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Tillägg till planbeskrivning

1. Orientering och plandata

Villebo samfällighetsförening i har vid årsstämma 2004-03-25 beslutat att
begära planändring för området.  Avtal därom har tecknats med Timrå
kommun.  Planområdet som ligger vid Granösundet utgör en del av ett
större fritidshusområde i Våle.  Genom ny plan som fastställdes 1985-05-
15 så tillskapades 16 nya fritidstomter med gemensam vatten- och av-
loppsanläggning.  Även tre angränsande fastigheter är anslutna till den
gemensamma vattentäkten.

Efterhand har behovet av utökade byggrätter växt. Familjerna har blivit
större, flera generationer samlas och en del väljer att förlänga fritidsbo-
endeperioden eller t.o.m. att bosätta sig där året runt.

Kommunstyrelsen har 2000-03-21 beslutat att gällande planer får ändras
så att byggrätterna utökas under förutsättning att det i områdena finns
fungerande föreningar som har samordnat vägansvar, och att vattenför-
sörjning och avlopp kan ordnas för åretruntboende på ett sätt som kan
godkännas av miljönämnden.

Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande.  Det
innebär att ändringen efter samråd kan antagas av byggnadsnämnden.

2. Planhandlingar för ändringen

Ändringen utgörs av :

- Tillägg till planbestämmelser på plankartan

Ändringen åtföljs av :

- detta tillägg till planbeskrivning
- kopia av gällande plankarta för området i skala 1: 2000
- fastighetskarta i skala 1: 2000
- tillägg till genomförandebeskrivning
- samrådsredogörelse
- fastighetsförteckning
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3. Planeringsförutsättningar

För ändringsområdet gäller byggnadsplan B 112, fastställd 1963-04-19,
och B 153, fastställd 1985-05-15.

Enligt 1963 års plan anger planbestämmelsernas i § 1 att avloppsledning
inte får anläggas, § 6 anger att byggnader skall uppföras minst 6 m från
tomtgräns och att byggnader på tomt skall uppföras på minst 12 m av-
stånd från varandra och § 7 anger att huvudbyggnad inte får vara större
än 70 m2 och att gårdsbyggnad inte får vara större än 25 m2 . Den kan
dock byggas ut till 45 m2 om garage behövs.

Enligt 1985 års plan anger planbestämmelserna i § 5 att huvudbyggnad
inte får vara större än 70 m2 och att gårdsbyggnad inte får vara större än
30 m2.

Av länsstyrelsens fastställelsebeslut 1985 framgår även att ett ”113:e-för-
ordnande” gäller över allmänplatsmarken som utan ersättning upplåtes
som väg och park till de boende i området.  Strandskyddet gäller ej inom
planområdet för de områden som är avsedda för bebyggelse.

4. Befintliga förhållanden.

Inom ändringsområdet finns idag 20 fritidsfastigheter varav några är be-
bodda året runt.  Tomtstorlekarna varierar mellan 950 – 1500 m2.  Väg-
standarden är god med asfalterad väg.  Samtliga berörda fastigheter utom
Våle 1:21, 1:28 och 1:50 ingår i gemensamhetsanläggningar som säker-
ställer vatten och avlopp.  Fastigheterna är dock anslutna till det gemen-
samma vattentäkten och har egna godkända avloppsanläggningar.
Befintliga anläggningar förväntas kunna tillgodose kraven vid utökat bo-
ende i området.

5. Markägoförhållanden

All mark är privatägd.  Den del av Våle 1:13 som omfattar all allmän-
platsmark är visserligen privatägd men har upplåtits som gemensamhets-
anläggning till samfällighetsföreningen .  Markägoförhållandena redovi-
sas närmare i bifogad fastighetsförteckning.

6. Planändringen

Ändringsbeslutet innebär att de äldre planbestämmelserna ändras så att
byggrätterna utökas och får en utformning som i huvudsak skall överens-
stämma med kommande ändringar av planer i andra delar av kommu-
nen.

Föreningen begär att få utöka byggrätten inom planområdet till 160 m2

för huvudbyggnad och till 40 m2 för gårdsbyggnad.  .

