Detaljplan för

Haraldsbogymnasiet och
Hälsinggårdsskolan
i Falu kommun, Dalarnas län

Planbeskrivning

Handlingar
•

Plankarta, skala 1:2 000, med planbestämmelser

•

Planbeskrivning

Planförfarande
Detaljplanen hanteras enligt reglerna för normalt planförfarande.
Kommunfullmäktiges beslut om antagande
I granskningshandlingen ingick även en bostadstomt vid Falhemsvägen. I
kommunfullmäktiges beslut, 2014-06-12 § 161, om att anta planen
undantogs tomten vid Falhemsvägen. Planhandlingarna har därför ändrats
så att denna tomt inte ingår.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens huvudsyfte är att ge stöd enligt plan- och bygglagen för
användningen av de kommunägda fastigheterna Hälsinggården 3:1,
(Haraldsbogymnasiet) och Hälsinggården 24:1 (Hälsinggårdsskolan).
Då Hälsinggårdsskolan måste evakueras, på grund av dåligt skick, flyttar
delar av verksamheten till Haraldsbogymnasiet som i nuläget har vakanser i
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lokalutbudet, kommer mark att bli tillgänglig för andra ändamål, som
bostäder. Det finns även ett behov av vårdbostäder i kommunen som till en
del kan tillgodoses inom området. Detaljplanen kommer att ge fastigheterna
flera användningssätt då det i dag inte går att exakt förutse vilka ändamål
som blir efterfrågade i framtiden.
Planen innehåller även ett mindre delområden för bostadsändamål nordväst
om skolorna, längs Kopparvägen., och söder om dem, längs Falhemsvägen.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens
genomförande innebär inga åtgärder som berör något riksintresse. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet.

Behovsbedömning för miljöbedömning
Detaljplanen är i huvudsak redan ett ianspråktaget bebyggelseområde, och
förändringarna som görs är främst i ändamålen för de redan bebyggda
skolfastigheterna. Därför bedöms detaljplanen inte ha en betydande
påverkan på omgivningen. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte
medför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som
anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS
2005:356). Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 § miljöbalken behöver därför inte upprättas.

