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 PLANBESKRIVNING 

Handlingar - Plankarta  

- Planbeskrivning, inkl. genomförandefrågor  

- Fastighetsförteckning  

 

Planprocessen En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en 
fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning fastslår 
användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, gator, 
parker och friluftsområden. 

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och 
exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis 
ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga 
verksamheter kräver en förändrad markanvändning. 

I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till 
grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska regleras, 
vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark.  

Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär 
för en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett stöd 
för att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen syftar till 
att säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid 
fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan berörda 
parter m.m. efter planens antagande.  

En ändring av en detaljplan görs när man vill göra mindre förändringar i 
gällande detaljplan. En ändring bör läsas ihop med underliggande detaljplan för 
att få en komplett bild av vad som gäller för platsen. För den nu aktuella planen 
ersätts dock de gamla planerna med en ny.  

Processpilen nedan illustrerar var i planprocessen som den aktuella 
detaljplanen befinner sig. 
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PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE 

 Hebygårdar AB har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för området. Syftet 
med planen är att hitta ytor för kompletterande flerbostadsbebyggelse inom 
planområdet. Detaljplanen syftar också till att uppdatera de gamla 
stadsplanerna och anpassa dem efter dagens markanvändning och behov. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan I gällande Översiktsplan, Kommunplan 2013, för Heby kommun beskrivs 
riktlinjer för framtida markanvändning. Där anges att ny bostadsbebyggelse bör 
förläggas till befintliga planområden. Utöver dessa bör ny bostadsbebyggelse 
förläggas till lägen för förtätning inom ortens befintliga struktur. Planens syfte 
överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

Översiktsplanen anger att vid exploatering inom 150 meter från väg och järnväg 
med farligt gods bör risksituationen bedömas och en riskanalys bör utgöra ett 
av underlagen i planhandlingarna. Planområdet ligger inte inom 150 meter från 
väg med farligt gods, dock ligger det inom 150 meter från järnvägen. Ny 
bebyggelse ligger som närmst ca 100 meter från järnvägen. 

Detaljplan För området finns fyra gällande detaljplaner/stadsplaner. 

 
Gällande detaljplaner DP 203 och DP 204 samt stadsplaner 20 och 25 markerade 
med röda linjer och beteckningar. Planområdet är på bilden blårastrerat. Karta: 
Lantmäteriet/Heby kommun. 

För den västra delen av området, parkmarken väster om kvarteret Pumpen, 
gäller detaljplan för kvarteren Strömparterren och Bikupan, DP 203, antagen 
1988. 

För kvarteret Pumpen, gäller stadsplan för kvarteret Pumpen m.fl., nr 25, 
antagen år 1966. 
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För kvarteret Magasinet gäller stadsplan för kvarteren Hembygden, Hörnet, 
Magasinet och Riksby, nr 20, antagen år 1960. 

För kvarteret Hembygden, gäller detaljplan 204 för kvarteret Hembygden, 
antagen år 1994. 

Genomförandetiden för samtliga fyra planer har gått ut. 

Den största delen av planområdet är planlagt för bostäder i två till tre våningar. 
Den norra delen av stadsplan 25 för kvarteret Pumpen är planlagt för 
friliggande bostäder. Den östra delen av detaljplan 204 för kvarteret 
Hembygden är planlagt för omsorgsbostäder. Inom detaljplan 204 finns också 
en gemensamhetsanläggning för parkering. Samtliga planer är starkt 
begränsade av prickmark, mark som inte får bebyggas. Den del av detaljplan 203 
som ingår i planområdet är planlagd som naturområde samt ett mindre område 
för tekniska anläggningar. 

 
Delar av gällande detaljplaner DP 203 och DP 204 samt stadsplaner 20 och 25. 
Planområdet är på bilden markerat med röd linje. Karta: Lantmäteriet/Heby 
kommun. 

Den aktuella planen ersätter de gamla detalj- och stadsplanerna inom 
planområdet och anpassar bestämmelserna samt planområdesgränsen utifrån 
dagens förhållanden och faktiska användning. 

Miljöbedömning En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt 4 
kap. § 34 PBL och 6 kap. MB. Planändringen bedöms inte medföra sådana 
förändringar och påverkan att den fordrar en miljökonsekvensbeskrivning. 
Länsstyrelsen tar ställning till behovsbedömningen under samrådet.  

Planförslaget bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt 3 
kap. MB, planområdet ingår inte i något av de områden som omnämns i 4 kap. 
MB. Förslagets genomförande bedöms inte heller medföra att de gällande 
miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB överskrids. 

