
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-03-16  
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Ulf Winberg (M), Ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
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Björn Hedö (M) 
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Göran Eriksson (C) 

Leif Zetterberg (C) 
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Anders Cyrillus (L) 

Christian Nordberg (MP) 

Marie Nordberg (MP) 

Fred Rydberg (KD) 
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Werner Schubert (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Nina Manninen (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Akasya Randhav (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Marcus Carson (S) 

Inger Wallin (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Bengt Björkman (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Peter Björkman (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Bo Johnson (M) 

Cecilia Lidén (M) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Mari Lindros (C) 

Gunilla Alm (L) 

Ingvar Nilfjord (L) 

Ulrika Wallin (MP) 

Sabine Noresson (MP) 

Helén Embretsén (KD) 

Arvo Väisänen (KD) 

Kurt Hedman (S) 

Sixten Nylin (S) 

Maria Annell (S) 

Ariel Pardo (S) 

Hariette Nordström (S) 

Antonio Lopez (S) 

Solveig Kalliomäki (S) 

Tommy Berglund (S) 

Pirjo Thonfors (SD) 

Linnéa Hellberg (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Laila Sverndal (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 4 april 2016, kl. 19:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-03-16  

Kommunfullmäktige 
 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning 

 

 

2.  
Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Dnr 2016/00020  

 

3.  
Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2015 

Dnr 2015/00371  

 

4.  
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 

Dnr 2016/00065  

 

5.  
Svar på motion om att genomföra en värdering av kommunens och Håbohus 

AB:s fasta tillgångar med avseende på aktuellt marknadsvärde.  

Motionär: Owe Fröjd (Båp) 

Dnr 2015/00186  

 

6.  
Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo kommun 

Dnr 2015/00221  

 

7.  
Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

Dnr 2016/00097  

 

8.  
Antagande av detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 Lyckebo 

Dnr 2014/00036 

 

9.  
Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 (BoKlok, Håbohus och Lin-

degårdsvägen.) 

Dnr 2016/00095  

 

10.  
Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, BoKlok 

Dnr 2016/00092  

 

11.  
Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 

7:218, Väppeby äng  

Dnr 2013/00109  

 

12.  
Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknikbacken 

Dnr 2016/00078  

 

13.  
Svar på Medborgarförslag: Belysning med mera längs Kalmarleden.  

Förslagsställare:  

Dnr 2014/00035  

 
Personuppgifter 
skyddade (PuL)
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 ANVISNING 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-16 KS  nr 328 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mötets öppnande KF 

 

1. Upprop förrättas av sekreteraren 

2. Val av justerare 

Förslag till beslut:  

Kommunfullmäktige utser XX och XX till justerare av dagens protokoll. Protokollet ska 
justeras senast på torsdagen i samma vecka som fullmäktige sammanträder. 

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar 
att kungörelse har skett i laga ordning. 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 25 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus Aktiebo-

lag med revidering enligt nedanstående. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för Håbo-

hus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 

Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens förvalt-

ning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 

ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 

vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att fast-

ställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att kommunfullmäkti-

ges vision och övergripande mål gäller för bolagets verksamhet, samt att bo-

laget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av varje mandatperiod ska 

upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av bolagets mål-

sättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 

för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas mark-

nadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande från 

kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av marknadsvär-

det på bolagets totala fastighetsbestånd.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 

Tjänsteskrivelse 

Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på ändringar i ägardirektiven enligt eget inlämnat 

förslag. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Christian Nordberg (MP) yrkar att arbetsutskottets förslag revideras så att 

orden "hyresrätter eller bostadsrätter" i parentesen under punkt 3 stryks.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen ska revidera 

arbetsutskottets förslag enligt Christian Nordbergs (MP) yrkande och finner 

att så sker.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets revi-

derade förslag eller Owe Fröjds (Båp) förslag och finner att kommunstyrel-

sen bifaller arbetsutskottets reviderade förslag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Ordförande föreslår följande omröstningsordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets reviderade förslag.  

Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetter-

berg (C), Christian Nordberg (Mp), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD) 

och Michael Rubbestad (SD). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva 

Staake (S), Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S) och Owe Fröjd 

(Båp). 

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, därmed bifaller 

kommunstyrelsen arbetsutskottets reviderade förslag.  

Reservation 

Mot beslutet, och till förmån för Owe Fröjds (Båp) yrkande, reserverar sig 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Helene Cranser (S) och Owe Fröjd (Båp).  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-12 KS 2016/00020 nr 64690 

 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus 

Aktiebolag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för 

Håbohus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 

Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 

förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 

ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 

vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 

fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 

kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 

verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 

varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 

redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 

för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 

marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 

från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 

marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga särskilda finansiella konsekvenser. 

Uppföljning 

Bolagets verksamhet och tillämpning av ägardirektivet ska följas upp 

årligen av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

– Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbohus Aktiebolag 

Författningssamling - Hemsida 



 

 

 

 

STYRDOKUMENT 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ägardirektiv för Håbohus AB 

 

 



 

 STYRDOKUMENT 2 

 Datum Vår beteckning 

 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

1.  Inledning/allmänt  

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 

sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för 

verksamheten.  

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 

gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  

 

2. Företagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att 

på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med 

kommunalrättsliga principer.  

 

3. Företagets ändamål, syfte och mål  

Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument och sträva mot de 

visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.  

 

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 

enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslokaler och andra 

kollektiva anordningar.  

 

För att främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer hållbar 

ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  

 

• Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer 

skapas. 

• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 

• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i kommunen. 

 

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser 

olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  

 

Bolaget ska året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 

bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 

målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastslås av styrelsen. 

 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en marknadsvärdering.  

 

Bolaget skall aktivt motverka segregation.  

 



 

 STYRDOKUMENT 3 

 Datum Vår beteckning 

 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga 

skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i 

samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs samma 

ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan 

dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att kraven uppfyllts. 

  

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter för 

detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 

disponerar.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 

konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  

 

Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid 

en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 

procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar 

för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen avser. 

 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är att 

det bör vara lägst 5 procent. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för 

överskottsgraden (driftnetto i relation av hyresintäkter) för den period som affärsplanen avser. 

  

Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska motsvara 6,5 

procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för resultatet för den 

tidsperiod som affärsplanen avser. 

 

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska fastslås av 

styrelsen minst en gång per år.  

 

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget 

och kommunen.  

 

4. Samverkan  

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 

samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  

 

5. Underställningsskyldighet  

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  

 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 

köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, 

före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  

 

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.  

 

6. Information till ägaren  



 

 STYRDOKUMENT 4 

 Datum Vår beteckning 

 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Bolaget ska till ägaren:  

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  

• Inge styrelseprotokoll. 

• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska 

omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande 

nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund 

av lagstadgad sekretess.  

 

7. Ägarsamråd  

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) 

skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets 

ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  

 

8. Det fastställda kommunala ändamålet  

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som 

avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

 

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 

kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 

erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  

 

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 

själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 

handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund 

av lagstadgad sekretess.  

 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 

kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 

verksamhet. 
 

 



 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag, förslag 2016 

1.  Inledning/allmänt  

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 

står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade 

direktiv för verksamheten.  

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen 

genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  

 

2. Företagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter 

för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva 

anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att 

verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.  

 

3. Företagets ändamål, syfte och mål  

Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument. Bolagets 

styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka styrdokument 

som ska gälla för bolaget. 

 

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god 

boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av 

fastigheter för affärslokaler och andra kollektiva anordningar.  

 

Bolaget ska vara en aktiv part i att uppfylla Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. För att 

främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer 

hållbar ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  

 

• Bygga nya bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter) i den utsträckning som är möjligt av 

ekonomiska och andra skäl  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda 

boendemiljöer skapas. 

• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 

• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i 

kommunen. 

 

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt 

bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, 

service, hyresnivå m.m.  

 

De visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt gäller även för bolaget. Med 

utgångspunkt från fullmäktiges visioner och övergripande mål, samt från dessa ägardirektiv ska 

bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 

bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 

målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av styrelsen. 



 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  

 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 

synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 

socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid 

förmedling via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om 

personen inte uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för 

hyran till dess att kraven uppfylls. 

  

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 

lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av bolagets totala antal 

lägenheter.  

 

Förvärv och avyttringar 

Bolaget ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 

bostadsproduktioner ska bolaget kontinuerligt söka efter mark som kan förvärvas och 

exploateras. 

 

Bolaget ska aktivt medverka till genomförandet av Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. 

För att möjliggöra investeringar i nyproduktion, med beaktande av de ekonomiska målen, bör 

bolaget aktivt pröva möjligheterna till försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

 

Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en 

marknadsvärdering.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 

konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  

 

Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 

10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten 

riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i 

affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen 

avser.  

 

Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, 

är att det bör vara lägst 4,5 procent.  

 

Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska 

motsvara lägst 6,5 procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa 

målsättningar för resultatet för den tidsperiod som affärsplanen avser. 

 

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska 

fastställs av styrelsen minst en gång per år.  

 

Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan 

bolaget och kommunen.  



 

4. Samverkan  

Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 

samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  

 

5. Underställningsskyldighet  

Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  

 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att 

bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i 

andra bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  

 

Med stora fastighetsbestånd avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10% av 

marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd. 

 

Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 

eller inte.  

 

6. Information till ägaren  

Bolaget ska till ägaren:  

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  

• Inge styrelseprotokoll. 

• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. 

Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning 

av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter 

på grund av lagstadgad sekretess.  

 

7. Ägarsamråd  

Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse 

och VD) skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om 

kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten 

skall sådana hållas.  

 

8. Det fastställda kommunala ändamålet  

Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 

aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 

under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 

kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 

erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  

 

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 

rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 



övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder 

möter på grund av lagstadgad sekretess.  

 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 

kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 

verksamhet. 
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 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 26 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 

3. 

2. Kommunfullmäktige ger istället kommunstyrelsen i uppdrag att till kom-

munfullmäktiges sammanträde i november 2016 återkomma med en kom-

plett lista och analys över verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

från år 2010 och till dagens datum.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att presentera en bruttolista 

utan analys på samtliga öppna ärenden till kommunstyrelsens sammanträde i 

maj.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att 

komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges be-

slut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden. Uppdraget 

skulle rapporteras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2016-04-04. 

Detta uppdrag är omöjligt att genomföra inom den tidsram och med de för-

utsättningar som fullmäktige har satt upp. Förvaltningen föreslår istället i 

tjänsteskrivelse en reviderad tidplan och avgränsning av uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar att beslutspunkt 1 "Kommunfullmäktige 

återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 3." ska utgå. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att det läggs till en beslutspunkt 3 där förvaltningen 

ges i uppdrag att ta fram en bruttolista utan analys till kommunstyrelsens 

sammanträde i maj.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
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Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen beslutar en-

ligt förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även beslutar enligt Owe 

Fröjds (Båp) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

Kansliet 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-02 KS 2015/00371 nr 65937 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges beslut 
2015 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 

3. 

2. Kommunfullmäktige ger istället kommunstyrelsen i uppdrag att till 

kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 återkomma med en 

komplett lista och analys över verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut från år 2010 och till dagens datum.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att 

komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden. Uppdraget 

skulle rapporteras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2016-04-04. 

Detta uppdrag är omöjligt att genomföra inom den tidsram och med de 

förutsättningar som fullmäktige har satt upp. 

 
Ärendet 

I kommunfullmäktige gäller dubbelt beredningstvång, enligt 

kommunallagens 5 kap. 26-28 §§. Detta betyder att ärenden ska tas upp till 

behandling endast om kommunstyrelsen och berörda nämnder getts tillfälle 

att yttra sig över förslag till beslut. Enligt normala beredningsrutiner ska 

även ärenden beredas av något av kommunstyrelsens utskott. 

När kommunfullmäktige 2016-02-29 gav uppdraget att redovisningen skulle 

vara kompletterad till nästa fullmäktigemöte hade redan stoppdatum för 

beredningsprocessen till nästa fullmäktigemöte inträffat, nämligen 2016-02-

15. 

Det dubbla beredningstvånget gör också att kommunens nämnder (i de 

beslut där de är berörda) har rätt att yttra sig formellt innan beslut. Det finns 

ingen möjlighet att hinna med förvaltningens beredning, formella remisser 

till kommunens nämnder, samt politisk beredning i utskott och 

kommunstyrelse inom den tidsram kommunfullmäktige angett. 

Kommunstyrelsen önskar också ett förtydligande gällande avgränsning av 

uppdraget. Så som det nu är skrivet innebär det att förvaltningen ska 

undersöka samtliga tidigare beslut, d.v.s. från år 1952. Kommunstyrelsen 

föreslår att uppdraget begränsas till förra mandatperioden, d.v.s. att beslut 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-02 KS 2015/00371 nr 65937 

 

från år 2010 och framåt tas med i rapporteringen. Om beslut längre tillbaka 

ska analyseras kommer tidsramen att behöva förlängas avsevärt. 

Kommunstyrelsen tolkar också uppdraget som att det är verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut som ska analyseras och inget annat. Om inte så 

är fallet så behöver kommunfullmäktige förtydliga uppdraget. 

Kansliet har redan i sin verksamhetsplan planerat att skapa en bättre rutin 

och metod för kontroll av kommunfullmäktiges verkställighet. Att 

kontrollera verkställigheten av beslut är en viktig kvalitetsfaktor och en 

genomarbetad metod bör tas fram för att säkerställa att kontrollen blir 

likvärdig och systematisk. Detta arbete bör få ta lite tid för att skapa kvalitet 

i kontrollen. 