Plandata
Lägesbestämning
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Planområdet är beläget i Haraldsbo och Hälsinggården, cirka tre kilometer
öster om Faluns centrum. Planområdet utgörs av ett större sammanhängande delområde, med Haraldsbogymnasiet (delområde 1 på kartan)
och Hälsinggårdsskolan (2), och ett två mindre delområden, bostäder vid
Kopparvägen (3)., och bostadstomt vid Falhemsvägen (4).
Areal
Planområdets areal är cirka 21,7 hektar.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Planområdet ingår i Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Falu
tätort, antagen av kommunfullmäktige 1994-06-16.
Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan är redovisade som
institutionsområden.
Delområdetna nordväst och söder om skolorna är redovisatde som bostadsområden.
Koppartorget, som ligger norr om Haraldsbogymnasiet, är redovisat som ett
stadsdelscentrum.
Detaljplaner
Fastigheten Hälsinggården 3:1 (Haraldsbogymnasiet) omfattas av
detaljplanen Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för södra
Haraldsbo i Falun, 81-02-11. Den anger markanvändning för allmänt
ändamål. Allmänt ändamål var ett ändamål som användes före plan- och
bygglagens införande, och medgav endast verksamheter med offentligt
organ (kommun, landsting och stat) som huvudman. Detaljplanen omfattar
även det delområde som ligger nordväst om skolan, vid Kopparvägen,
vilket är planlagt som ”park eller plantering”. För en mindre del av planen,
för fastigheten Hälsinggården 3:3, på Vandrarvägen, finns tillägget Ändring
av detaljplan för del av Södra Haraldsbo, 94-04-29, vilket, förutom allmänt
ändamål, även ger stöd för ”bostad i form av elevhem/gruppboende”.
För fastigheten Hälsinggården 24:1 (Hälsinggårdsskolan), anges
användningen allmänt ändamål, i detaljplanerna Förslag till ändring och
utvidgning av byggnadsplanen för del av Hälsinggården, 60-07-22 och
Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Hälsinggården, 66-07-07.
Söder om nuvarande F-3 skola, hörnet Tranbärsvägen/ Hasselvägen, finns
ett stråk parkmark som regleras i den senare detaljplanen, 66-07-07.
Små partier i sydligaste delen av Hälsinggårdsskolan omfattas av detaljplanen 79-10-09 och är reglerade som allmän plats, ”gata eller torg”, och
”park eller plantering”.
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Delområdet vid Falhemsvägen, söder om Hälsinggårdsskolan, ingår i
detaljplanen Förslag till stadsplan för del av sydöstra Hälsinggården, 7511-13, och är reglerade som ”park eller plantering”.
Bostadsprogrammet
I Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2014-2016, lyfts
det fram ett kommande behov av särskilt boende. Socialförvaltningen/LSS
har ett behov av serviceboende á åtta lägenheter och gruppbostäder á sex
lägenheter per år.
Bostadsprogram 2012-2014 har som mål att 20 småhustomter ska kunna
erbjudas i tomtkön och 75 lägenheter i flerbostadshus ska byggas per år.
Boendeplan för äldreomsorgen
Enligt Boendeplan för äldreomsorgen har omsorgsförvaltningen ett behov
av cirka 45 nya bostäder under perioden 2014-2016.
Grönstrukturplan
Södra delen av Haraldsbogymnasiet ingår i Grönstrukturplan för Falu
tätort, antagen av kommunfullmäktige 2006-02-15 som bostadsnära
rekreationsmark. Även direkt öster om Hälsinggårdsskolan finns det
bostadsnära rekreationsmark liksom den sammanbindande delen mellan
skolorna. Det mesta av delområdetna nordväst och söder om skolorna finns
redovisat som bostadsnära rekreationsmark.

Haraldsbogymnasiet

Hälsinggårdsskolan

Det uppmärksammas i grönstrukturplanen att bland andra Haraldsbo och
Hälsinggården har längre än de i grönstrukturplanen angivna avståndskriterierna till de större friluftsområdena. Enligt grönstrukturplanen, och
lokalt miljömål i miljöprogram (2007), ska alla boende ha tillgång till en
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bostadsområdespark om cirka 3 000 kvadratmeter inom ett avstånd av 300500 meter.
Träbyggnadsstrategin
Falu kommun antog 2011-09-11 en träbyggnadsstrategi som uttrycker att trä
som byggnadsmaterial alltid ska prövas när nya byggnadsverk eller andra
anläggningar ska uppföras i offentliga miljöer. Kommunens egna bolag ska
beakta träbyggnadsteknik som ett alternativ i varje byggprojekt. Detta gäller
för såväl bostäder som lokaler och offentliga byggnader. Detaljplaner ska
utformas så att det blir möjligt att bygga flerbostadshus i trä.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav 2013-01-15, § 12, stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till en detaljplan för
Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan.
Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskyddsbestämmelser.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation

Inom Hälsinggårdsskolan finns en fin skolgård med ett landskap med
organiskt formade kullar och fritt stående tallar. Den norra delen av
Hälsinggårdsskolan har en karaktär av naturlandskap med genomlöpande
stigar. Dessa delar av planområdet ska i möjligaste mån bevaras vid
exploatering och får en bestämmelse (n1). För de större tallarna, de som i
brösthöjd är större än 20 centimeter i diameter, krävs marklov för fällning
(a1).
För de östra delarna av Hälsinggårdsskolan, området närmast Hasselvägen,
bör så mycket som möjligt av vegetationen bevaras (n2).
På Haraldsbogymnasiet finns också många äldre tallar vilka ger kvaliteter
åt både skolmiljön, och närmast gatorna, för gatumiljön. Då de har en lång
”leveranstid”, är det viktigt att dessa värnas, och det krävs marklov för
fällning av dem som är större än 20 centimeter i diameter i brösthöjd (a1).
Inom Haraldsbogymnasiet finns det norr om bollplanerna ett skogsområde
som inte får förses med byggnader. Skogsområdet får en bestämmelse om
att det ska bibehållas (skog).
Det finns trädrader inom och i anslutning till skolgårdsmiljöerna. Om de
uppfyller definitionen av allé är dessa skyddade av det generella
biotopskyddet.
Söder om bollplanerna finns gräsklippta ytor som har byggrätter.
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Det nordvästra delområdet för bostäder vid Kopparvägen består främst av
gräsytor. Det södra delområdet vid Falhemsvägen består till mestadels av
en gräsyta.
Marken inom planområdet lutar i huvudsak åt sydväst, mot Runn.
Geotekniska förhållanden

Planområdet består främst av morän. De södra delarna av planområdet kan
bestå av lera/silt.
Radon

Generellt gäller att ny bebyggelse inom Falu kommun ska föregås av
radonundersökning. Befintlig bebyggelse ska vid inredande av bostäder
klara radonhalten 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) inomhusluft.
Fornlämningar och kulturmiljö

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Vid kvartersmarken för bostäder söder om Vandrarvägen, direkt väster om
Hälsinggårdsvägen, finns rösen som hänsyn bör tas till. De ligger delvis på
den redan bebyggda fastigheten Hälsinggården 3:3.
Bebyggelse
I och med att Hälsinggårdsskolan evakueras, på grund av byggnadernas
dåliga skick, kommer större delar av skolan att rivas. Detta frigör mark i
tätorten som kan användas för andra ändamål. I dagsläget är det svårt att
förutsäga hur marken önskas användas i framtiden, varför planen ger flera
användningssätt för Hälsinggårdsskolan. Ändamålen planen ger stöd för är
bostäder (B), vårdbostäder (D1), kultur och fritid (R), restaurang (C2), skola
(S) samt kontor (K).
Den norra delen av skolan, som i dag har årskurserna F-3, planeras att
byggas om till förskoleavdelningar. Den får samma ändamål som den södra
delen av Hälsinggårdsskolan förutom ändamålen vårdbostäder och
restaurang.
Större delen av delområdet Hälsinggårdsskolan får bebyggas med högst två
våningar. En del, på befintlig grusplan, mitt inne i kvarteret får bebyggas
med högst tre våningar. För en del, längs Hasselvägen, norr om gymnastiksalen får bebyggas med enplanshus, med sex meter som högsta nockhöjd.
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Förskola

Gymnastikhall
Äldreboende
Matsal/
aula

Illustration över hur bebyggelsen kan utvecklas på Hälsinggårdsskolan.