Bostadspolitiskt 
program för Heby 

I kommunens bostadsförsörjningsplan, antagen 2015, behandlas kommunens 
behov av bostadsförsörjning med utblick mot 2030. I planen anges att framtida 
nyproduktion av bostäder framförallt ska ske i anslutning till befintliga tätorter 
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Kommun och befintliga infrastrukturstråk. Planen anger också att sådan exploatering som 
innebär högre exploateringsgrad och högre våningsantal ska ges utrymme nära 
centrum i kommunens tätorter, däribland Heby.   

Riksintressen Inga riksintressen finns inom planområdet. 

I planområdets närhet finns järnvägen Dalabanan samt väg 72 som båda är 
utpekade som riksintressen. De två riksintressena påverkas inte av detaljplanen. 

 
PLANDATA 

Geografiskt läge Planområdet ligger i den sydöstra delen av Heby tätort. Planområdet avgränsas i 
väster av riksväg 895 samt Örsundaån, i norr av lokalgatan Norrgårdsgatan, i 
öster av lokalgatan Gamla Starforsvägen och i söder av Härvstavägen. 

 
Orienteringskarta över detaljplaneområdets läge i Heby tätort. Karta: 
Lantmäteriet/Heby kommun. 

Areal Planområdets areal är ungefär 28 200 m².  

Markägoförhållanden Totalt berörs följande 18 fastigheter av detaljplanen:  

Heby 4:13 – Privatägd 
Heby 4:14 – Privatägd 
Heby 4:21 – Privatägd 
Heby 4:28 – Privatägd 
Heby 7:4 – Hebygårdar AB 
Heby 24:1 – Heby kommun 
Heby S:1 – Vägsamfällighet 
Hembygden 3 – Hebygårdar AB 
Hembygden 4 – Heby kommun 
Hembygden 8 – Privatägd 
Hembygden 9 – Privatägd 
Magasinet 1 – Privatägd 
Magasinet 2 – Privatägd 
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Magasinet 7 – Privatägd 
Magasinet 8 – Privatägd 
Magasinet 10 – Hebygårdar AB 
Magasinet 11 – Privatägd 
Pumpen 1 – Hebygårdar AB 
 
På nio av fastigheterna finns idag flerbostadshus uppförda, på tre fastigheter 
återfinns enbostadshus, på en fastighet natur-/parkmark och resterande är 
gatufastigheter. 

Allmän områdes-
beskrivning samt 
landskaps/stadsbild 

Det aktuella området är, med undantag för bebyggelsen vid Stationsvägen, det 
enda sammanhållna området för flerbostadshus i Heby tätort. Området utgörs 
av totalt fem kvarter. I norr avgränsas flerbostadshusbebyggelsen av järnvägen 
som löper i väst-östlig riktning och som delar upp tätorten i dess norra och 
södra del. 

I väster ligger riksväg 895 och Örsundaån som knyter an till centrumstråket i 
Heby tätort. I öster angränsar planområdet till ett stort parkområde med en 
stor, öppen gräs-/grusyta och en lekplats. 

Åt söder och öster finns ett stort sammanhängande område med 
villabebyggelse. Området är utlagt efter en rutnätsplan och är lågt exploaterat 
med friliggande villor.  

Det mer framträdande landmärket i närområdet är Lantmännens silo ca 400 
meter åt väster. Generellt är landskapet tydligt avläsbart i sin flacka utbredning 
och bostadsmarken utanför planområdet övergår i norr, söder och öster till 
öppen jordbruksmark. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Offentlig och 
kommersiell service 

I Heby tätort finns en stor del av kommunens arbetstillfällen samlade. Orten 
utgör kommunens administrativa centrum och här finns en stor del av den 
offentliga servicen. Heby fungerar genom sitt läge i anslutning till två riksvägar 
samt järnvägen som ett infrastrukturnav, men är genom sitt serviceutbud också 
en målpunkt i sig.  

Ett vård- och omsorgsboende, Tegelbacken, finns i Heby tätort. Fram till 2030 
bedöms behovet av platser på särskilt boende öka även utan en ökning av 
befolkningen.  

Skola med undervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9 finns i Heby tätort. 

Öster om planområdet finns ett område med småindustri med verksamhet inom 
bl. a. bilreparationer och elektronik. 

Planen förväntas inte ställa några krav på ökad offentlig eller kommersiell 
service. 