Tidplan 

En rimlig tidplan är som följer:  

Moment/beskrivning Start Tidsåtgång 

Uppstart 2016-04-04 - 

Genomgång av beslut (inklusive framtagande av 

metodik och mall) 

2016-04-05 Ca 3 veckor 

Remiss till de som ska ha verkställt besluten (tid 

tilltagen för att tillgodose nämndernas 

beredningsprocesser och semestertider) 

2016-04-26 Ca 4 månader 

(inklusive 

semesterperiod 

2 månader) 

Sammanställning av remissvar och analys 2016-08-26 Ca 3 veckor 

Beredningsprocess från stoppdatum till 

fullmäktige (stoppdatum 2016-09-19) 

2016-09-16 7 veckor 

Rapport till kommunfullmäktige 2016-11-07 - 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Uppdraget hanteras inom befintlig ramtilldelning. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07 

Beslutsunderlag 

– Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 3  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av verkställig-

het av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för motioner, 

medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 

med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 

utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att komplettera "upp-

följning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut" med samtliga 

tidigare uppdrag och utstående ärenden till nästa kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av kommunfullmäk-

tiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras verkställighetsgraden i 

tretton beslut, varav tre är att betrakta som verkställda. Av resterande tio 

ärenden kommer hälften sannolikt att verkställas under 2016. Ett flertal av 

de icke verkställda ärendena har även återrapporterats tidigare år. Då flera 

ärenden alltså blivit liggande utan att verkställas krävs en plan för hur 

kommunen ska gå vidare med dessa ärenden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01 

Uppföljning 2015-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar på ett tillägg till beslutet i form av en ny be-

slutspunkt med följande lydelse: "Kommunfullmäktige uppdrar till kom-

munstyrelsen att komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommun-

fullmäktiges beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden 

till nästa kommunfullmäktige."  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
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 Sammanträdesdatum  

 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige också bifaller Christian 

Nordbergs (MP) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

Kommunstyrelsens kansli 
 

 



 

  1(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-30 KS 28 nr 138 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sara Widströmer, Nämndsekreterare  

0171-525 61 

sara.widstromer@habo.se 

 

 

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

 

Redovisning av status för motioner, medborgarförslag och uppdrag 
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Kommunstyrelsen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Beslut om 

företagspolicy för 

Håbo kommun 

Fullmäktige beslutar att anta 

företagspolicy för Håbo kommun och 

uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa 

förslag på en översyn av kommunens 

bolag med avseende på organisation 

utifrån kommunens övergripande behov 

Nej 

 

Översyn för marknadsbolaget är 

påbörjat och beräknas bli 

presenterad för 

kommunstyrelsen i mars 2016. 

2013/143 Nej 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Motion - uppföljning 

och effektivisering av 

kommun-fullmäktiges 

sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 

kommunkansliet förbetedelser för inköp 

av föreslagen utrustning för votering med 

mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 

Kommer att hanteras under 

2016, som del av 

läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 

2012/9 
Nej 

Motion - Om att 

införskaffa utrustning 

för trådlös omröstning 

mm i samband med 

kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 

kommunkansliet förbetedelser för inköp 

av föreslagen utrustning för votering med 

mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 och 

2013 

Kommer att hanteras under 

2016, som del av 

läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 

2010/48 
Nej 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Medborgarförslag - 

genomföra en 

medborgardialog om 

förnyelsebar energi 

och energisparande
1
 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

miljö- och tekniknämndens yttrande 

2012-08-27, §83, att bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 

2013 

En utredning kring 

möjligheterna för ett sådant 

projekt som föreslås i 

medborgarförslaget har inte 

påbörjats. Håbo kommun har nu 

en antagen miljöstrategi vilket 

möjliggör att kommunen i 

kommande 

implementeringsarbete samt 

framtagande av handlingsplaner 

kan påbörja denna utredning. 

KS 

2011/16 
Nej 

Medborgarförslag - 

inrättande av två 

naturreservat på 

kommunägd mark 

inom Bålsta tätort 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

miljö- och tekniknämndens beslut 2011-

04-06 § 39, om utredning av 

skyddsformer för de båda områdena att 

medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Fullmäktige uppdrar till miljö- och 

tekniknämnden att informera 

förslagsställaren om nämndens 

kommande ställningstagande till 

skyddsformer för de båda områdena 

Ja, 2014 och 

2013 

Möjligheterna för detta har inte 

utretts sedan ärendet flyttades 

över från miljö- och 

tekniknämnden. Detta har inte 

prioriterats. Kompetens saknas. 

KS 2010/9 Nej 

                                                           
1
 De beslut som markerats med grå färg har återrapporterats 2013, 2014 och 2015 utan att kunna verkställas.  
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Motion - uppförande 

av torgplatser 

Fullmäktige beslutar att motionen ska 

anses besvarad med hänvisning till miljö- 

och tekniknämndens svar gällande 

utredning av uppförande av torgplatser 

dels mellan Bålsta centrum och 

Bildningscentrum Jan Fridegård och dels 

vid det gamla stationshuset 

Ja, 2014 och 

2013 

Detaljplanen för Bålsta centrum 

etapp 1 innehåller en 

stationspark med möjlig torgyta. 

Planen beräknas att antas av 

kommunstyrelsen till sommaren 

2016. 

KS 

2010/60 
Nej 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Ansökan från Bålsta 

skidklubb om 

kommunal borgen för 

byggnation av 

konstsnöanläggning 

på Granåsen 

Fullmäktige godkänner att kommunen 

tecknar borgen för Bålsta skidklubb om 

5,5 mkr med utfall under 2014/15 

förutsatt att följande punkter uppfylls 

/…/Fullmäktige uppdrar till 

kommunstyrelsen att teckna erforderliga 

avtal  med Bålsta skidklubb angående 

säkerhet och hantering av kommunens 

borgensåtagande och hantering av 

intäkter samt drift och skötsel. 

Fullmäktige beslutar att utöka 

driftbudgeten för avdelningen kultur och 

livsmiljö med 150 tkr för 2015.   

Nej 

Avtal med Bålsta skidklubb 

undertecknade. Beslutet därmed 

verkställt 

2014/128 Ja 



 

 UTREDNING 5(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

 

Motion - redovisning 

av utbetalning av 

föreningsbidrag och 

föreningars kostnader 

för nyttjande av 

kommunens 

anläggningar samt 

kommunens 

subventioner för 

uthyrningen 

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen Nej 

Redovisning av efterfrågade 

kostnader gjordes redan då 

motionen bereddes. Beslutet 

därmed verkställt. 

2013/107 Ja 

Tekniska avdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Medborgarförslag - 

utomhusgym i 

anslutning till 

motionsspåret i Viby 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

bildningsnämndens och miljö-och 

tekniknämndens respektive yttrande att 

medborgarförslaget ska anses besvarat 

Ja,  2014 

Gatu- och parkenheten har under 

2015 byggt och färdigställt ett 

utomhusgym vid Vibyspåret. 

Detta invigdes den 15/6 - 2015. 

KS 

2012/91 
Ja 

Medborgarförslag - 

cykelbana med 

sandhopp i 

Slottsskogen 

Fullmäktige bifaller förslaget genom att 

uppdra till miljö- och tekniknämnden att i 

samråd med bildningsnämnden ordna den 

föreslagna cykelbanan på lämplig plats i 

Skokloster 

Ja, 2014 och 

2013 

Gatu- och parkenheten inte 

lyckats hitta en lämplig plats för 

cykelbanan som accepterats av 

Slottskogens samfällighet som 

förvaltar Slottskogen. Förslaget 

är därför inte genomfört. 

KS 

2011/182 
Nej 



 

 UTREDNING 6(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Medborgarförslag - 

kampanj 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 

miljö- och tekniknämndens målsättning 

om kommande samarbete med olika 

företag genom sponsring för 

genomförande av städaktiviteter i 

enlighet med förslagets andemening, att 

bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 

2013 

Vi har tidigare varit tvungna att 

avbryta sponsring av projekt 

eftersom det inte är korrekt. 

Gatu- och parkenheten har t.o.m. 

2013 bedrivit 

naturstädningskampanj med 

skolor och föreningar, men har 

inte resurser för att både bedriva 

en naturstädningskampanj och 

anställa sommarungdomar. 

KS 

2012/7 
Nej 

 



 

 UTREDNING 7(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Socialnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 

Tidigare åter-

rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 

ja/nej 

Motion - om utökad 

valfrihet genom 

införande av en LSS-

peng 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 

socialnämndens beslut om att genomföra 

en utredning av valfrihet för daglig 

verksamhet, att bifalla motionens första 

att-sats*. Fullmäktige beslutar att avslå 

motionens andra att-sats 

Nej Ej påbörjat 
KS 

2013/80 
Nej 

Beslut om 

integrations- och 

flyktingpolitiskt 

program 

Fullmäktige beslutar att anta integrations- 

och flyktingpolitiskt program komplett 

med kommunstyrelsens föreslagna 

ändringar. Fullmäktige beslutar att 

uppdra till socialnämnden att till 

kommunstyrelsen komplettera 

programmet med information om hur 

handlingsplanerna ska utformas. 

Nej Pågår, klart första kvartalet 2016 
KS 

2014/81 
Nej 

 

* Motionens första attsats lyder ”…att en utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS-medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där 

aktuella personer själva kan välja vem som ska hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet”. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 30 Dnr 2016/00065  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 
§ LSS och 4 kap 1 § SoL 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovis-

ningar av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. 

Enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Socialnämnden 2016-01-25 § 6 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 § 10 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-10 KS 2016/00065 nr 65368 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL och 9 § LSS 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit med 

redovisningar av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 

§ LSS. Enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade ska sådana redovisningar delges 

kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Socialnämnden 2016-01-25 § 6 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 § 10 

__________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-02-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 10 Dnr 2016/00006  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 
år 2015 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rap-

port av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kom-

munfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

Sammanfattning  

Beviljade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) och beviljade beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänsternas nämnder i Sverige är skyldiga att anmäla dels till IVO, In-

spektionen för vård och omsorg och dels till kommunfullmäktige om bevil-

jade insatser inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnderna 

ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2015, kvartal 4. 

Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 

verkställts 2015-12-31. Tre av besluten avsåg särskilt boende för äldre enligt 

SoL, två av besluten avsåg boende med särskild service enligt LSS och fyra 

av besluten avsåg kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri). 

En utförlig ärendebeskrivning med förvaltningens kommentarer framgår i 

tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-19.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-19, dok.nr 1389. 

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis, dels till IVO, Inspektionen för vård och om-

sorg och dels till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
socialnämnden@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut år 2015, enligt SoL och LSS 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska också på 

motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 

nytt inom tre månader från avbrottet.   

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2015, kvartal 4. 

Håbo kommun har totalt nio beslut, äldre än tre månader, som inte hade 

verkställts 2015-12-31. Tre av besluten avsåg särskilt boende (boende för 

äldre) enligt SoL, två av besluten avsåg boende med särskild service enligt 

LSS och fyra av besluten avsåg kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri).  

Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 4 funnits nio 

beslut som inte verkställts inom tre månader. Dessa beslut har rapporterats 

till IVO enligt gällande regelverk.   

 

För två av de som beviljats särskilt boende har verkställighet erbjudits, men 

den enskilde tackat nej. För den tredje personen har korttidsvistelse beviljats 

i avvaktan verkställighet.  

 

De två som beviljats boende med särskild service enligt LSS har meddelat 

att de enbart kan tänka sig boende i Bålsta och att de avvaktar att 

kommunens inplanerade nybyggnation av LSS-boende.  

 

De fyra som beviljats kontaktperson enligt SoL har på grund av resursbrist 

inte kunnat erbjudas verkställighet. En av de personerna har vid årets slut 

väntat över tio månader på verkställighet, vilket är beklagligt och kommer 

att följas upp noggrant närmsta månaden av myndighetsutövningen 

tillsammans med gruppen som ansvarar för rekrytering och verkställighet.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 31 Dnr 2015/00186  

Svar på motion om att genomföra en värdering av 
kommunens och Håbohus AB:s fasta tillgångar med 
avseende på aktuellt marknadsvärde. Motionär Owe 
Fröjd (Båp) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens ytt-

rande, att motionen skall anses vara besvarad.  

Sammanfattning  

Motionställaren vill ha svar på hur mycket kommunens och Håbohus AB,s 

tillgångar i form av mark och fastigheter är värda. Vidare vill motionären att 

en extern värderingsman skall anlitas av kommunen. 

Vad gäller värderingen av mark och fastigheter för Håbohus AB och kom-

munen har en uppskattat värdering gjorts baserat på det underlag som både 

kommunen och Håbohus AB har kring tillgångarna. Att anlita en extern 

värderingsman skulle uppskattningsvis kosta mellan 600-800 tkr. 

Vad gäller bedömt marknadsvärdet för kommunens tillgångar så uppskattar 

förvaltningen att värdet uppgår till ca 1,0 miljarder kronor medan det bok-

förda värdet uppgår till 699,0 mkr, se antaganden gjorda nedan. 

