. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Bostadsfastigheterna kommer att utgöra enskilda fastigheter. Exploatören utvärderar även 

möjligheten att kedjehuset blir bostadsrätter. 

Gemensamhetsanläggning 

Det kommer att bildas gemensamhetsanläggningar av vägar, gångvägar, gemensamma fastigheter 

och gemensamma ytor. 

Servitut eller ledningsrätt 

Andel i samfällighet 

Fastigheten Hallebro 1:18 har andel i följande samfälligheter: 

Andel i Daga Häradsallmänning s:1 

Andel i Hallebro s:1 

Andel i Hallebro s:2 

Servitut som belastar Hallebro 1:18 

Servitut: 04-FRU-548.1 Ändamål: Brunn. Till förmån för: Hallebro 1:12 

Servitut: 04-FRU-634.1 Ändamål: Väg. Till förmån för: Hallebro 1:13 

Servitut: 04-FRU-643.1 Ändamål: Väg. Till förmån för: Hallebro 1:14, Hallebro 1:15 

Servitut: 04-FRU-643.2 Ändamål: Vattentäkt Till förmån för: Hallebro 1:14, Hallebro 1:15 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planarbetet bekostas av exploatören. Enskilt huvudmannaskap. Exploatören kommer att bekosta 

utbyggnaden av allmänna anläggningar. 
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MEDVERKANDE  

Planprogrammet har utarbetats av exploatören i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen på 

Gnesta kommun. Från Gnesta kommun har medverkat Tomas Enqvist, planeringschef samt Bertil 

Karlsson, miljöstrateg. Illustrationerna är framtagna av exploatören genom arkitekterna Marko 

Koistinen och Kristian Stoltz. 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

februari 2018 

 

 