Natur och friytor  

Mark och vegetation Större delen av området utgörs av bebyggelse med tillhörande innegårdar eller 
trädgårdar. Vegetationen består här mestadels av gräsmattor och uppvuxna 
träd. Ett parkområde med lekplats ligger precis öster om planområdet. 
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Förorenad mark Inom planområdet finns ett förorenat område i form av tidigare fotografisk 
verksamhet. Området är inventerat i MIFO fas 1 och bedömdes då ha preliminär 
riskklass 3 (enligt BKL).  

Den fotografiska verksamheten bedrevs på platsen ungefär mellan år 1901-
1940. När verksamhetsutövaren dog på 1940-talet krossades fotoplåtarna på 
gräsmattan utanför huset, vilket gör att det finns risk för föroreningar i marken. 

Metaller som silver, krom och kadmium (från framkallningsvätska och plåtar) 
samt organiska lösningsmedel som t.ex. trikloretylen (tvättvätska) tros kunna 
finnas kvar i marken. 

 
Karta över det förorenade områdets läge inom planområdet. Det förorenade 
området är markerat i svart och gult och planområdet är markerat med röd linje. 
Karta: Lantmäteriet/Heby kommun. 

Det förorenade området föranleder ingen miljöteknisk undersökning för att 
bygga på utpekad plats inom planområdet. Den tillkommande bebyggelsen 
hamnar som närmst ca 150 meter från det förorenade området. Om misstänkt 
förorening påträffas vid schaktverksamhet ska miljöenheten kontaktas 
omgående. 

Riskbedömning Översiktsplanen anger att vid exploatering inom 150 meter från väg och järnväg 
med farligt gods bör risksituationen bedömas och en riskanalys bör utgöra ett 
av underlagen i planhandlingarna.  

Planområdet ligger inom 150 meter från järnvägen. Ny bebyggelse kommer 
ligga som närmst ca 100 meter från järnvägen. Tillkommande bebyggelse skall 
utformas med långsidan och entrén mot Mellanvägen. Bebyggelsen bör utformas 
på ett sätt som minimerar risken för eventuella störningar och påverkan från 
farligt gods vid eventuella olyckor eller utsläpp. 

Buller  Enligt den nya förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
gäller följande krav på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus.  

Ljudnivån bör inte överskrida: 

 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 



- MARK OCH PLANERING -  SAMRÅDSHANDLING 

2016-11-01 

Dnr 2016/121 
DP 360 

10 (17) 

 

 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 
Om dessa ljudnivåer ändå överskrids gäller enligt förordningen följande: 

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Sedan tidigare gäller följande krav på bullernivåer inomhus: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 

En bullerutredning togs fram av MiljöInvest AB för Allévägen/Stamgatan i Heby 
kommun den 2015-10-09 för att kartlägga bullret från riksväg 72, väg 895 och 
järnvägen. 
 
Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån från väg och järnväg är <50-60 
dB(A) inom planområdet. För den tillkommande bebyggelsen på Hembygden 4 
är den ekvivalenta ljudnivån <50 dB(A), se kartan nedan.

 
Den ekvivalenta ljudnivån från väg och järnväg. Planområdesgränsen är 
markerad i blått. Bild: MiljöInvest AB. Bullerutredning, Allévägen/Stamgatan i 
Heby kommun. 

Den maximala ljudnivån från väg är <70 dB(A) inom planområdet, med 
undantag för den västra delen av huset på Pumpen 1 där ljudnivån är 70-75 
dB(A). Den maximala ljudnivån från järnväg är generellt 75-80 dB(A) inom 
planområdet. För vissa, mindre delar av planområdet är den maximala ljudnivån 
från järnvägen 80-85 dB(A).  
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Den maximala ljudnivån från väg. Planområdesgränsen är markerad i blått. Bild: 
MiljöInvest AB. Bullerutredning, Allévägen/Stamgatan i Heby kommun. 
 

 
Den maximala ljudnivån från järnväg. Planområdesgränsen är markerad i blått. 
Bild: MiljöInvest AB. Bullerutredning, Allévägen/Stamgatan i Heby kommun. 
 
Den maximala ljudnivån från väg och järnväg överstiger riktvärdet 70 dB(A) för 
uteplatser på vissa ställen inom planområdet. Uteplatser där riktvärdet 
överskrids bör ha någon form av bullerskydd. 

 
Vatten och strandskydd I planområdets västra gräns rinner Örsundaån. Strandskydd gäller inom 100 

meter från Örsundån.  

Strandskyddet avses upphävas inom kvartersmarken i planområdet. Området är 
redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften enligt 7 kap. 18 c § p 1 miljöbalken. 