Haraldsbogymnasiet är tänkt att fortsätta fungera för undervisning. Då det i
dag har vakanser i lokalbeståndet kan vissa delar av byggnaderna hyras ut
för andra ändamål. Därför får Haraldsbogymnasiet också flera
användningssätt och får med planen stöd för skola (S), kultur och fritid (R),
kontor (K), bostäder (B) samt småindustri och hantverk som inte är
störande för omgivningen (J1). Det senare tillåts inte söder om bollplanerna.
För den södra delen kan det bli aktuellt för fler bostadstomter. Norr om
bollplanerna tillåts bebyggelse med högst tre våningar, och söder om
planerna högst två våningar.
För Kopparstadens fastigheter Hälsinggården 3:3 och Hälsinggården 24:1
ges ändamålen förskola (S1), bostäder (B) och kontor (K). De får vara i
högst två våningar.
Fastigheten Haraldsbo 3:2 som i dag inrymmer Falu kyrkliga samfällighet
får planstöd för ändamålen kyrka (C1) och förskola (S1). Byggnadens
högsta nockhöjd är reglerad till åtta meter.
Nordväst om Haraldsbogymnasiet, vid Kopparvägen, ges planstöd för
bostadsändamål (B). De får bebyggas med en våning och största taklutning
får vara 38 grader.
Söder om Hälsinggårdsskolan, vid Falhemsvägen, ges stöd för en bostadstomt, längst västerut. Den får bebyggas med en våning och ha en högsta
nockhöjd på sex meter.
De befintliga bostäderna inom planområdet, mellan Hälsinggårdsvägen och
Humlevägen, fastigheterna Hälsinggården 1:34 och Hälsinggården 12:2, får
planstöd för bostäder, och högsta våningsantal är reglerad till två våningar.
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För ändamålet bostäder får byggnadsarean vara högst 25 procent av
fastighetsarean (e1).
Strax norr om Hälsinggårdsskolans södra del, på den befintliga grusplanen
närmast parkstråket, kan det bli aktuellt för seniorboende. Om det får en
innergård som förses med tak och glasas in, ska det ändå räknas som en del
av utemiljön, då just det är dess funktion, och därmed inte räknas som en
del av byggnadsarean.
För fristående bebyggelse får huvudbyggnader inte placeras närmare tomtgräns än fyra meter, och för komplementbyggnader två meter (p1). Detta
gäller följaktligen inte vid sammanhängande bebyggelse som radhus eller
gemensamma garage.
Tekniska anläggningar för stadsdelens behov, exempelvis för el, VA eller
återvinning, får anordnas inom kvartersmark för de ändamål som finns i
planområdet.
Kommersiell service

Norr om Haraldsbogymnasiet ligger Koppartorget med enklare
kommersiell service, som pizzeria och frisör.
Ett par livsmedelsbutiker finns mellan 1-2,5 kilometer från planområdet.
Offentlig service

Större delen av planområdet har tidigare fungerat för utbildning. Haraldsbogymnasiet kommer även i fortsättningen att fungera för det, liksom den
norra delen av Hälsinggårdsskolan, norr om parkstråket, som planeras att
byggas om till förskoleavdelningar.
I Hälsinggårdsskolans sydöstra del, i anslutning till matsal och aula, som
tillsammans med gymnastiksalen är de delar som bevaras, planeras ett vårdoch omsorgsboende med cirka 40-50 lägenheter lokaliseras.
Ett vård- och omsorgsboende innehåller lägenheter där man har tillgång till
vård och omsorg, personal finns dygnet runt. Gemensamma ytor finns för
exempelvis måltider och aktiviteter. Det kan exempelvis vara ett demensboende. Vård- och omsorgsbostäder ingår i ändamålet vård i detaljplan.
Särskilt boende, exempelvis gruppbostäder, ingår i ändamålet bostäder.
Hyresgästerna i ett särskilt boende kan få hjälp med dagliga behov.
Personal finns, men inte under hela dygnet. Målet med särskilt boende är
att de inte ska vara institutionsliknande, utan ska fungera som
hyresgästernas privata hem.
Närmsta vårdinrättning är Norslunds vårdcentral som ligger 1-2 kilometer
väster om planområdet.
Tillgänglighet

Vid alla förändringar av marken eller byggnaderna bevakar kommunen, i
samband med hanteringen av bygglovet, att tillgängligheten är god.
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Kommunens ambition är att rekommendationerna i skriften Bygg i kapp ska
tillämpas.
Byggnadskultur och gestaltning

Den norra delen av Hälsinggårdsskolan, mot Tranbärsvägen, får en
varsamhetsbestämmelse (k1). Förändringar av byggnaden får inte förvanska
dess exteriör. Särskilt att beakta är byggnadernas entrépartier och skärmtak.
Aulan och matsalen har ett visst kulturhistoriskt värde exteriört då de har en
tidstypisk karaktär. Interiört har aulan tidstypiska vägg- och takbeklädningar, samt belysning, som bör värnas. Inne i matsalen finns en stor
väggmålning som är utförd 1962 av Einar Norelius och har titeln ”Det var
en gång”, vilken även tillhör kommunens konstsamling. Denna målning ska
bevaras och bär en skyddsbestämmelse (q1).
Generellt gäller att ny bebyggelse bör ansluta till den karaktär som finns
hos den omgivande befintliga bebyggelsemiljön.
Räddningstjänstens insatstider