Vad gäller Håbohus ABs tillgångar så använder bolaget en modell från NAI 

Svefa som beskrivs nedan. Bolaget hade per den 31 december gjort värde-

ringen på bolagets tillgångar uppgående till 1,2 miljarder kronor, det bok-

förda värdet uppgick per den 31 dec 2015 till 810,3 mkr. 

Kommunen och bolaget har enligt bedömd marknadsvärdering ett övervärde 

på tillgångar om 708 mkr, det vill säga skillnaden mellan det bokförda vär-

det om 1 507 mkr och den fiktiva marknadsvärderingen 2 215 mkr.  

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 

dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för att klara av svåra 

tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 

inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna an-

vänder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 

kommunens ekonomi. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 

dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med ge-

nomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014, vilket indikerar att kommunens skuld-

sättning jämfört med andra kommuner är hög. 

Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 

egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens finan-

siella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 

också på lägre räntekostnader på resultaträkningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Motion – Håbo kommun, en rik eller fattig kommun?  Bålsta partiet 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-09 KS 2015/00186 nr 65339 

 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Motion om att genomföra en värdering av kommunens och 
Håbohus AB:s fasta tillgångar med avseende på aktuellt 
marknadsvärde. Motionär Owe Fröjd (Båp) 

Förslag till beslut  

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande, 

att motionen skall anses besvarad  

 

Sammanfattning 

Motion ställaren vill ha svar på hur mycket kommunens och Håbohus AB,s 

tillgångar i form av mark och fastigheter är värda. Vidare vill motionären att 

en extern värderingsman skall anlitas av kommunen. 

Vad gäller värderingen av mark och fastigheter för Håbohus AB och 

kommunen har en uppskattat värdering gjorts baserat på det underlag som 

både kommunen och Håbohus AB har kring tillgångarna. Att anlita en 

extern värderingsman skulle uppskattningsvis kosta mellan 600-800 tkr. 

Vad gäller bedömt marknadsvärdet för kommunens tillgångar så uppskattar 

förvaltningen att värdet uppgår till ca 1,0 miljarder kronor medan det 

bokförda värdet uppgår till 699,0 mkr, se antaganden gjorda nedan. 

Vad gäller Håbohus ABs tillgångar så använder bolaget en modell från NAI 

Svefa som beskrivs nedan. Bolaget hade per den 31 december gjort 

värderingen på bolagets tillgångar uppgående till 1,2 miljarder kronor, det 

bokförda värdet uppgick per den 31 dec 2015 till 810,3 mkr. 

Kommunen och bolaget har enligt bedömd marknadsvärdering ett övervärde 

på tillgångar om 708 mkr, det vill säga skillnaden mellan det bokförda 

värdet om 1 507 mkr och den fiktiva marknadsvärderingen 2 215 mkr.  

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 

dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för att klara av svåra 

tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 

inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna 

använder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 

kommunens ekonomi. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 

dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 

ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med 

genomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014, vilket indikerar att kommunens 

skuldsättning jämfört med andra kommuner är hög. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-09 KS 2015/00186 nr 65339 

 

Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 

egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens 

finansiella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 

också på lägre räntekostnader på resultaträkningen. 

 
Ärendet 

Av motionen framgår att motionsställaren vill ha svar på; 

1. Att en värdering av kommunens och Håbohus ABs fasta tillgångar 

genomförs, byggnader och samtlig mark. 

2. Värderingen skall avspegla det aktuella marknadsvärdet vid en 

eventuell försäljning 

Motionssvar 

Kommunens byggnader  

Kommunen har verksamhetsfastigheter uppgående till ett bokfört värde på 

ca 603 mkr. I samband med ett uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en 

alternativ finansieringslösning för kommunens investeringar gjordes en 

värdering av 7 fastigheter. Marknadsvärdet vid en eventuell försäljning 

uppskattades till 529 mkr. Nedan redovisas fastigheterna som ingick i 

värderingen. 

Objekt Marknadsvärde 

kallhyra 

Bokfört värde    

2015-12-31 

Mansängens förskola 9,0 5,6 

Gröna Dalens skola 189,0  54,8 

Junibackens förskola 

(Slottsbackens förskola) 

39,0  57,6 

Solängens äldreboende 84,0 71,0 

Västerängens skola 133,0 86,5 

Gröna dalens förskola 33,0 36,4 

Slottskolan 42,0 21,5 

Totalt 529,0 333,4 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-09 KS 2015/00186 nr 65339 

 

Kommunen har ytterligare 22 st verksamhetsfastigheter där det bokförda 

värdet per den 2015-12-31 uppgår till ca 270 mkr. Marknadsvärdering på 

dessa fastigheter har inte gjorts men en uppskattat marknadsvärdet torde 

ligga på ungefär mellan 350-400 mkr, baserad på den värdering som gjorts i 

tabellen ovan. 

Kommunens mark 

Det bokförda värdet på kommunens mark uppgår till totalt 96,0 mkr varav 

exploateringsmark 32,8 mkr och markreserv 63,2 mkr. 

En bedömd värdering efter det att kommunen förädlat mark genom 

planläggning e.t.c. är svårt att uppskatta i nuläget men baserat på 

värderingen av HMAB,s mark torde marknadsvärdet på kommunens mark 

ligga ungefär på 130 mkr lågt räknat. 

Värdering av Håbohus ABs tillgångar 

Vid värderingen 2015 har Nai Svefas direktavkastningskrav använts i Värderingsdata. 

Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer, och schabloner avseende drift-, och 

underhållskostnader. Schablonkostnaderna har prövats individuellt och justerats om 

behov för detta föreligger. 

Håbo hus AB har enligt bokslut 2015-12-31 ett bokfört värde på sina 

tillgångar på 810,3 mkr och ett marknadsvärde på 1 206,0 mkr enligt 

beräkningsmodell som beskrivits ovan. 

Värdering av marknadsbolagets tillgångar 

Under hösten 2015 gjordes en värdering av marknadsbolagets tillgångar av 

NAI Svefa, värdet på bolagetsmark värderades till 116,0 mkr efter justering 

uppgår värdet till 113,0 mkr. 

Nedan visas en sammaställning kommunen och koncernens tillgångar 

och skulder 

Ägare Bokfört värde Uppskattat marknads-

värde 

Nuvarande 

belåning 

Kommun 699,0 1 009,0 689,6 

Håbo Marknad 26,6 113,0 6,1 

Håbohus AB 810,3 1 206,0 789,1 

Summa 1 535,9 2 328,0 1 484,8 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 
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 2016-02-09 KS 2015/00186 nr 65339 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att anlita en certifierad värderingsman för att värdera kommunens och 

Håbohus ABs fastigheter och mark skulle kosta mellan ca 600 -800 tkr lågt 

räknat. Jämför värderingen av Marknadsbolagets mark som gjordes genom 

NAI Svefa kostnaden uppgick till 362,0 tkr. 

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 

dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för klara av svåra 

tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 

inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna 

använder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 

kommunens ekonomi. Det är därför viktigt att inte dra felaktiga slutsatser av 

marknadsvärdering av koncernens tillgångar. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 

dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 

ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med 

genomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014 

 

Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 

egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens 

finansiella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 

också lägre räntekostnader på resultaträkningen och låg skuldsättningsgrad. 

 

Beslutsunderlag 

– Motion – Håbo kommun, en rik eller fattig kommun?  Bålsta partiet 

__________ 

Beslut skickas till 

 



      
Bålsta 2015-06-14 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
  

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 

Håbo kommun, en rik eller fattig kommun? 
 
Allt oftare hör man att Håbo kommun skulle vara fattig och skuldtyngd, men vad är 
sant och vad är inte sant. Siffror om att kommunen är skyldig mer än 900 miljoner 
florerar, men ingenstans framkommer det hur stora kommunens tillgångar är. 
 
Per innevånare sägs det att kommunens låneskuld är ca 50 000 kronor per person 
vilket kan låta mycket, men då skall man betänka att många familjer i Håbo har 1 - 2 
miljoner i skuld, och   sanningen är ju att samma personer ofta har stora tillgångar 
t.ex. en villa som vida överstiger deras skuld. 
 
Självklart skall kommunen inte ha en högre låneskuld än vad som anses acceptabelt 
för övriga personer, det vill säga ca 85 % i lån av det totala värdet av de fasta 
tillgångarna. 
 
Håbo marknadsbolag har på uppdrag av kommunen beslutat om en oberoende extern 
värdering av marknadsvärdet på sina fasta tillgångar, detta borde även göras av 
kommunen och av kommunens allmännyttiga bostadsbolag Håbohus. 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige uppdrar att en extern värdering av kommunens och Håbohus 
fasta tillgångar genomförs, det vill säga alla byggnader och samtlig mark. 
 
-Värderingen skall avspegla det aktuella marknadsvärdet vid en eventuell försäljning.  
 
-Värderingen skall redovisas senast vid sista kommunfullmäktigesammanträdet i 
december 2015. 

 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

 
 
 
     
                                      Owe Fröjd 
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§ 32 Dnr 2015/00221  

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo Mark-

nadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 108 791 401 

kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter enligt marknadsvär-

deringen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder mellan 

parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till kommu-

nen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen fastställs av kom-

munstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med likvidavräkning mellan 

parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom upplåning 

om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-verksamheten 

från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som beslutas av kommunfull-

mäktige i likhet med kommunens övriga verksamheter.  

7. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs med 

anledningen av marköverlåtelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehandlingar 

mellan kommunen och Marknadsbolaget.  

Sammanfattning  

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande markä-

gande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan för 

kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och se-

pareras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 

tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 

för att kunna utvärdera skatteeffekter.  

Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo kom-

mun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 fastigheter 
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genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt värderingen till 116 

000 000 kronor. Efter granskning av parterna har justeringar gjorts avseende 

några av fastigheterna varför det nya totala värdet bedöms vara 108 791 401 

kronor.  

Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 

som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 

tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 

Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verk-

samheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter påföras en 

skattekostnad på 18,7 mkr. 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom ut-

delning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 

om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 

lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 

fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom till-

kommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 

Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga 

fastighetsregleringar 

Utredning Håbo Marknads AB 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelseförvaltning 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo 

Marknadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 

108 791 401 kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter 

enligt marknadsvärderingen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder 

mellan parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till 

kommunen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen 

fastställs av kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med 

likvidavräkning mellan parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom 

upplåning om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-

verksamheten från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som 

beslutas av kommunfullmäktige i likhet med kommunens övriga 

verksamheter.  

7. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta köpe-

handlingar mellan kommunen och Marknadsbolaget. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs 

med anledningen av marköverlåtelsen. 

 

Sammanfattning 

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande 

markägande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan 

för kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och 

separeras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 

tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 

för att kunna utvärdera skatteeffekter.  

Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo 

kommun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 

fastigheter genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt 

värderingen till 116 000 000 kronor. Efter granskning av parterna har 

justeringar gjorts avseende några av fastigheterna varför det nya totala 

värdet bedöms vara 108 791 401 kronor.  
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Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 

som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 

tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 

Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i 

verksamheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter 

påföras en skattekostnad på 18,7 mkr. 

 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom 

utdelning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 

om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 

lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 

fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom 

tillkommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 

250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr. 

Ärendet 

Inledning 

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande 

markägande i Håbo Marknads AB bör organiseras för bästa nyttan för 

kommunen. Utredningen föreslår; 

 

1. Att markinnehavet lyfts ur Håbo Marknads AB och separeras från 

näringslivsverksamheten. Det är viktigt för kommunen att i 

framtiden säkerställa rådighet och beslutsordning kring 

markägandet, vilket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande 

vid kundkontakter och försäljning av byggklar mark. Utredningens 

rekommendation är därför i första hand att marken säljs in till 

kommunen.  

2. Att näringslivsverksamheten bedrivs tillsvidare i Håbo Marknads 

AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styrningen av 

bolaget. 

3. För att kunna utvärdera skatteeffekter vid framtida försäljning av 

mark så bör det relativt omgående genomföras en oberoende 

marknadsvärdering av bolagets markinnehav.  

Håbo kommun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 

fastigheter genom köp. Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende 

värderare, Per Wåhlin på NAI Svefa. Det samlade marknadsvärdet uppgår 

enligt värderingen till 116 000 000 kronor. Efter granskning av parterna har 
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justeringar gjorts avseende några av fastigheterna varför det nya totala 

värdet bedöms vara 108 791 401 kronor. 

Avvikelse från värderingen  

Vidare har avtal träffats tidigare mellan parterna avseende fastigheten Bista 

1:163 och endast ca 1 462 kvm (skifte 3) återstår efter att 

lantmäteriförrättning är genomförd till följd av den tidigare affären. Detta 

markområde utgör icke detaljplanelagt men ianspråktaget vägområde varför 

värdet anses som marginellt och åsätts ett totalt värde på 1 400 kr. 

Vad gäller fastigheten Brunna 1:9 kommer HMAB innan denna affär ha sålt 

av all kvartersmark, ca 5 800 kvm. Där återstår ca 12 700 kvm mark som 

utgör allmän platsmark och spårområde samt till viss del icke 

detaljplanelagd mark. I delvärdeutlåtandet för aktuell fastighet bedöms detta 

område ändå ha ett visst värde varför parterna föreslår ett värde på 8 kr/kvm 

och en total köpeskilling på 100 000 kronor. 