Lek och rekreation I planområdets östra del, på båda sidorna om Örsundaån, går Tant Fridas Stig. 
Stigen är ett promenadstråk och en skulpturpark med tio av Sonja Pettersons 
djurskulpturer av hundar och katter. 
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I planområdets östra gräns finns en lekplats samt en större park med grusyta. 
Lekplatsen har nyligen rustats upp och försetts med ny växtlighet, ett flertal 
bänkar samt en lekmiljö med äventyrstema. 

Lekplatsen i planområdets östra kant. Bild: Heby kommun. 

Kulturmiljö 

 
Gamla Starforsvägen mot norr. Milstolpen daterar till 1861. Bild: Heby kommun. 

På Gamla Starforsvägen, i planområdets östra gräns, i höjd med lekplatsen finns 
en milstolpe daterad till år 1861. Gamla Starforsvägen är den gamla vägen 
nordost ut från Heby.  

En tidigare bytomt (RAÄ Västerlövsta 300:1) på ca 350 x 75 meter innehållande 
fyra gårdar, den äldsta från 1400-talet, ligger delvis inom planområdet. 
Bytomten är helt borttagen genom uppförandet av villor och flerbostadshus 
både inom och utanför planområdet (www.raa.se). Fornlämningen föranleder 
ingen ytterligare utredning i samband med planarbetet. 
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På fastigheten Hembygden 3 har runstensfragment påträffats. Enligt brev från 
landsantikvarien till RAÄ, 1972-02-10, förvaras stenen nu på hembygdsgården 
(www.raa.se).  

Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av sju flerbostadshus, en 
gruppbostad samt tre friliggande villor. Flerbostadshusen är uppförda i tre 
våningar och gruppbostaden är uppförd i en våning. Två av villorna är uppförda 
i två våningar och den sista är uppförd i en våning. Flerbostadshusen är 
uppförda på 1950-1960-talet. 

Planen medger en högre byggnadshöjd på befintliga flerbostadshus från 
nuvarande tre våningar till max fyra våningar. På det södra flerbostadshuset i 
kvarteret Pumpen möjliggörs för fem våningar. Villorna får högsta våningshöjd 
tre våningar. I nuläget planeras inte för någon faktisk höjning av våningsantalet 
på något av husen. 

Den tidigare regleringen med prickmark på fastigheterna ersättas av en 
bestämmelse med högsta exploateringsgrad per fastighet. Heby 7:4 får en något 
högre exploateringsgrad (40 % jämfört med övriga flerbostadsfastigheter på 35 
%) då befintligt hus upptar större yta än 35 % av fastighetsytan. 

 
Villor i kvarteren Magasinet och Pumpen (t.v.) samt flerbostadshusen i kvarteret 
Pumpen sett från Örsundaån och Tant Fridas stig (t.h.). Bild: Heby kommun. 

 
Två av flerbostadshusen i kvarteret Magasinet. Bild: Heby kommun. 
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Flerbostadshus samt gruppboendet i kvarteret Hembygden. Bild: Heby kommun. 

Ny bebyggelse Planen medger ny flerbostadsbebyggelse på den nuvarande parkeringsplatsen 
på Hembygden 4. På platsen har det tidigare funnits ett flerbostadshus, vilket 
revs i början av 1980-talet. Byggnaden tillåts uppföras i minst tre och max fyra 
våningar med en exploateringsgrad på max 35 % av fastighetsytan. Byggnaden 
skall uppföras med långsidan mot Mellanvägen. 

 
Den befintliga parkeringsplatsen på Hembygden 4. Bild: Heby kommun. 

För att illustrera volymen och skuggningen av den nya byggnaden har en 
skuggstudie tagits fram. 

 

Skuggning den 30 juni kl. 12:00. Vy från nordväst. Bild: Heby kommun. 
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Skuggning den 30 juni kl. 18:00. Vy från nordväst. Bild: Heby kommun. 

 

Skuggning den 1 januari kl. 13:00. Vy från nordväst. Bild: Heby kommun. 

Tillgänglighet Användbarhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska 
behandlas vidare i samband med detaljprojektering och bygglovsskede. 

Gator och trafik  

Gatunät, gång och 
cykelvägar 

Väster om planområdet går Brogatan. Denna väg är försedd med trottoar. Inom 
övriga gator inom planområdet sker gång- och cykeltrafik på lokalgatorna. 