Ändringen medger en utökad byggrätt för huvudbyggnaden för att bättre
tillgodose behoven från de åretruntboende.  Den utökade byggrätten blir
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dock förenad med vissa villkor så att de nya byggnadsdelarna måste upp-
fylla byggreglernas krav för helårshus, särskilt vad det gäller tillgänglig-
het, värmeisolering, ventilation och avloppsanläggning.

Då den nuvarande bebyggelsen är småskalig måste nya tillbyggnader på
befintliga hus utformas så att denna småskalighet bibehålls. Tillbyggna-
der och kompletteringar bör då utformas som mindre stugor eventuellt
kopplade till befintlig byggnad via inbyggda länkar.  Särskild hänsyn
skall tas till utsiktsförhållandena på grannfastigheter.  Se figur nedan.

När byggnadsarean för huvudbyggnaden i samband med ny- eller om-
byggnad kommer att överstiga 80 m2 betraktas den utifrån byggreglerna
som en helårsbostad.  Det gäller även när byggåtgärderna är av bety-
dande omfattning.  De skärpta byggkraven inträder då och får följande
verkan :

1. Bostaden skall göras tillgänglig för rörelsehindrade så att person i rull-
stol kan ta sig in via huvudentré och nå RWC, kök, matplats och sov-
rum eller motsvarande samt förvaringsutrymme.

2. De utökade bostadsdelarna skall ha en isolering och en ventilation
som uppfyller kraven för åretruntbostad.

3. Bostadsfastigheten skall ha säkerställt vattentillgången så att bostaden
året runt har tillgång till godkänt färskvatten.

4. Bostaden skall året runt vara ansluten till avloppsanläggning som
godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  Beroende på möjlighe-
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terna till markinfiltration och förekomsten av enskilda vattentäkter
kan olika lösningar väljas ifrån gemensamma anläggningar med infil-
tration till slutna tankar för WC-avlopp kombinerade med tvåkam-
marbrunn och infiltration för bad- disk- och tvättvatten.

Rättigheterna enligt 8 kap 4 § PBL, att uppföra mindre komplement-
byggnader, skärmtak, plank mm påverkas ej av planbeslutet.

7. Samråd

Berörda myndigheter och sakägare har informerats och getts tillfälle att
inkomma med synpunkter under samrådsskedet.

De synpunkter som framkommit under samrådsskedet redovisas ingå-
ende i samrådsredogörelsen.  De synpunkter som medfört särskild kom-
mentar eller föranlett komplettering av planförslaget har främst gällt
möjligheterna att ordna godtagbar vatten- och avloppslösning, brand-
skydd och u-områden för elledningar.

8. Revidering

Fastigheten Våle 1:21, som inte uppfyller kraven på va- lösning, utgår ur
det ändrade området.  Så snart godtagbar lösning av färskvatten för
åretruntbruk ordnats kan planändring ske även för denna fastighet.

Planhandlingarna revideras med avseende på huvudmannaskap samt
övergångsbestämmelsernas begränsning av byggande intill tomtgräns.

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt
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Tillägg till genomförandebeskrivning

1. Syfte

Denna beskrivning redovisar behovet av samordning i samband med
planändringen .

2. Organisation

Villebo samfällighetsförening är huvudman för planen.

3. Fastighetsrättsliga åtgärder

Planändringen föranleder inga fastighetsrättsliga åtgärder.

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt
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Samrådsredogörelse 2005-06-13

Planförslaget har under perioden 2005-05-19 – 06-10 varit utsänt för samråd en-
ligt principerna för enkelt planförfarande.  Under samrådsperioden har följande
skrivelser inkommit :

Barn- och utbildningsnämnden, MittSverige Vatten, kultur- och tekniknämnden,
socialnämnden och Centerpartiet har inget att erinra mot planförslaget.

Räddningstjänsten förklarar att då antalet åretruntboende ökar måste försörj-
ningen med släckvatten tryggas. En brandpost med erforderligt flöde behöver i
samråd med räddningstjänsten anordnas vid infarten till området.

Kommentar :  Det är osäkert om befintlig vattentäkt ger tillräckliga flöden.  An-
slutning av brandvatten bör kunna göras vid pumphuset.  Vatten kan även
hämtas ur havet.  Frågan skall vidare studeras i samråd med räddningstjäns-
ten.