Räddningstjänsten beräknas nå området inom tio minuter.
Friytor
Lek och rekreation

Söder om Haraldsbogymnasiets byggnader finns bokningsbara bollplaner,
som har planstöd genom ändamålet kultur och fritid (R), men som även kan
användas till exempelvis skolundervisning. I Hälsinggårdsskolans östra del
finns en gymnastiksal som ska fungera för uthyrning till föreningar med
mera och den har också ändamålet kultur och fritid (R).
Vid Hälsinggårdsskolan ligger i dag en grusplan. Då denna försvinner, och
övergår till byggrätter för bland annat bostäder medför det ett behov av en ny
allmän bollplan inom området. En sådan lokaliseras till den bostadsområdespark som ska finnas mellan Hälsinggårdsvägen och Humlevägen. Där ska det
även finnas plats för lekutrustning.
Genom Hälsinggårdsskolan sträcker sig ett parkstråk, mellan Hasselvägen
och Humlevägen. Det finns en bit parkmark väster om Hälsinggårdsvägen.
Även söder om Haraldsbogymnasiet sträcker sig ett parkstråk från
Hälsinggårdsvägen och västerut, där den ansluter till ett nord-sydligt stråk,
som binder samman Kopparvägen och Runn. Den nordliga delen av det
senare stråket ingår i detaljplanen och säkras genom ett markreservat
tillgängligt för gång- och cykeltrafik (x).
Planområdets offentliga utemiljöer, som gång- och cykelvägar, parkeringar,
parker, lekplatser m.fl, ska utformas utifrån Boverkets begrepp ”trygghet i
ett jämställdhetsperspektiv”.
Hälsinggårdsskolans skolgårdsmiljö bör vid exploatering bevaras och
utvecklas.
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Där undervisning sker ska lämpliga utemiljöer för barn finnas.
Gator och trafik
Gång-, cykel- och mopedtrafik

Gång- och cykelvägar finns längs södra sidan om Kopparvägen och
Tranbärsvägen. Gång- och cykelvägar finns också längs den östra sidan
om Hälsinggårdsvägen och västra sidan om Hasselvägen, vilka knyts
samman med en gång- och cykelväg längs Blockhusvägen. Gång- och
cykelvägarna ligger på lokal- eller huvudgata. Det finns även en gång- och
cykelväg på östra sidan om Hälsinggårdsvägens norra del. Denna ligger
dels på huvudgata och dels på parkmark. Den går även in på kvartersmark
där den säkras för allmänheten genom ett markreservat (x).

Gång- och cykelvägar i området (hämtat ur Cykelkarta över Falu tätort, 2008-12-02)

För Hälsinggårdsskolan är det nödvändigt att vid exploatering bevaka att
området förblir tillgängligt för att ta sig igenom med gång- och cykeltrafik.
Detta görs inte genom att i detaljplanen peka ut lägen eftersom det inte är
önskvärt att låsa detaljplanen för mycket för en viss struktur. Då det är
kommunen som äger marken får det vid försäljning av den regleras så att
marken blir tillgänglig.
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Hälsinggårdsvägen

Humlevägen

Blockhusvägen

Hasselvägen

Identifierade stråk som bör bevakas vid exploatering och försäljning.