Värderingen av Bålsta 2:61 skifte 1 grundar sig på ca 9 000 kvm 

kvartersmark och åsätts i delvärdeutlåtandet ett värde på 300 kr/kvm. Vid en 

närmare granskning kan parterna konstatera att ca 2 500 kvm av dessa 

istället utgör allmän platsmark (lokalgata) och inte är kvartersmark. Vidare 

har innan denna affär genomförs ca 1 220 kvm kvartersmark sålts till annan 

part. Detta resulterar i att det endast är ca 5 300 kvm som utgör 

kvartersmark som kan värderas till 300 kr/kvm i enlighet med 

delvärdeutlåtandet. Det totala värdet på fastigheten bedöms därför vara 

5 390 000 kronor.   

Skörby 5:1 är värderad till 57 000 000 kronor. Detta grundar sig på ett 

marknadsvärde på 100 kr/kvm i delvärdeutlåtandet. Med anledning av att 

det finns ingångna avtal mellan Håbo kommun, HMAB och extern part som 

binder Håbo kommun att i framtiden sälja vidare ca 17,5 ha mark för 

80 kr/kvm är det detta pris som kommer att erläggas till HMAB. Därför 

sätts köpeskillingen ner till 53 500 000 kronor. 

Amerika 1:1 ligger inom ett område där det har funnits en deponi. Det finns 

eventuellt föroreningar inom markområdet vilket värderingsmannen inte fått 

kännedom om i samband med sin värdering. Se vidare angående detta under 

rubriken ”Föroreningar på Amerika 1:1”. Osäkerheten kring dessa 

föroreningar föranleder att Håbo kommun endast är beredd att betala 1 

krona för denna fastighet. Den värderade köpeskillingen föreslår 

förvaltningen istället ska fonderas för framtida utredningar och eventuell 

sanering, se vidare under ekonomiska konsekvenser och finansiering. 

Genomförande 

Håbo kommun köper varje enskild fastighet till de värden som framgår av 

dokument ”Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och 

möjliga fastighetsregleringar” med enskilda köpekontrakt. Detta dokument 

överensstämmer med varje enskilt delvärdeutlåtande bortsett från de ovan 

angivna avvikelserna från värderingen.   
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Vid en genomgång av fastigheterna bedöms det som lämpligt att söka 

lagfart på 12 av fastigheterna. De resterande 7 fastigheterna bör man ansöka 

om fastighetsreglering på. 

Övrigt 

Utöver detta visar sammanställningen ”Genomförande HMABs 

fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga fastighetsregleringar” två 

avvikelser i fråga om köpeskilling i förhållande till areal och kr/kvm.  

På Bista 4:10 är det endast ca 6000 kvm som har det angivna priset per kvm, 

övrig areal är strandskyddad varför den inte har räknats in. Detta framgår av 

delvärdeutlåtandet. 

På Broby 1:1 bedöms värdet av pågående markanvändning vara 14 kr/kvm 

men fastighetens storlek och centrala läge gör att någon kan bära kostnaden 

att inneha marken en längre tid utan att exploatera och därför bedöms värdet 

som högre. Detta framgår av delvärdeutlåtandet. 

Vidare ingår Bålsta 2:321 i värderingen som i sin helhet är såld till extern 

part och därmed inte ingår i affären. Denna har heller aldrig räknats in i det 

totala marknadsvärdet. 

Föroreningar på Amerika 1:1 

Utbredningen av den nedlagda avfallsdeponin nordöst om Dragets 

industriområde är oviss. Antagligen ligger deponins kärna inom fastigheten 

Väppeby 7:1 och troligen är deponin till viss del även belägen inom 

fastigheten Amerika 1:1.  

Det är en deponi som startade 1968 och som antagligen lades ner 1975. Vid 

Länsstyrelsen i Uppsala läns klassificering av deponin enligt MIFO (Metod 

för inventering av förorenade områden) fas 1 placerades deponin i riskklass 

1 vilket innebär mycket stor risk. Klassificeringen enligt fas 1 bygger på 

uppgifter från bland annat arkivmaterial och intervjuer. Anledningen till att 

deponin placerades i riskklass 1 är bland annat att deponin innehåller 

grovavfall med okänt innehåll som inte kan utesluta innehåll av mycket 

farliga föroreningar. Det finns uppgifter om att det har bränts avfall på den 

södra deponidelen och att ett hus har eldats ner på fastigheten Amerika 1:1. 

Förbränning av avfall kan bland annat leda till bildandet av dioxiner.  

Det finns ingen känd verksamhetsutövare av deponin vilket lägger över 

utredningsansvaret på fastighetsägaren. Att deponin är placerad i riskklass 1 

betyder att det är högst angeläget att undersöka området vidare. En 

utredning av en nedlagd deponi kostar vanligtvist några hundra tusen 

kronor. Fastighetsägaren för Amerika 1:1 kommer få bekosta utredningen 

för den delen av deponin som är belägen inom den aktuella fastigheten. Om 

en framtida utredning kommer att visa på ett saneringsbehov är i dagsläget 

högst oklart och det kan inte helt uteslutas. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Skattekonsekvens 

En värdering är genomfört av Marknadsbolagets fastigheter av oberoende 

värderare, Per Wåhlin på NAI Svefa. 

Håbo Marknads ABs försäljning av mark till kommunen måste ske på 

marknadsmässiga grunder, annars riskerar bolaget att uttagsbeskattas. 

Värderingen av markområdena av NAI Svefa och justeringarna redovisade 

ovan visar på ett totalt markvärde om 108,8 mkr. 

 

Enligt årsredovisningen för Håbo Marknads AB redovisas värdet på 

bolagets fastigheter till drygt 23 947 259 kronor. Om det värdet motsvaras 

av de markområden som är aktuella för en överlåtelse till kommunen 

innebär det ett skattepliktigt rearesultat på 108 791 401 kronor – bokfört 

värde 23 947 259 kronor = 84 844 142 kronor. Detta under förutsättning att 

fastigheternas bokförda värden överensstämmer med de skattemässiga 

värdena. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i 

verksamheten. Rearesultatet från markförsäljningen läggs till resultatet från 

verksamheten och beskattas till 22 %. Vid en försäljning av samtliga 

markområden vid ett och samma tillfälle enligt förutsättningarna ovan 

så innebär det en skattekostnad på 84,8 mkr * 22 % = 18,7 mkr. 

Stämpelskatt 

En fastighetsförsäljning från Håbo Marknads AB till Håbo kommun utlöser 

stämpelskatt. Stämpelskatten motsvarar 4,25 % av det högsta av 

försäljningspriset eller taxeringsvärdet. Vissa fastigheter kan konstateras 

vara lämpligare att fastighetsreglera in i befintligt fastighetsbestånd eller 

med annan i denna affär förvärvad fastighet. Under förutsättning att 

lantmäterimyndigheten anser att dessa fastighetsregleringar är genomförbara 

bedöms stämpelskatten uppgå till ca 420 000 kronor. Fastighetsbildning 

regleras av fastighetsbildningslagen och får endast göras genom en 

fastighetsbildningsförrättning av en förrättningslantmätare på 

lantmäterimyndigheten. Vid en grov uppskattning uppskattar förvaltningen 

att kostnaderna för lantmäteriförrättningarna kan bli ca 250 000 kronor 

vilket ska noteras inte är förankrat med lantmäterimyndigheten. 

Återföring av försäljningslikviden till kommunen 

Eftersom försäljningen utlöser en inkomstbeskattning för bolaget så måste 

det finnas likviditet för att reglera en skatteskuld.  

 

Markförvärvet av Bålsta 2:61 innebär att Håbo kommun övertar kostnaderna 

för utbyggnad av infrastruktur inom detaljplan 395 Västerskogs 

industriområde för de delar som utgör kvartersmark. Kostnaden enligt 

exploateringsavtalet är 150 kr/kvm TA och den till Håbo kommun överlåtna 

arealen uppskattas bli ca 9 300 kvm. För den delen av mark som Håbo 

marknadsbolaget sålt ca 7 093 kvm har kommunen en fordran på bolaget för 
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infrastrukturkostnader om 1 063 950 kr, vilket föreslås regleras av köpe-

skillingen till bolaget.  

Håbo marknadsbolag har en fordran för kommunens markköp Bista 1:163 

om 1 970 000 kronor, vilket föreslås regleras nedan. 

En försäljning av det totala markbeståndet innebär ett resultat efter skatt för 

bolaget på 66,1 mkr. 

 

Fastighetsförsäljning 108,8 mkr 

Bokfört värde 31/12    -24,0 mkr 

Resultat innan skatt      84,8 mkr 

Skatt 22 %                  - 18,7 mkr 

Resultat efter skatt      66,1 mkr 

 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom 

utdelning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Likvidmässigt så tillförs bolaget 108,8 mkr – 18,7 mkr (skatt) = 90,1 mkr 

som kan återföras till kommunen genom 

- återbetalning av lån 6,1 mkr 

- Skuld till marknadsbolaget för Bista 1:163 ca 2,0 mkr 

- Kommunens fordran för infrastruktur enligt ovan 1,1 mkr 

- utdelning till kommunen efter skatt 80,9 mkr 

90,1 mkr 

Härvidlag måste man beakta verksamheten som blir kvar i bolaget och dess 

behov av kapital och likviditet, försiktighetsregeln enligt aktiebolagslagen i 

samråd med bolagets revisor. Se vidare avsnitt uppföljning nedan angående 

likvidavräkning. 

Finansieringsbehov netto för kommunen i samband med markförvärv 

Som framgår ovan så kan delar av försäljningslikvid återföras till 

kommunen genom utdelning och återbetalning av bolagets lån till 

kommunen. Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår 

för bolaget om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen 

måste söka lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen 

ansöker om fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. 

Dessutom tillkommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna om ca 

250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr. 

Förvaltningen föreslår efter samråd med bolagets revisor att 

periodiseringsfonder inte upparbetas hos bolaget eftersom uppskjutning av 

skatt inte medför några fördelar för koncernen eller för bolaget. Vidare 

föreslår förvaltningen att alla upparbetade periodiseringsfonder löses upp 

vid bokslut 2016 och att bolaget redovisar detta i samband med likvid-

avräkningen till kommunstyrelsen. 
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Vad gäller Föroreningar på Amerika 1:1 bör medel fonderas av kommunen 

för sanering av området. Förvaltningen föreslår att ca 800 tkr bör fonderas 

för ändamålet och en justering med motsvarande belopp har gjorts på 

köpeskillingen. 

Uppföljning 

Efter genomförd affär med Håbo marknads AB ska en rapportering ske till 

kommunstyrelsen. 

En slutlig likvidavräkning mellan bolaget och kommunen redovisas till 

kommunstyrelsen, i samband med det så fastställs den slutliga utdelningen 

till kommunen. 

För år 2016 behöver en avstämning ske på hur bolaget skall finansiera sin 

verksamhet efter att bolagets mark är överförd till kommunen. Bolaget 

uppmanas att till kommunstyrelsen återkomma med en redogörelse om 

behovet av likvida medel för år 2016, i samband med att likvidavräkningen 

redovisas till kommunstyrelsen. 

Framtida finansiering Håbo Marknads AB 

I och med att kommunens köp av bolagets mark kommer framtida 

intäktsmöjligheter att begränsas till några få möjliga intäktskällor såsom 

hyror Sköldvägen och Skoklosterhuset, samt några övriga intäkter. 

För att kunna genomföra det uppdrag som kommunen ålagt bolaget i form 

av att bedriva näringslivsverksamhet och hantera turism- och besöksnäring, 

behöver bolaget en alternativ intäktsmodell. 

Kommunens och bolagets revisor är tydlig med att en finansiering i form av 

aktieägartillskott eller liknande inte är aktuellt, eftersom det primärt 

påverkar balansräkningen och är ett komplicerat sätt att hantera en 

finansiering. 

Finansiering behöver därför lösas på ett sådant sätt att det direkt påverkar 

resultaträkningen i form av en intäkt för bolaget. Därför förordas att 

kommunen ersätter bolaget med ett driftsbidrag som blir en ersättning för 

utförda tjänster. 

En preliminär rambudget för nästkommande år behöver tas fram av bolaget 

som överensstämmer med kommunens budgetarbete. Förslag blir att 

bolagets styrelse arbetar fram en rambudget för nästkommande års 

verksamhet som sedan bereds av kommunstyrelsen och slutgiltigt fastslås av 

kommunfullmäktige. 

Fakturering sker i god tid så likviditet finns på kontot när bolaget går in i 

nytt budgetår. Hela beloppet behöver inte faktureras vid årets ingång utan 

kan delas upp halvårsvis eller i tertial. 
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Frågor runt bolagets beskattning för 2015 och för 2016 behöver dessutom 

lösas i samband med denna affär och sker i samband med likvidavräkning 

som redovisas till kommunstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 

– Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 

– Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och 

möjliga fastighetsregleringar 

– Protokoll HMAB  

– Utredning Håbo Marknads AB  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingschef  

HMAB 

 









Genomförande HMAB:s fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga fastighetsregleringar

Nr.

Fastighetsbe-

teckning

Total areal 

(kvm)

Marknads-

värde(kr/kvm)

Marknadsvärde / 

Köpeskilling (kr)

Beräknad 

stämpelskatt

Internt uppskattad 

förrättningskostand Planerad åtgärd

1 AMERIKA 1:1 4 700 170 1 34 000 Bör söka lagfart.

2 BISTA 1:153 6 471 201 1 300 000 55 250 Bör söka lagfart.

3 BISTA 1:163 1 426 1 1 400 60

Bibehåll område 3 tills vidare, det enda som 

kvarstår efter ärende C14406. Bör söka 

lagfart efter att pågående förrättning är klar.