Länsstyrelsen informerar om de nya reglerna för miljöbedömning och miljö-
konsekvensbeskrivning i detaljplaner. Länsstyrelsen finner att planförslaget inte
får sådana konsekvenser att en miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig.

Det skall anges i planbestämmelserna att kommunen inte är huvudman för pla-
nen.  Vidare skall uttrycket förlängd genomförandetid ändras till förnyad.

Kommentar :  Planförslaget revideras enligt ovan.

Vägverket har inget att erinra mot förslaget men betonar att även faktorer som
kollektivtrafik, skolvägar och allmän service skall beaktas vid förändringar av
denna art.

Kommentar :  Timrå kommun har i ett övergripande beslut ställt sig bakom
denna förändring medveten om dess konsekvenser.

Sydkraft föreslår att u-områden för befintliga elledningar och mark för transfor-
matorstation reserveras i plan.
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Kommentar :  Då ändringen endast omfattar byggrätterna så leder det för långt
att även tillgodose Sydkrafts önskemål.  Det är ändock tillgodosett med
ledningsrätter.

Under samrådsskedet har det även framkommit att Våle 1:21 inte är ansluten till
den gemensamma vattentäkten utan enbart till angränsande områdes sommar-
vattenledning.  Då uppställda krav på åretruntvatten inte är tillgodosedda bör
den fastigheten inte ingå i planändringen.  När fastigheten ingår i samfällighets-
föreningen för vatten kan byggrätten ändras även för denna.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ovanstående finns förutsättningar för byggnadsnämnden att
anta planändringen med undantag för fastigheterna Våle 1:21, som inte uppfyl-
ler kraven på vatten- lösning.  Så snart godtagbart lösning av färskvatten för åre-
truntbruk ordnats på fastigheten kan plan ändras även där.

Planhandlingarna revideras med avseende på huvudmannaskap och genomfö-
randetid.

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt
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FASTIGHETSFÖRTECKNING

Beteckning på kartan Fastighetsägare
Adress

Avdelning A. Fastigheter

1. Inom planområdet

VÅLE 1:13 (1)

 1/1 Lundberg, Leif Håkan
Våle 2201
86035 Söråker

VÅLE 1:2 (2)

 1/1 Lundberg, Leif Håkan
Våle 2201
86035 Söråker

VÅLE 1:21 (1)

 1/2 Vuorenmaa, Matti Johannes
Gökvägen 6
86232 Kvissleby

 1/2 Vuorenmaa, Pirkko Tellervo
Gökvägen 6
86232 Kvissleby

VÅLE 1:28 (1)

 1/1 Holmkvist, Lars Christer
Kyrkogatan 4 3 Tr
85231 Sundsvall

VÅLE 1:50 (1)

 1/1 Söderström, Gördis Ingeborg Lovisa
Köpmangatan 34 B
86131 Timrå

VÅLE 1:61 (1)

 1/2 Örnbom, Denis Billy Görald
Snickargränd 4 A
86231 Kvissleby

 1/2 Örnbom, Eva Anette
Älvgatan 2 B
86231 Kvissleby

VÅLE 1:62 (1)

 1/1 Larsson, Jan Åke
Vålev 2215 C
86035 Söråker
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VÅLE 1:63 (1)

 1/1 Larsson, Jan Åke
Vålev 2215 C
86035 Söråker

VÅLE 1:64 (1)

 1/1 Boström, Bengt Anders
Riddargatan 9 B
85645 Sundsvall

VÅLE 1:65 (1)

 1/1 Boström, Bengt Anders
Riddargatan 9 B
85645 Sundsvall

VÅLE 1:66 (1)

 1/2 Jansson, Anders Gillis
Bruksgatan 41
85631 Sundsvall

 1/2 Jansson, Eva Madelene
Bruksgatan 41
85631 Sundsvall

VÅLE 1:67 (1)

 1/1 Sjöström, Kerstin Britt-Marie
Våle 2220
86035 Söråker

VÅLE 1:68 (1)

 1/2 Byström, Lars Bertil
Vålev 2220
86035 Söråker

 1/2 Sjöström, Kerstin Britt-Marie
Våle 2220
86035 Söråker

VÅLE 1:69 (1)