Kollektivtrafik

Stomlinje 701 går längs Kopparvägen och Tranbärsvägen, med närmsta
busshållplatser på Koppartorget och korsningen Hasselvägen/
Tranbärsvägen.
Biltrafik

Kopparvägen som går i de norra delarna av planområdet planläggs som
huvudgata. Likaså Hälsinggårdsvägen, som binder samman Korsnäsvägen
och Strandvägen, för den del som sträcker sig inom planområdet. Humlevägen som ansluter de norra delarna av Hälsinggårdsskolan västerifrån
med Blockhusvägen planläggs som lokalgata.
Blockhusvägen som ansluter Hälsinggårdsvägen till Hälsinggårdsskolan,
ligger utanför detaljplanen. Hasselvägen som ansluter skolan till Tranbärsvägen och Verkstadsvägen ligger också utanför planområdet.
Inom delområdena finns ingen allmän gatumark. Om det behövs gator får
de byggas på kvartersmark och bli gemensamhetsanläggningar.
Parkering, varumottagning och utfarter

Parkering och varumottagning anordnas inom respektive fastighet. Hur det
anordnas hanteras vid bygglovet.
Så få utfarter som möjligt bör anordnas mot Kopparvägen och
Hasselvägen. Parvisa utfarter, att två tomter delar på en och samma utfart,
är att föredra. Utfartsförbud gäller också längs stora delar av
Hälsinggårdsvägen.
Lämplig plats för lämning och hämtning av barn ska anordnas på
Haraldsboskolan när den får nytt låg- och mellanstadium.
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Störningar och risker
Buller från trafiken

De nationella riktvärdena för buller från trafik får inte överskridas.
Trafikmätningar på Kopparvägen har gjorts som visar att antal fordon per
dygn uppgår till 2 500 fordon (data från 2010) varav 10 % (2003) består av
tung trafik. Mätningar har även gjorts på Hälsinggårdsvägen som visar att
antal fordon per dygn uppgår till 1 400 (2006). Sammantaget visar
mätningarna att det inte är särskilt trafikerade gator vilket resulterar i att
kommunen gör bedömningen att buller från trafik från de kommunala
gatorna inte blir något problem för de ändamål som detaljplanen ger stöd
för.
Järnvägen sträcker sig söder om planområdet. Detaljplanen ger stöd för
bostäder söder om Haraldsbogymnasiet, vid Vandrarvägen, som närmast
ligger cirka 120 meter från järnvägen., och sydost om Hälsinggårdsskolan
vid Falhemsvägen, som ligger cirka 100 meter från järnvägen. En
trafikbullerutredning har gjorts som visar att båda delområdetna klarar
ekvivalent ljudnivå utomhus vid fastighetsgräns. Maximal ljudnivå
överskrids något för delområdetna. Byggnaderna ska uppföras så att
gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls, delområdetna får skyddsbestämmelsen m1. Det är möjligt att placera bebyggelsen så att de får en
uteplats som uppfyller utomhusvärdet för maximal ljudnivå.
Risker med farligt gods

Järnvägen är även transportled för farligt gods. För ändamålet bostäder ska
det finnas ett riskavstånd mellan 70-150 meter. Då det mellan de planlagda
bostäderna och järnvägen redan finns bostadsbebyggelse gör kommunen
bedömningen att ytterligare riskanalys inte är nödvändig.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten,
avlopp och dagvatten.
Ny bebyggelse ska anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Hur
dagvattnet mer i detalj ska hanteras redovisas vid bygglovet.
Värme

Det finns fjärrvärmeledningar inom planområdet, och huvuddelen av
bebyggelsen är anslutet till fjärrvärmenätet.
Ny bebyggelse bör anslutas till fjärrvärmenätet.
El

Planområdet är anslutet till el- och stadsnätet.