Söder om planområdet löper riksväg 72. Den är betydelsefull för regional 
pendling och har särskild regional betydelse genom att den sammanbinder 
Borlänge/Falun och Uppsala.  

Trafiken i området leds på lokalgator ut på Brogatan som är en nord-sydlig 
koppling genom Heby. Hastigheten på samtliga gator är begränsad till 50 
km/tim. Planen ställer inga krav på ökad kapacitet på gatunät, gång och 
cykelvägar. 

Kollektivtrafik I öst-västlig riktning norr om planområdet sträcker sig järnvägen Dalabanan 
mellan Uppsala och Mora genom Heby kommun. Banan är av nationell 
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betydelse, men är också mycket viktig för arbetspendling i regionen. I den 
nationella planen för transportsystemet 2014-2025 finns Dalabanan med. Den 
nationella planen innehåller hastighetshöjande åtgärder och åtgärder för ökad 
kapacitet längs sträckan Borlänge – Uppsala.  

Inom 100 meter från planområdets sydvästra gräns finns en busshållplats som 
trafikeras av busslinjenummer 225 mellan Enköping och Heby samt linje 848 
mellan Sala och Uppsala. Linjerna sammanstrålar i centrum vid busstorget. 

Parkering Parkering för ny bebyggelse ska lösas inom den egna fastigheten. Exakt 
placering löses i samband med detaljprojektering och bygglov.  

Gemensamhetsanläggningen på Hembygden 4 föreslås upphävas i samband med 
genomförande av detaljplanen. Parkering kommer istället att ske inom de egna 
fastigheterna. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp Vattenverket i Heby försörjer även orterna Morgongåva och Vittinge. 
Kapaciteten är god och möjlighet att ansluta abonnenter utifrån planerad 
utbyggnad finns. 

Reningsverket i Heby har en kapacitet på 4500 personekvivalenter (pe). År 
2013 var 2630 pe anslutna, vilket innebär att reningsverket har god kapacitet 
att hantera nya anslutningar. 

Dagvatten Dagvattnet från hårdgjorda ytor ska i första hand avledas till vegetationsytor för 
att infiltreras. Under gatumark leds dagvatten i befintliga dagvattenledningar till 
vegetationsytor. 

Planen kan innebära ett marginellt tillskott av hårdgjorda ytor och därmed 
något större avrinning. Möjligheten till lokala dagvattenlösningar inom 
kvartersmark är god och fördröjning och/eller rening på tak, grön- och 
parkeringsytor bör prioriteras. 

Recipient för dagvattnet är Örsundaån. Örsundaån har dålig ekologisk status 
men god kemisk status, med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
Vattnet från Örsundaån rinner ut i Mälaren som i denna del har 
otillfredställande ekologisk status och god kemisk status, med undantag för 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ökningen av andelen hårdgjord yta i 
planområdet är marginell, varför recipienten inte bedöms påverkas nämnvärt. 

Avfall Avfall ska hanteras i enlighet med Heby kommuns renhållningsordning. 

Värme, el och bredband Fjärrvärme-, el-, bredband- och telenät finns i området. U-områden har lagts in 
där ledningarna går i kvartersmark. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Preliminär tidplan för detaljplanen är: 

Samrådsfas november-december 2016 
Granskningsfas januari 2017 
Antagande februari-mars 2017 
 

Genomförandetid Genomförandetid för planen är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  
 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. 
 

Förfarande Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900)  

Avtal och ekonomi Planen bekostas av Hebygårdar AB. Plankostnad tas ut och regleras genom 
plankostnadsavtal mellan Heby kommun och Hebygårdar AB. Avtal som reglerar 
försäljning av mark, fastighetsbildning mm kan tas i under planprocessen.  

Del av kommunens mark kan genom planen säljas för bostadsändamål. Det kan i 
jämförelse med gällande plan ge kommunen ökat ekonomiskt tillskott. Ny 
allmän plats ger också utgifter för byggnation och underhåll.  

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning För att bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheterna överensstämmer med 
detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att erforderlig fastighetsbildning 
sker för att genomföra detaljplanen.  

För att kunna uppföra bostadsbebyggelse på Hembygden 4 krävs att 
gemensamhetsanläggningen upplöses. Heby kommun ansvarar för att upplösa 
gemensamhetsanläggningen för att kunna genomföra detaljplanen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Planhandlingarna har upprättats av Iris Löwendahl, Mark- och planeringsenheten 
Heby kommun. 

För mark- och planeringsenheten, 

 

Iris Löwendahl      

Samhällsplanerare och karttekniker    
  