 1/2 Byström, Annika Elisabet
Finstavägen 25
86331 Sundsbruk

 1/2 Byström, Sven Tommy
Finstavägen 25
86331 Sundsbruk

VÅLE 1:70 (1)

 1/2 Sandberg, Inger
Vålevägen 42
86035 Söråker

 1/2 Wörding, Kent Arne
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Vålevägen 42
86035 Söråker

VÅLE 1:71 (1)

 1/2 Eriksson, Bo Herbert
Tjädervägen 19
85631 Sundsvall

 1/2 Eriksson, Eivor Annelie Maria
Tjädervägen 19
85631 Sundsvall

VÅLE 1:72 (1)

 1/1 Andersson, Bengt Olof
Åbackegatan 5 B 5tr
70232 Örebro

VÅLE 1:73 (1)

 1/2 Poll, Urban René Valdemar
Vålev 36
86035 Söråker

 1/2 Sundberg, Karin Maria
Vålev 36
86035 Söråker

VÅLE 1:74 (1)

 1/2 Hansson, Tor Germund
Storgatan 58 B
85230 Sundsvall

 1/2 Westman, Majvor Linnea
Storgatan 58 B
85230 Sundsvall

VÅLE 1:75 (1)

 1/1 Ifrig, Elvy Anna Maria
Våle 2215
86035 Söråker

VÅLE 1:76 (1)

 1/1 Nilsson, Jörgen Michael
Fridhemsgatan 41 A
85460 Sundsvall

VÅLE 1:77 (1)

 1/2 Engman, Hans Göran Henning
Arkivvägen 4
86134 Timrå

 1/2 Engman, Maj Inger
Arkivvägen 4
86134 Timrå
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2. Utom planområdet

MYCKELÄNG 5:1 (1)

 1/2 Nyberg, Lars Thomas
Myckeläng 2200
86035 Söråker

 1/2 Nyberg, Ulrika Carina
Myckeläng 2200
86035 Söråker

VÅLE 1:35 (1)

 1/2 Andersson, Bernt Kennet
Ryttarvägen 4
85752 Sundsvall

 1/2 Andersson, Eva Katarina
Vikingavägen 57 C
85742 Sundsvall

VÅLE 1:40 (1)

 1/1 Thorberg, Maud Eva Madeleine
Uppsalavägen 159
85731 Sundsvall

VÅLE 1:52 (1)

 1/2 Ingemarsson Vik, Annelie Viola C
Bågevägen 103 A
85652 Sundsvall

 1/2 Ingemarsson, Berndt Nicklas
Bågevägen 103 A
85652 Sundsvall
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Avdelning B. Gemensamhetsanläggningar

VÅLE GA:1 Utrymme för vägar
Våle samfällighetsförening
c/o Sören Boström
Vålevägen 10, 860 35  SÖRÅKER

VÅLE GA:2 Utrymme för parkmark, avloppsanläggning,
småbåtshamn, parkering m m
Villebo samfällighetsförening
c/o Lars Holmqvist
Kyrkogatan 4, 852 31  SUNDSVALL

VÅLE GA:3 Utrymme för parkmark, avloppsanläggning,
småbåtshamn, parkering m m
Villebo samfällighetsförening
c/o Lars Holmqvist
Kyrkogatan 4, 852 31  SUNDSVALL

Timrå som ovan

Charlotte Sjöström
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Datum

2005-08-16dMiljö- och Byggc

Lagakraftbevis

Antagande av ändrad detaljplan för Våle 1:13 m. fl. fastigheter

Byggnadsnämnden i Timrå har 2005-06-13 antagit ändring av
detaljplan för Våle 1:13 m. fl. fastigheter, Timrå kommun.

Byggnadsnämndens beslut har vid överklagandetidens utgång 2005-
07-07 ej överklagats.

Länsstyrelsen har 2005-06-21 beslutat att ej pröva kommunens
beslut enligt 12 kap 1 § PBL.

Planbeslutet har till följd härav vunnit laga kraft 2005-07-07.

Genomförandetiden utgår den 31 december 2010.

Detaljplanen erhåller följande plan ID nr:

Kommunalt: ÄD159
Länsstyrelsen: 2262-P05/0613/1

Timrå som ovan

Hans-Erik Åslin
stadsarkitekt