4 BISTA 3:1 194 709 21 4 000 000 170 000 50 000

Reglera in Bista 3:1 i Bista 6:1 som vi söker 

lagfart på.

5 BISTA 4:10 14 035 217 1 300 000 55 250 40 000 Reglera in i Bista 4:5 (HK). 

6 BISTA 6:1 20 379 19 400 000 17 000 Bör söka lagfart.

7 BROBY 1:1 22 271 14 700 000 29 750 60 000

Bör söka lagfart. Se Låddersta 6:1 och Viby 

3:1.

8 BRUNNA 1:9 12 728 8 100 000 4 250

Bör söka lagfart. Frgl till Lundby 2:1 är 

eventeullt möjlig efter att trinageltomten är 

såld men är dyrare.

9 BRUNNSTA 3:12 2 204 23 50 000 2 125

Sök lagfart. Frgl in i Stämsvik 1:1 (HK) är 

möjlig men är dyrare.

10 BÅLSTA 1:178 3 583 14 50 000 2 125

Sök lagfart. Möjlig till Bålsta 16:1 (HK) eller 

1:72 (HK) men är dyrare.

11 BÅLSTA 1:180 3 304 15 50 000 2 125

Sök lagfart. Möjlig till Bålsta 16:1 (HK) eller 

1:72 (HK) men är dyrare.

12 BÅLSTA 2:61 78 207 69 5 390 000 229 075 Bör söka lagfart.

13 BÅLSTA 3:23 2 841 299 850 000 36 125 Bör söka lagfart.

14 BÅLSTA 3:370 8 479 12 100 000 4 250 Bör söka lagfart.

15 LÅDDERSTA 6:1 458 608 13 6 000 000 255 000 - Till Broby 1:1.

16 SJÖÄNDA 1:11 427 923 16 7 000 000 297 500 40 000 Till Bista 15:1 (HK).

17 SKÖRBY 5:1 3 633 757 15 53 500 000 2 273 750 60 000 Till Lundby 2:1 (HK).

18 TORRESTA 1:5 210 820 14 3 000 000 127 500 -

Skifte 1 till Broby 1:1. Skifte 3 till Råby 7:1 

(HK). Skifte 2 till Råby 7:1 om inga planer på 

att använda/planera marken finns.

19 VIBY 3:1 1 563 299 16 25 000 000 1 062 500 - Till Broby 1:1.

SUMMA 108 791 401 4 657 635

Stämpelskatt

Uppskattad 

förrättningskostnad

Alt: 416 135 250 000

Fastighetsreglering Röd text = avsteg

= ej stämpelskatt från värderingen

Stämpelskatt är gjord

Sida 1 2016-02-19



 

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 Avseende fastigheterna Håbo Amerika 1:1 m.fl.  

Samtliga fastigheter ägs av Håbo Marknadsaktiebolag 
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1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderingsobjekten 
Värderingsobjekten utgörs av följande fastigheter som samtliga vid värdetidpunkten ägdes av Håbo 
Marknadsaktiebolag (lagfaren ägare), se lista nedan. Värderingen omfattar ett bedömt delvärde av respektive 
ingående fastighet och ett bedömt totalt marknadsvärde för samtliga fastigheter sett som ett objekt (en portfölj).  

Nr. Fastighetsbeteckning Total areal (kvm) Typkod 

1 AMERIKA 1:1 4 700 Småhusenhet med värde ≤ 1 000 kr (typkod 299) 

2 BISTA 1:153 6 471 Specialenhet, kommunikationsbyggnad (typkod 829) 

3 BISTA 1:163 * 3 815 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

4 BISTA 3:1 194 709 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

5 BISTA 4:10 14 035 Industrienhet, tomtmark (typkod 411) 

6 BISTA 6:1 20 379 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

7 BROBY 1:1 22 271 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

8 BRUNNA 1:9 18 601 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

9 BRUNNSTA 3:12 2 204 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad (typkod 210) 

10 BÅLSTA 1:178 3 583 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

11 BÅLSTA 1:180 3 304 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

12 BÅLSTA 2:61 79 428 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

13 BÅLSTA 2:321 20 736 Industrienhet, tomtmark (typkod 411) 

14 BÅLSTA 3:23 2 841 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

15 BÅLSTA 3:370 8 479 Industrienhet, tomtmark (typkod 411) 

16 LÅDDERSTA 6:1 458 608 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

17 SJÖÄNDA 1:11 427 923 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

18 SKÖRBY 5:1 3 633 757 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

19 TORRESTA 1:5 210 820 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

20 VIBY 3:1 1 563 299 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

Tabellen redovisar i värderingen ingående fastigheter och dess areal. Totalt omfattar fastigheterna ca 670 ha (6 699 963 kvm). Vissa av 

fastigheterna ingår i samtaxeringar, se vidare bilaga resp. objekt. 

* Bista 1:163. Arealen enligt fastighetsdataregistret är felaktig, Lantmäteriförrättning rörande detta och fastighetsreglering pågår, se 

vidare i delvärdeutlåtande. 

1.2 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Håbo Kommun (212000-0241), genom Märit Olofsson Nääs, Tf Plan- och utvecklingschef. 

1.3 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är december månad 2014. 

1.4 Lagfaren ägare  
Lagfaren ägare till samtliga värderingsobjekt är Håbo Marknadsaktiebolag (556106-8874). 

1.5 Syfte 
Värderingen avser att bedöma värderingsobjektens marknadsvärde som ett delvärde med samtliga ingående 
fastigheter (dvs samtliga i värderingen ingående fastigheter sett såsom en enhet) i syfte att i första hand utgöra 
ett internt underlag inför eventuell överlåtelse från Håbo Marknadsaktiebolag till Håbo Kommun. 
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Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 
Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. 

1.6 Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 
och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 
återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 
händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

1.7 Särskilda förutsättningar 
• Värderingen avser bedömt värde vid aktuellt planskede för resp. ingående fastighet. 

• I de fall där detaljplan saknas beaktas de förväntningsvärden som bedöms finnas inom resp. fastighet 
med beaktan av de kostnader, tidsaspekter och andra risker som bedöms finnas och som marknaden 
bedöms beakta. 

• Värdebedömningen av de enskilda ingående fastigheterna har gjorts utifrån förutsättningen att de 
ingår som ett delvärde i den totala fastighetsportföljen om 20 objekt. Detta medför att det görs en del 
mer schablonmässiga bedömningar än vid vanlig styckevärdering. Således är det i första hand det 
sammanlagda marknadsvärdet som är primärt för uppdraget även om de enskilda bedömningarna ska 
ge en indikation om resp. ingående fastighets marknadsvärde.  

• I värdebedömningen har hänsyn ej tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se 
vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

1.8 Underlag 
Besiktning av värderingsobjekten har utförts av Per Wåhlin, NAI Svefa. Vidare har i vissa fall information 
inhämtats från uppdragsgivaren, Håbo kommun, Håbo Marknadsaktiebolag eller annan sakkunnig. Härutöver 
har följande material och information inhämtats som värderingsunderlag:  
 

• Fastighetsregistret 
NAI Svefa har tillgång till fastighetsregistret samt registret för taxering av fastigheter. Vid en 
värdebedömning görs ett utdrag för aktuell fastighet. Det svenska fastighetsregistret är mycket 
omfattande och innehåller fastighetsinformation av typen areal, användningsområde, lokalisering, 
fastighetstillbehör, taxeringsvärde m.m. 
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• Byggkostnader vid exploatering 
Kännedom om kostnader kring exploatering av områden och uppförande av byggnader är av vikt för att 
identifiera förväntningsvärden vid värdering av mark. NAI Svefa har stor erfarenhet och tillgång till 
data kring kostnader för olika typer av exploateringar och hur parametrar som lokalisering, läge samt 
markförhållanden påverkar kostnaderna. 
 

• Översiktsplan 
Samtliga Sveriges kommuner har en översiktsplan. Planen anger dels nuvarande användning av mark 
och vatten samt ambitioner kring framtida bebyggelseutveckling. Till skillnad från detaljplaner och 
områdesbestämmelser är översiktsplaner ej juridiskt bindande vilket innebär att en viss flexibilitet 
finns. För begränsade områden i kommunen kan en fördjupad översiktsplan upprättas, denna typ av 
plan är ofta mer detaljerad. 
 

• Detaljplan 
Huruvida det aktuella området befinner sig inom detaljplanelagt område är en mycket viktig faktor vid 
värdering av mark. Detaljplanen är juridiskt bindande och reglerar, mer eller mindre, vad marken får 
nyttjas till. Vidare kan detaljplan för omgivande områden vara av vikt vid analyser av vilken framtida 
bebyggelse som anses sannolikt för områden som saknar en detaljplan. 
 

• NAI Svefas Real Estate (ortsprissystem) 
Ovanstående ortsprissystem har använts vid analys av markvärden. Ortsprissystem Real Estate listar 
genomförda fastighetsöverlåtelser i Sverige. NAI Svefa har även internt tillgång till genomförda 
bostadsrättsöverlåtelser i ortsprissystemet. Information kring genomförda bostadsrättsförsäljningar är 
mycket intressant då värdet på mark med förväntningsvärden till stor del beror på möjlig vinst vid 
uppförande av bostäder. 
 

• NAI Svefas Byggrättsdatabas (LOP) (ortsprissystem) 
Byggrättsdatabasen vid namn LOP (Land Orts Pris) har använts som ett analysverktyg och kontroll av 
värden vid värdering av mark med förväntningsvärden. Ortsprisystemet är en för NAI Svefa 
webbaserad databas innehållande ca 3 000 noteringar kring markköp, främst bostäder, från år 2000 och 
framåt. Databasen är nationell men störst andel köp är av naturliga skäl lokaliserade kring 
storstadsregionerna. Vidare innehåller databasen en större andel ej offentliga köp, exempelvis 
försäljning av markområden som skett genom bolagstransaktioner. 

2 Marknadsförutsättningar 

2.1 Allmänna ekonomiska förutsättningar 
Svensk ekonomi är fortsatt relativt stark och tillväxten stärks även i omvärlden, om än i relativt långsam takt. 
Osäkerheten i såväl svensk ekonomi som i omvärlden kvarstår dock och riskerna för bakslag dominerar 
fortfarande.   

Drivkraften i den svenska ekonomin är framförallt hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även 
exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren. Enligt 
Riksbankens prognos väntas BNP för 2015 och 2016 uppgå till 2,9 respektive 3,6 procent (Konjunkturinstitutets 
prognos pekar på något lägre nivåer). 
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Vid Riksbankens sammanträde i juli sänktes reporäntan till -0,35 procent och köpen av statsobligationer 
utökades med ytterligare 45 mdkr som en reaktion på den fortsatta ekonomiska osäkerheten i omvärlden. Detta 
trots att den expansiva penningpolitiken haft effekt med stigande inflation och stärkt konjunktur till följd. 
Räntebanan är i stort sett oförändrad, men lämnar utrymme för ytterligare sänkning vid behov. Vidare har 
Riksbanken signalerat att man har beredskap för ytterligare åtgärder, även mellan de ordinarie penningpolitiska 
mötena. Den expansiva penningpolitiken ses som en förutsättning för att nå inflationsmålet, men samtidigt 
poängteras riskerna med de låga räntorna som bidrar till stigande bostadspriser och en ökad skuldsättning hos de 
svenska hushållen.  

Under 2015 och 2016 väntas sysselsättningen enligt Arbetsförmedlingens prognos öka med 50 000 respektive 
61 000 personer. Trots detta väntas arbetslösheten endast minska till ca 7,8 respektive 7,4 procent (från 8,0 
procent under 2014) då även tillgången på arbetskraft ökar. De tre storstadsregionerna samt Uppsala och 
Östergötlands län får starkast jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. De nya jobben väntas främst 
komma inom offentlig sektor och de delar av det privata näringslivet som har en tydlig koppling till den 
inhemska ekonomin. Kraven på kompetens ökar och det krävs en ökad rörlighet via utbildningsinsatser och 
omlokaliseringar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning. 

Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med 
bibehållna, eller sjunkande, avkastnings- och prisnivåer inom de flesta segment och geografiska delmarknader.   

Stark efterfrågan, goda finansieringsmöjligheter och förmånliga räntor innebär att transaktionsvolymen nu är 
tillbaka på nivåer motsvarande den vid senaste fastighetshögkonjunkturen. Bedömningen är att den svenska 
fastighetsmarknaden kommer att ses som ett fortsatt intressant investeringsalternativ under det kommande året.  

Objekt i storstads- och tillväxtregionerna – och då främst bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 
kommersiella objekt – är fortsatt attraktiva investeringar. Riskaptiten har dock ökat med ett stigande intresse för 
kontorsfastigheter utanför A-läge, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell.  