Falu kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

12

Laga krafthandling
Planbeskrivning

Avfall

Avfallshanteringen ska följa de regler som gäller i Falu kommun.
Administrativa frågor
För fällning av tallar som i brösthöjd är större än 20 centimeter i diameter
krävs marklov (a1). Detta gäller för Haraldsbogymnasiet och
Hälsinggårdsskolan.
Konsekvenser av planens genomförande
Med detaljplanen kommer marken att få flera användningssätt, vilket bland
annat möjliggör fler bostäder i området. Att kommunen kan erbjuda fler
småhustomter och lägenheter är positivt för Falun. Om stadsdelen får fler
invånare kan det innebära ökad efterfrågan på service, till exempel på
Koppartorget. Planen stöder också tillgång till skolor, vård och särskilt
boende, samt fritid och rekreation.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Detaljplanen beräknas kunna antas under våren 2014.
Genomförandetid
Genomförandetiden för planen är 10 år från den dag planen vinner laga
kraft. När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla tills den
ändras eller upphävs. När genomförandetiden gått ut har dock fastighetsägaren inte någon rätt att erhålla ersättning om bygglov eller marklov
skulle nekas.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Haraldsbo 9:26
Hälsinggården 1:347
Hälsinggården 3:1
Hälsinggården 3:2
Hälsinggården 3:3
Hälsinggården 12:1
Hälsinggården 12:2

Falu kommun
Roger Olsson
Falu kommun
Falu kyrkliga samfällighet
Kopparstaden AB
Stefan Ericsson
Nils Martin Emanuel Bergdahl
Gunnel Anna-Greta Bergdahl
Falu kommun
Kopparstaden AB
Falu kommun

Hälsinggården 24:1
Hälsinggården 24:2
Hälsinggården 4:303

Falu kommun
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Fastighetsbildning
Avstyckning av fastigheter inom Haraldsbogymnasiets och Hälsinggårdsskolans områden kan ske utifrån den utveckling och de behov som kan
uppstå. Avstyckning ska även ske av de nya småhustomter som föreslås.
Servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning
Vid försäljning och avstyckning av fastigheter inom Haraldsbogymnasiets
och Hälsinggårdsskolans områden ska rätten för allmänheten att passera
genom områdena till fots och med cykel regleras med servitutsupplåtelser.
Det kan även bli aktuellt med nya ledningsrättsrättsupplåtelser inom
områdena och inrättande av gemensamhetsanläggningar för till exempel
gemensamma infarter och parkeringsanläggningar.
Områden som enligt detaljplanen ska vara tillgängliga för gång- och
cykeltrafik ska upplåtas med servitut till förmån för angränsande
gatufastighet.

Tekniska frågor
För att möjliggöra bebyggelse på de nya tomterna vid Kopparvägen måste
fjärrvärmeledning och avloppsledning flyttas.
Då bollplanen vid Hälsinggårdsskolan tas i anspråk för bebyggelse ska en
ny liten bollplan anläggas på parkmarken mellan Hälsinggårdsvägen och
Humlevägen. Kostnad för detta ska regleras i markanvisningsavtal.

Ekonomiska frågor
Planavgift
Falu kommun bekostar detaljplanen. Detaljplanen kommer att ligga till
grund för uttag av planavgift vid bygglov. Avgiften tas ut vid framtida
ansökan om bygglov. Storleken på planavgiften beräknas enligt byggnadsnämndens taxa och varierar på grund av bebyggelsens art och omfattning.
Avtal
I köpekontrakt och markanvisningsavtal i samband med försäljning av
tomter och mark kommer till exempel villkor för exploateringen, servitutsupplåtelser med mera att regleras.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Mikael Forsberg och Lars Gustafsson,
stadsbyggnads- och näringslivskontoret, i samråd med berörda inom
kommunorganisationen.
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Planskeden
Plan- och bygglagen: 2010:900

Instans

Datum

Planuppdrag givet

Kommunstyrelsen

2013-01-15

Godkänd för samråd

Byggnadsnämnden

2013-09-26

Godkänd för granskning

Byggnadsnämnden

2014-01-30

Godkänd för antagande

Byggnadsnämnden

2014-04-17

Antagen

Kommunfullmäktige

2014-06-12

Vunnit laga kraft

Falu kommun
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