Det bedöms finnas potential, om än begränsad, för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för attraktiva objekt 
inom starka delmarkader. Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med 
investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 

3 Objektsbeskrivning 

3.1 Värderingsobjekten 
Samtliga av de i värderingen ingående fastigheterna är lokaliserade inom Håbo kommun. Huvuddelen är belägna 
relativt centralt dikt an tätorten även om vissa fastigheter har ett mer perifert lantligt läge. Vissa av fastigheterna 
är detaljplanelagda för specifika ändamål, vissa har mer eller mindre uttalade förväntningar om en framtida 
alternativ markanvändning och för vissa utgörs marknadsvärdet av den pågående markanvändningen. 
Fastigheterna omfattar allt från mindre planlagda industritomter till stora obebyggda skogsfastigheter. Den totala 
arealen uppgår till ca 670 ha. För vidare objektsspecifik information kring planskede mm se bilaga resp. 
fastighet. 
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4 Värderingsteori 

4.1 Värderingsmetoder 
Värdering av mark med förväntningsvärden sker vanligen genom en indirekt respektive direkt ortsprismetod. 
Den direkta ortsprismetoden görs med hjälp av jämförelser med noterade priser vid försäljningar av så långt 
möjligt jämförbar mark. Utöver den direkta ortsprismetoden kan även en indirekt ortsprismetod 
(exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet efter en färdigställd 
exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljningsomkostnader etc. För 
råmark ska härutöver även avdrag göras för planrisk, sannolik väntetid till exploatering och andel av marken 
som kan förväntas avsättas för annat än kvartersmark m.m. 

Utvecklingen av råmarksvärdet är en viktig faktor vid värdering av mark med förväntningsvärden. För en 
korrekt värdebedömning måste värderingsobjektets fas i planskedeprocessen fastställas, liksom marknadsvärdet 
bedöms för mark inom aktuellt planskede. Förståelse för råmarksvärdets utveckling är även viktigt då noteringar 
av markförsäljningar skall jämföras med värderingsobjektet. Det är mycket osannolikt att ett jämförelseköp 
innehar samma specifika egenskaper som värderingsobjektet varför förståelse för de ingående parametrarna i ett 
råmarksvärde måste analyseras för att en jämförelse skall vara möjligt. Mer om utvecklingen av råmarksvärdet 
och uppräkning av detta förklaras i avsnitt 4.2.  

I avsnitt 4.3 presenteras ett urval av referensobjekt avseende råmarksförvärv, syftet med avsnittet är att ge en 
förståelse för prisbilden avseende mark med förväntningsvärden och de avgörande prisfaktorerna genom 
konkreta exempel på genomförda transaktioner. 

VÄRDERING ENLIGT DIREKT ORTSPRISMETOD 

En ortsprisundersökning har genomförts där jämförbara köp av obebyggd mark med olika grader av 
bebyggelseförväntningar (råmark) och planlagd men ej färdigställd mark (exploateringsmark) har studerats. 
Köpare till objekten är i störst utsträckning bygg- och exploateringsföretag samt kommuner. Ur NAI Svefas 
databas innehållande ca 3 000 köp från år 2000 och framåt har ett antal jämförelseobjekt hämtats och 
analyserats. Vissa marknader är dock mycket begränsade vilket medför att likvärdiga objekt från främst 
storstadsregionerna analyserats och jämförts med hjälp av erfarenhet och riktvärden i fastighetstaxeringen. Med 
likvärdiga objekt syftas på mark där genomsnittspriset för en bostadsrättslägenhet alternativt direktavkastning 
och hyra för en hyresfastighet får anses likvärdig med det för värderingsobjektet. 
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Bedömning av planrisk och projektrisk är starkt värdepåverkande. Utgångspunkten för NAI Svefa är att 
faktorerna skall spegla det allmänna marknadsläget och vara i nivå med de riskavdrag som används av 
marknadens aktörer.  

4.2 Utveckling av råmarkvärde 
Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse och 
inte utgörs av tomtmark. Detta förklaras och illustreras nedan av en principskiss över råmarksvärdets utveckling 
i olika skeden i förädlingsprocessen: 

  

Någon enhetlig värdenivå för mark med bebyggelseförväntningar finns inte, utan värdet av ett enskilt 
markområde beror på en mängd faktorer där de viktigaste är: 

• Sannolikheten för exploatering 
• Underliggande marknadsvärde i pågående markanvändning 
• Exploateringsgraden 
• Förväntat pris på ”slutprodukten” 
• Kostnad för exploateringen 
• Tiden tills exploateringen kan påbörjas 
• Exploateringstiden 
• Eventuella hinder för exploatering 
• Typ av exploatering 
• Områdets storlek 

 
Inom en någorlunda homogen marknad får köpens olika planförutsättningar anses vara en faktor som i högsta 
grad är prispåverkande. I värdebedömningen tas även hänsyn till övriga prispåverkande faktorer, framför allt 
läge och köpetidpunkt. Nedan förklaras de viktigaste värdepåverkande faktorerna mer i detalj. 

UPPRÄKNING AV ÄLDRE KÖPESUMMOR 

Jämförelseobjekten avser köp under en lång tidsperiod varför även detta måste beaktas. För köp av råmark gäller 
generellt att tidpunkten för eventuell exploatering ligger en obestämd tid framåt. Priset på råmarksförvärvet är 
därför starkt kopplat till vilka förväntningar som finns om en snabb exploatering. Detta innebär att priserna på 
råmark inte påverkas lika mycket av svängningar som den övriga fastighetsmarknaden.  
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Rättslig ledning för om - och i så fall hur, äldre råmarksköp ska räknas om i tiden saknas. Det finns heller inte 
tillräckligt statistiskt underlag för att dra några slutsatser om uppräkning skall ske. Inte heller studier av försålda 
tomter med byggrätt bedöms kunna ge någon ledning i denna fråga.  

Stockholms fastighetsdomstol har i mål F10-138-95, Dom 2000-11-24 hävdat att priser på råmark skulle kunna 
räknas upp med hänsyn till prisutveckling på bebyggda fastigheter. I en tidigare dom 1998-10-29 (mål F9-11-96) 
anges att skäl saknas att räkna upp köpeskillingar för råmark med KPI under perioden 1990- juni 1998. Frågan 
om köpeskilling för råmark ska räknas upp med hänsyn till tidsaspekter till tidigare köp har inte avgjorts av HD. 
Vid analys av råmarksköp anser vi att uppräkningar av köpeskillingar med hänsyn till köpens ålder är 
underordnad analys av de förväntningar om exploatering som rådde vid respektive förvärvstillfälle. Slutsatsen är 
att en uppräkning av köpeskillingarna med konsumentprisindex (KPI) kan vara motiverat, för att göra köpen mer 
jämförbara över tiden.   

De på föregående sida redovisade faktorerna bedöms på följande sätt. 

SANNOLIKHET FÖR EXPLOATERING 

Det är givetvis av avgörande betydelse om sannolikheten för att en exploatering kommer till stånd är stor eller 
liten. Punkten kan ses som en summering av åtminstone delar av punkterna i det följande. Av denna anledning 
görs ingen separat bedömning av denna punkt utan den bedöms täckas främst av punkterna rörande tid före 
exploatering, exploateringstiden och eventuella yttre hinder. 

UNDERLIGGANDE MARKNADSVÄRDE I  PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 

Marknadsvärdet av pågående markanvändning påverkar genom att en köpare som vill exploatera området 
åtminstone måste betala detta marknadsvärde. Dessutom är underliggande marknadsvärde ett skydd för att 
exploatören kan få tillbaka det beloppet om exploateringen inte skulle komma till stånd. Beträffande 
värderingsobjektet gäller att underliggande marknadsvärde huvudsakligen bedöms bestå i värdet av skogsmark 
med insprängda skogsimpediment och i vissa fall åkermark. 

EXPLOATERINGSGRADEN 

Exploateringsgraden är viktig och bedöms utifrån uttalanden i kommunernas översiktsplan m.m. I vissa fall kan 
dock inte hänsyn till översiktsplanen tas fullt ut då kommunen har planmonopol och egenintresse i områdets 
framtida användning. Exploateringsgraden utrycks vanligast med kvoten kvadratmeter byggrätt/områdets areal. 
Generellt är exploateringsgraden högre vid byggande av flerbostadshus, parhus och kedjehus än vid byggande av 
friliggande villor. 

FÖRVÄNTAT PRIS PÅ ”SLUTPRODUKTEN”  

Marknadsvärdet på slutprodukten, dvs. byggklar tomtmark påverkar betalningsviljan vid köp av råmark. 
Marknadsvärdet på en byggklar tomt kan variera kraftigt beroendes på var i landet man befinner sig. 

KOSTNAD FÖR EXPLOATERING 

Med kostnad för exploatering avses nödvändiga investeringar i infrastruktur utanför det direkta 
exploateringsområdet. Det kan röra sig om schaktning, en tillfartsväg kan behöva byggas för att områdets 
tillgänglighet ska öka eller också kan vatten- och avloppsledningar behöva dras stora sträckor för att nå en 
anslutningspunkt till det kommunala nätet. Denna typ av kostnader bedöms variera kraftigt och en bedömning 
görs enskilt för varje värderingsobjekt. 
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TID TILL  EXPLOATERING KAN PÅBÖRJAS 

I denna punkt tas hänsyn till den tidshorisont en köpare bedöms ha vid köpetillfället. Huvudsakligen har inget 
arbete med detaljplaneläggning för avsedd bebyggelse påbörjats på något av värderingsobjekten. Bedömningen 
när en aktuell detaljplan kan vara färdig varierar och en individuell bedömning görs i varje enskilt 
värderingsobjekts exploateringskalkyl avseende tid till en ny detaljplan. 

EXPLOATERINGSTIDEN 

Exploateringstiden är svårbedömd och beror på bebyggelsevolym och eventuellt tillkommande förarbete, 
liknande byggande av infrastruktur. Ofta indelas större områden i ett flertal etapper vilket medför att 
exploateringstider på över tio år förekommer. En viktig faktor avseende exploateringstiden är efterfrågan. I 
framförallt mindre orter kan det vara svårt att finna en tillräckligt stor målgrupp för att möjliggöra en hög 
nybyggnadstakt. 

EVENTUELLA YTTRE HINDER FÖR EXPLOATERING 

I denna punkt vägs de yttre hinder som kan finnas i form av att kommunen har andra intentioner för området 
eller att andra områden bör exploateras tidigare. Här görs även bedömningen om det förekommer motstående 
intressen av andra typer som kan tänkas förhindra eller försena en exploatering. Risken för yttre hinder bedöms 
enskilt och om hinder föreligger kommer detta tas med i den sammanlagda bedömningen i varje enskild bilaga 
för mark med förväntningsvärde.  

OMRÅDETS STORLEK 

Områdets storlek har ingen självständig betydelse men får ändå genomslag genom att exploateringstid och 
exploateringsgrad förändras med områdets storlek. Ett relativt stort område kan bedömas som en fördel, då det 
finansierar mer omfattande investeringar i infrastruktur. Mycket stora områden bedöms ofta omfatta ett flertal 
detaljplaner vilket innebär att det kan ta tid innan det är fullt utbyggt, vilket i sin tur ger ett lägre nuvärde. 

4.3 Urval av jämförelseobjekt råmark 
Nedan presenteras ett mindre urval av jämförelseobjekt vid en genomförd ortsprisundersökning i enlighet med 
den direkta ortsprismetoden. Objekten är hämtade ur NAI Svefas nationella databas över markförsäljningar 
avseende mark med förväntningsvärden och byggrätter. Urvalet nedan avser ett antal objekt som sålts på 
marknaden i delvis olika områden och i olika planskeden samt avser att ytterligare belysa komplexiteten och 
prisskillnader vid denna typ av förvärv och den tidsaspekt som ofta är involverad i denna typ av förvärv. 

Generellt kan sägas att fastigheter i det lägsta intervallet har haft små eller inga uttalade planer på en alternativ 
markanvändning. Fastigheter inom intervallet 20-60 kr/kvm har haft svaga förväntningar om en alternativ 
markanvändning eller väldigt perifera avskilda lägen som medför stora satsningar på infrastruktur och dylikt. 
Objekt inom intervallet 60-140 kr/kvm har haft väl uttalade förväntningsvärden, ofta ingående i 
översiktsplaner/planprogram eller dylikt som förvandlingsområden/utredningsområden. De högsta nivåerna 
avser främst objekt med nära förestående planarbete alternativt små fastigheter i attraktiva lägen. För små 
fastigheter i väldigt centrala områden kan råmarksvärden klart överstiga ovan redovisade intervall. 

Man bör observera att nyckeltalen ovan och de försäljningar som ingår i ortsprisanalysen (i huvudsak) avser hela 
fastigheten. Då det i många fall endast finns förväntningsvärden inom mindre delar av en fastighet medför detta 
att priset per kvadratmeter inom ett tilltänkt exploateringsområde i många fall kan vara betydligt högre. 
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LINGSBERG 1:4 I  VALLENTUNA KOMMUN  

NCC förvärvade i december 2001 ett ca 75 000 kvadratmeter stort område genom fastighetsreglering. Den 
underliggande likviden motsvarade ca 7 000 000 kronor, vilket ger ett pris om 93 kr/m². Ingen detaljplan men 
vissa planskisser fanns vid köpetillfället, vilka legat till grund för förhandlingar med stadsarkitektkontoret. 
Enligt uppgift hade kommunen vid förvärvstidpunkten accepterat vissa miniminivåer för exploateringen, därav 
bedöms förväntningar om exploatering i området ha varit stora vid köpetillfället. Exploatering av området 
påbörjades för något år sedan, vilket medför en väntetid från köp till antagande och utbyggnad om ca 10 år. 

   

VENNGARN 1:28 I  SIGTUNA KOMMUN 

Under vintern 2010 köpte NCC Bostad AB fastigheten Venngarn 1:28 av en privatperson. Fastigheten har en 
areal om ca 420 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgick till 108 500 000 kronor. Fastigheten var vid 
köpetillfället obebyggd och utgjordes till största del av skogsmark. Fastigheten är belägen strax norr om Sigtuna 
samhälle. Köpeskillingen uppgick till ca 259 kr/kvm, vilket tyder på starka förväntningar om en exploatering 
inom en snar framtid. Området ingår i framtida bebyggelseområde för främst bostäder och långt gångna planer 
torde varit klara vid köpetillfället och köpet bedöms vara villkorat för framtida planläggning.  
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VÄRMDÖ HEMMESTATORP 1:2  

Fastigheten har idag pågående brytning av främst bergschakt. När brytningen är klar finns planer på att anordna 
bussterminal. Fastigheten såldes under 2008 för ca 135 kr/kvm och fastigheten omfattar totalt ca 9 ha. 
Fastighetens mindre areal samt det faktum att verksamhet relativt snabbt påbörjades inom området påverkade i 
värdehöjande riktning vid köpetillfället. Idag är brytningen i praktiken klar och vissa framtida förväntningar om 
en alternativ markanvändning föreligger. Det talas om både bussdepå alternativt bostäder men inget planarbete 
är idag påbörjat.  

  

SIGTUNA ÅSHUSBY 1:21 

Fastigheten såldes under 2011 och ligger i anslutning till exploateringsområdet kring Arlanda stad. Området 
bedöms som betydligt mer attraktivt i jämförelse med värderingsobjektet men förväntningsvärdet för den 
försålda fastigheten, som ligger utanför den nu pågående exploateringen, har ännu ej planlagts och bebyggts. 
Fastigheten som omfattar ca 13 ha såldes för i snitt 101 kr/kvm.  

  

Köpen ovan bedöms till vissa delar jämförbara med ett flertal av de av värderingen berörda fastigheterna men 
ska främst visaas som exempel på hur långa ledtider även fastigheter med väl uttalade förväntningar kan ha från 
köpetillfälle till dess att en exploatering realiseras. Utöver ovanstående försäljningar har studerats ett par 
försäljningar inom Håbo kommun studerats djupare. 
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HÅBO BRUNNA 1:1 OCH LUNDBY 3:1  

2011 såldes delar av rubricerade fastigheter i en affär mellan privatperson och Håbo kommun. Fastigheterna 
hade väl uttalade förväntningsvärden i form av blivande industritomter till det expanderade logistik och 
industriområdet vid Västerskog. Vid köpetillfället fanns inga antagna detaljplaner för området. Fastigheterna 
omfattar ca 84 ha och såldes för i snitt ca 30 kr/kvm. 

 

HÅBO VÄPPEBY 7:1  

Köp 2005 av Håbo kommun av ett ca 34 ha stort område av rubricerad fastighet. I kommunens översiktsplan 
angavs den framtida användningen som centrumområde, nya bostäder och service samt bevarande för friluftsliv. 
Priset var ca 25 kr/kvm. Detaljplan tas fram under 2 – 3 år och därefter exploatering under flera år. Området är 
reglerat in i annan fastighet och den kvarvarande fastigheten Väppeby 7:1 som utgörs av ett flertal skiften ägs 
fortfarande av privatperson. 

HÅBO KALMARNÄS 1:1  

Kalmarnäs är sydväst om Bålsta tätort och består av ett ca 26,7 ha stort område. I den fördjupade 
översiktsplanen anges att bebyggelsen inom Kalmarnäs bör utgöras av småhus, och att området totalt torde 
kunna inrymma 500 - 600 lägenheter. Området anses inte vara kontroversiellt. Ingen detaljplan fanns vid 
köpetillfället. En bebyggelse av det område som omfattas av överlåtelsen ligger sannolikt relativt långt fram i 
tiden, då andra delar av området, belägna närmare tätorten av praktiska/ekonomiska skäl måste bebyggas först. 
Enligt uppgift utgörs stora delar av området utav skogsbeväxta höjdpartier, vilka anses vara av intresse för det 
rörliga friluftslivet. Fastigheten Kalmarnäs 1:1 har genom fastighetsreglering överförts till Viby 3:1.  

Förrättningen genomfördes för exploateringsändamål. Säljare var Sveaskog Förvaltnings AB, och köpare var 
Håbo Fastighets AB. Köpet skedde under mars 2003. Köpeskillingen uppgick till 2 300 000 kronor, 
motsvarande ca 8,60 kr/kvm.  

SAMMANFATTNING URVAL ORTSPRIS 

Köpen ovan har olika karaktär och i vissa fall både bättre och sämre lägen. I vissa fall bedöms endast delar av ett 
objekt på sikt komma att bebyggas och i andra fall hela fastigheten. Att vissa äldre köp inom kommunen tas med 
görs främst utifrån att få ett perspektiv på historiska noteringar inom kommunen. Vidare belyser de hur långa 
ledtider utveckling av ett område kan ha vilket givetvis återspeglas i betalningsviljan för ett markområde precis 
som typ av byggnation, marknadsläge, externa kostnader osv. För de fastigheter som berörs av värderingen och 
där förväntning om en framtida alternativ markanvändning bedöms finnas, har ytterligare en ortsprisanalys 
genomförts. Se vidare i resp. delvärdeutlåtande. 
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5 Resultat bedömt marknadsvärde resp. fastighet 

Marknadsvärdebedömningen för de i uppdraget ingående fastigheterna fördelar sig enligt nedan vid 
värdetidpunkt december månad 2014. För vidare information kring resp. ingående fastighet se bilaga.   

Nr. Fastighetsbeteckning Total areal (kvm) Marknadsvärde (kr/kvm) Marknadsvärde (kr) 

1 AMERIKA 1:1 4 700 170 800 000 

2 BISTA 1:153 6 471 201 1 300 000 

3 BISTA 1:163 * 3 815 296 2 200 000 

4 BISTA 3:1 194 709 21 4 000 000 

5 BISTA 4:10 14 035 217 1 300 000 

6 BISTA 6:1 20 379 19 400 000 

7 BROBY 1:1 22 271 14 700 000 

8 BRUNNA 1:9 18 601 139 1 700 000 

9 BRUNNSTA 3:12 2 204 23 50 000 

10 BÅLSTA 1:178 3 583 14 50 000 

11 BÅLSTA 1:180 3 304 15 50 000 

12 BÅLSTA 2:61 79 428 82 6 500 000 

13 BÅLSTA 2:321 20 736 - - 

14 BÅLSTA 3:23 2 841 299 850 000 

15 BÅLSTA 3:370 8 479 12 100 000 

16 LÅDDERSTA 6:1 458 608 13 6 000 000 

17 SJÖÄNDA 1:11 427 923 16 7 000 000 

18 SKÖRBY 5:1 3 633 757 16 57 000 000 

19 TORRESTA 1:5 210 820 14 3 000 000 

20 VIBY 3:1 1 563 299 16 25 000 000 

  
 

 118 000 000 

 

Tabellen visar bedömt delvärde för resp. i värdering ingående fastigheter. Värdebedömningen är gjord utifrån att samtliga objekt ingår i en 

och samma portfölj riktat till en enda köpare. Nr 13, fastigheten Bålsta 2:321 ägs enligt uppgift ej längre av Håbo Marknads AB, dock 

kvarstår de som lagfaren ägare till fastigheten varav den ändock tas med, se vidare delvärdeutlåtande. 

* Bista 1:163. Arealen enligt fastighetsdataregistret är felaktig, Lantmäteriförrättning rörande detta och fastighetsreglering pågår, se 

vidare i delvärdeutlåtande. 
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6 Samlad marknadsvärdebedömning 

Samtliga ingående fastigheter är värderade med utgångspunkt i att de ingår i en och samma fastighetsportfölj. 
Någon ytterligare större rabatt i den samlade marknadsvärdebedömningen såsom är vanligt vid försäljningar av 
fastighetsbestånd och värderingar med många ingående delvärden, bedöms därmed ej rimligt.  

En enskild fastighet vid en enskild styckeförsäljning skulle i vissa fall kunna överstiga bedömt delvärde då det 
för mindre objekt finns fler potentiella tagare på marknaden än vid en större försäljning likt hela beståndet.  

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektens samlade marknadsvärde sett som en 
portfölj till en tilltänkt köpare vid värdetidpunkten december 2014 sammantaget uppgå till: 

 

116 000 000 kronor 
Etthundrasextonmiljoner kronor 

 

För värdebedömningen gäller de särskilda förutsättningar för vilka har redovisats ovan under avsnitt 1.7 

 
 
Stockholm 2015-11-03 

 
 
Per Wåhlin 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighets-
strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av 
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren 
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom 
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Sammanfattning 

Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet samt huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  

Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rapportering mel-

lan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med att kvalitets-

säkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen? Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking 

som belyser hur fyra andra kommuner arbetar med näringslivs- och markfrågor. Vi 

bilägger också NKI (nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under 

april och som nyligen har sammanställts.  

Förslag till åtgärder: 

 Vår uppfattning är att det är viktigt för kommunen att i framtiden 

säkerställa rådighet och beslutsordning kring markägandet, vil-

ket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid kundkon-

takter och försäljning av byggklar mark.  

 Vi föreslår därför i första hand att markinnehavet lyfts ur Håbo 

Marknads AB, och separeras från näringslivsverksamheten, och 

säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav.  

 Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några år sedan 

denna genomfördes liksom att en större markförsäljning nyligen har genom-

förts med kommunen.  
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 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i ett separat bolag enligt 

vad som har beskrivits under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo 

Marknads AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styr-

ningen av bolaget.  

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och uppda-

teras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrelse-

utbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt hur detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 

form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-

kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att bola-

gets verksamhet via en verksamhetsöverföring inordnas i kommunstyrelsens 

organisation. 
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1 Utredning 

1.1 Bakgrund.  
Huvudsyftet med uppdraget är att utreda för och nackdelar med att bedriva nä-

ringslivsverksamhet och visst markägande med försäljning av mark i Håbo Mark-

nads AB respektive att verksamheten helt eller delvis bedrivs i kommunen. Vi har 

uppfattat att beställaren vill få en oberoende analys och skriftlig rapport om vilken 

organisation som är bäst anpassad för att bedriva ovanstående verksamheter så 

optimalt och effektivt som möjligt samt konskevenser och effekter av en eventuell 

förändring. 

 

1.2 Metod.  
För att utföra arbetet så har vi genomfört samtal och intervjuer med nedanstående 
tjänstemän och politiker: 

- Per Kjellander kommundirektör 
- Vipul Vihtlani ekonomichef 
- Håkan Welin ordförande, Håbo Marknads AB 
- Agneta Hägglund f.d KS-ordförande och numer styrelseledamot i bolaget. 
- Leif Nyrén t.f VD Håbo Marknads AB 
- Ann-Mari Sundgren näringslivsutvecklare Håbo Marknads AB 
- Lena-Eklund-Gabrielsson, marknadsassistent Håbo Marknads AB 
- Jenny Lindberg, turismkoordinator Håbo Marknads AB 
- Klas Ljungberg, plan och utvecklingschef Håbo kommun 
- Märit Olofsson Nääs projektledare Håbo kommun 

Benchmarking andra kommuner: 

Upplands Bro kommun: intervju Mathias Forsberg, näringslivschef 

Falkenberg kommun: intervju Jan Melkersson, VD Falkenberg Näringslivs AB 

Knivsta kommun: intervju Hans-Petter Rognes, VD Alsike Fastighets AB 

Gävle kommun: intervju Anders Larsson, budgetchef 

 

Uppdragsbeskrivning: 

Analys, utvärdering och bedömning beträffande: 

 Framtida verksamhet och organisationsform 

 Åtgärdförslag, t ex i form av eventuell överlåtelse av mark 

 Förutsättningar och konsekvenser, t ex juridiska, ekonomiskt samt skatte-
mässiga 

 Vår bedömning och rekommendation 

 Rapport och muntlig presentation 
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1.3 Håbo Marknads AB. 
1.3.1 Bakgrund, nuläge och förutsättningar 

Bolaget bildades så sent som 2007 samtidigt som bolaget Håbo Fastighets AB av-

vecklades. Inkråmet och organisationsnumret användes när Håbo Marknads AB 

övertog det markinnehav som tidigare fanns i fastighetsbolaget. Företaget har be-

drivet verksamhet i snart åtta år med näringslivsinriktning. 

Bolaget äger totalt cirka 700 hektar mark och skog, vilket motsvarar 7 000 000 

kvm. Den del som är jordbruksmark är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för 

bolaget att undanta mark för exploatering. Det genomförs löpande försäljningar av 

mark till företag inom olika branscher, som ett exempel under 2013 så skrevs ett 

markavtal med byggnadsföretaget Kilenkrysset AB på 310 000 kvm. Kommunen 

äger ca 65 % av marken inom kommunen och bolagets ägarandel är ca 35 %. 

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets räkning av Skogssällskapets för-

valtning AB i Västerås.  

Vi har uppfattat nuläget som att bolagets verksamhet har bedrivits utifrån ett ar-

betssätt som byggt på snabba beslut i markaffärer och ett nära samarbete med nä-

ringslivet i kommunen. Företagets planering och beslut har ibland enligt en del 

tjänstemän i kommunen gått i snabbare takt än kommunens beslutstempo. Kom-

munens planeringshorisont avseende markexploateringar och tidsuppfattning om 

försäljning har ibland skilt sig från bolagets målsättningar.  

Det kan exempelvis handla om när i tid ett företag kan få besked om etablering av 

sitt företag på byggklar industrimark. Översiktsplan, fördjupad översiktplan, sam-

råd, remisstider, detaljplaner och inte minst risk för överklaganden gör att det kan 

ta relativt lång tid innan en ny företagare kan etablera verksamhet i nya lokaler. 

Bolagets verksamhet och ekonomiska situation påverkas av markförsäljningar, men 

vissa år görs det resultatjustering via periodiseringsfond i bolagets resultaträkning. 

Den hanteringen har aktualiserats när bolaget har redovisat driftunderskott. Vissa 

år är bolaget kostnadsframtunga utifrån planarbete och marknadsföringskostnader. 

Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB:s byggplaner för en dagligvaruhandel är exem-

pel på sådana projekt där intäkter efter överenskomna avtal kommer senare. 

Det kan noteras att det funnits både positiva och negativa åsikter och uppfattningar 

om bolagets verksamhet. Bolagets verksamhetsområden skulle också kunna bedri-

vas i förvaltningsform likväl som i ett kommunalt aktiebolag. Det som i samman-

hanget är avgörande och väsentligt är att det finns kompetens och professionella 

medarbetare som arbetar för Håbo kommuns bästa. 
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1.3.2 Intervjuer 
Vi har efter genomförda intervjuer med både ledande politiker och tjänstemän i 

olika befattningar fått till oss olika bilder om hur näringslivsverksamhet och mark-

innehav har bedrivits och framåt ska bedrivas i Håbo kommun. När vi har inter-

vjuat tjänstemän i Håbo Marknads AB så får vi ett genomgående intryck av att det 

görs ett professionellt och ambitiöst arbete ut mot företagarna i kommunen.  

Det är också tydligt att bolagets tidigare VD som var med vid bildandet av bolaget 

2007 har präglat bolagets arbetssätt och beslutskraft. Bolaget har agerat mycket på 

egen hand, ibland har det varit bra men ibland har kommunen ansett att det har 

gått för fort fram i mer strategiska markaffärsuppgörelser. 

Inom kommunens plan- och utvecklingsavdelning finns det enligt intervju med 

plan- och utvecklingschefen 10 anställda. Det finns 2,0 exploateringsingenjörer och 

5,0 planarkitekter samt 3,0 samhällsplanerare. Enligt uppgift så är det flera barnle-

digheter inom avdelningen som har ersatts till viss del av inhyrda konsulter som har 

levererat avgränsade markprojekt med blandad kvalitet. 

Plan- och utvecklingsavdelningen tar fram detaljplaner och hanterar markförsälj-

ningar och markexploatering. Arbetet som utförs på avdelningen är mot Kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om prioriteringsordningen för detaljplaner. 

Om planer försenas - exempelvis genom överklagan - försenas marknadsbolagets 

möjlighet att sälja mark. Motsvarande gäller om projektering av infrastruktur för-

senas av någon anledning.  

De senaste åren har Håbo kommun på inrådan från Håbo Marknads AB inköpt 

stora markarealer för ca 60 miljoner kronor. Ett av områdena är den så kallade Hä-

radsallmänningen vid E 18. Enligt uppgift så inleddes detaljplanering, men innan 

planen var klar initierade bolaget ett projekt för en inomhusskidbacke i området 

(det var ett externt bolag som skulle köpa marken och bygga anläggningen). 

 
Det medförde att detaljplaneringen ändrades för den nya tilltänkta etableringen. 

Bolaget gick tyvärr i konkurs, vilket skrinlade detaljplanen för projektet. Istället 

gjorde bolaget en prioritering av ett annat markområde som förvärvats, Björnbro, 

som idag benämns Logistik Bålsta. Arbetet med den planen högprioriterades ef-

tersom en större etablering var aktuell, COOP hade för avsikt att bygga ett stort la-

ger. Etableringen uteblev efter 1,5 års arbete samtidigt som detaljplanen inte blev 

godkänd i Mark- och Miljööverdomstolen. 

 
Om det blir förseningar i detaljplanearbetet av olika skäl så påverkar det möjlighet-

en att erbjuda byggklar mark till nya företag som vill etablera sin verksamhet i Håbo 

kommun. Ett exempel för att belysa problemet är att det tidigare fanns relativt 

många företagsintressenter för etablering vid Dragets industriområde.  

 
Samtidigt har vi uppfattat att det har förekommit olika prissättning i samband med 

försäljning av byggklar mark. Det finns olika förklaringar vad det beror på eftersom 

vi har fått lite olika beskrivningar från bolaget och kommunen. Men vi tror att det i 
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huvudsak beror på brister i kommunikation tillsammans med för lite avstämningar 

beträffande gemensam diskussion och tidsplanering när detaljplanelagd mark kan 

vara klar till försäljning.  

 

Det är viktigt med samordning och samarbete när pris på mark ska bestämmas. 

Kommunen har också en del projekteringskostnader som det ska tas hänsyn till när 

det görs markexploateringar. Därför är det viktigt att bolaget och kommunen till-

sammans diskuterar marknadsmässiga priser inför försäljning av koncernägd mark. 

När vi var på plats i Bålsta hade en uppföljning gjorts av intressenter som från att 

tidigare vara 45 företag nu minskat till 8 intressenter. Det råder samstämmighet om 

att det inte är en acceptabel situation när företagsetableringar uteblir och företagen 

hittar andra lösningar på annan plats utanför kommunen.  

 

1.3.3 Bolagets verksamhet, näringslivsfrågor och markför-
säljning 

Håbo Marknads AB är ett etablerat och välrenommerat näringslivsbolag i regionen 

vilket också bekräftas genom Svenskt Näringslivs företagarbarometer där Håbo 

kommun har pendlat mellan placeringarna 30-70 tillsammans med de företagsvän-

ligaste kommunerna i landet. Företaget arbetar enligt nedanstående inriktning: 

 Nyföretagande (starta eget, affärsplaner, kontaktförmedling) 

 Företagsutveckling (nätverksbyggare, kompetensutbildning, rådgivning) 

 Ungt företagande (entreprenörskap i skolan, nätverk skola-näringsliv, Prao) 

 Företagslots (hitta rätt kontaktperson i kommunen, service, tillgänglighet) 

 Nyetableringar (marknadsföring av kommunen, sälja företagsmark) 

 Turismutveckling (marknadsföra kommunen, samverkan i turistfrågor, nätverk) 

Håbo Marknads AB ska enligt sin målsättning arbeta för att Håbo kommun ständigt 

ska tillhöra landets 20 i toppkommuner, såväl när det gäller företagande och nyeta-

bleringar som befintligt företagande samt entreprenörskap i skolan. 

 

1.3.3.1 Utveckling av bolagets verksamhet 2007-2015 

Under de åtta år som bolaget har funnits och verkat så har verksamheten föränd-

rats. I början var det två personer som arbetade i bolaget, dels en VD/företagscoach 

och dels en marknadsassistent. Idag har verksamheten utökats med 1,0 näringslivs-

utvecklare och 0,8 turismkoordinator.  
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Totalt är det 3,8 årsarbetare. Det är svårt att bedöma hur mycket arbetstid som 

läggs ner i samband med arbete avseende ägande av mark och försäljning av plan-

lagd mark. Men eftersom det inte finns kompetens inom markexploateringsområdet 

i bolaget så hanteras det mesta av markförsörjningsfrågorna inom plan- och ut-

vecklingsavdelningen inom kommunen. I sammanhanget ska det nämnas att VD i 

bolaget gör en självskattning att ca 40 % av hans arbetstid avser markfrågor. Vi har 

efter genomförda intervjuer med plan- och utvecklingschef och projektledaren för 

Centrum Bålsta och Logistik Bålsta fått en bekräftelse på att det är många mantim-

mar som upparbetas och som kan hänföras till mark som ägs av Håbo Marknads 

AB.  

Beträffande näringslivsverksamhet och turism så har arbetsområdena succesivt 

utökats med t.ex. entreprenörskap i skolan sedan 2013 och främjande åtgärder för 

kvinnors företagande. Tillsammans med grannkommunerna Knivsta och Östham-

mar så finns det ett samarbete som har arbetsnamnet ”Entreprenörsfabrik”. Håbo-

mässan i augusti varje år är ett annat näringslivsarrangemang som brukar attrahera 

många företagare. Bolaget har under åren arbetat relativt kortsiktigt men det har 

påbörjats ett arbete med att ta fram en strategisk långsiktig fyraårsplan. 

Företagsrankingen enligt Svenskt Näringsliv (2007-2014) har för Håbo kommun 

pendlat från som bästa placering 2009, en 42:a plats, till sämsta placeringen 2013, 

plats 102. Under 2014 så gjorde kommunen en stark återhämtning och hamnade på 

plats 71 (+31), vilket är en bekräftelse på att man är på rätt väg igen. Men samtidigt 

är det ett en bit kvar till den nivå Håbo kommun hade mellan åren 2007-2009.  Det 

är svårt att sia om varför det var en så stor förändring mellan 2012 och 2013, men 

problem med hantering av markfrågor och brist på byggklar mark i bolaget kan vara 

en av förklaringarna. 

 

1.3.3.2 Håbo Marknads AB:s betydelse för näringslivet i kommunen 

Vi har efter intervjuer med företrädare för Håbo Marknads AB uppfattat att man 

upplever att företag tycker att det är enkelt att få kontakt och stöd hos bolaget när 

de behöver praktisk hjälp kring olika frågor kring att ”vara företagare”. Bolaget 

kommer enligt intervju med VD att skicka ut en enkät med frågor (NKI) för att ta 

reda på vad företag anser om bolagets näringslivsverksamhet. 

Vid intervju med VD så lyfts markförsäljning fram som en möjliggörare för nya fö-

retagsetableringar. Samtidigt så finns det en medvetenhet om att det har funnits 

och fortfarande är problem att få fram planlagd mark. Det krävs en radikal föränd-

ring så att inte kommunen, som i Dragetområdet utifrån förseningar, riskerar att 

förlora seriösa intressenter till andra expansiva grannkommuner i närområdet. 

Det är inte acceptabelt att kommunen och Håbo Marknads AB, som ägs till 100 % 

av kommunen, har problem med att kommunicera med varandra och ger företagare 

som är på väg in med nyetableringar olika besked när byggklar mark är klar att säl-

jas. Samordning, samplanering och gemensam kommunikation behöver förbättras 
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omgående så att Håbo, som har en konkurrensfördel med Logistik Bålsta med stick-

spår från ”Mälarbanan”, inte går miste om möjligheten att växa och bli en ännu 

bättre företagarkommun i framtiden. 

För att utveckla och underlätta direktkontakter mellan näringslivet och kommunen 

har det nyligen bildats ett näringslivsråd med representanter från näringsliv samt 

politiska företrädare och tjänstemän från kommunen som kommer att arbeta med 

strategiska näringslivsfrågor, som t.ex. en näringslivsstrategi för Håbo kommun. 

Eftersom arbetet precis har kommit igång, det har som vi uppfattat det endast varit 

ett möte, så kan deras arbete utvärderas först vid en senare tidpunkt. 

 

1.3.3.3 NKI-enkät april 2015 

För att ta reda på vad företagen i Håbo anser om bolaget så skickades det ut en en-

kät till ca 800 företag med ett antal frågeställningar enligt nedanstående: 

1. Hur väl känner du till Håbo Marknads AB och vår verk-

samhet? 

2. Vad tycker du i allmänhet om bolaget gällande: 

 Bemötande  

 Service 

 Engagemang 

 Företagsaktiviter 

 Kompetens inom bolaget och våra affärsområden 

3. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

utveckling? 

4. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande nyetable-

ring? 

5. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

lots? 

6. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande Ungt Fö-

retagande? 

7. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande turism? 

8. Hur vill du att bolagets verksamhet ska organiseras i 

framtiden? 
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Svarsfrekvensen på enkäten är drygt 10 %, vilket innebär att det är 84 företag som 

har svarat på ovanstående frågor. Resultatet av enkäten som mättes i en skala 1-5 

visar att bolaget är väl känt i kommunen likväl som att områdena bemötande, ser-

vice, engagemang, företagsaktiviteter samt kompetens inom bolaget får ca 3,9 i ge-

nomsnittsbetyg.  

Vi konstaterar att resultatet av enkäten är blandad, ibland ger företagarna ett bra 

betyg men också sämre omdömen som exempelvis kring nyetablering. Det finns 

olika åsikter kring markförsäljning, vilket bekräftas med ett relativt lågt betyg (2,7) 

på delfrågan: ” Hur hanterar bolaget och kommunen markförsäljningen 

bra tillsammans”?  

Det fanns också utrymme för företagarna att fritt skriva egna kommentarer till varje 

frågeställning. Vi konstaterar att det finns olika synpunkter, vad som fungerar bra 

idag likväl som förslag till förändringar och utvecklingsområden.   

Vi noterar att det är ett relativt stort svarsbortfall, även fast det är positivt att också 

ett antal större företag har svarat, vilket påverkar vilka säkra slutsatser man kan dra 

beträffande bolagets anseende och service gentemot Håbo kommuns företagare. För 

att belysa och informera om utfallet så bilägger vi NKI-mätningen till vår rapport 

(bilaga 1). 

 

1.3.3.4 Jämförelse med liknande verksamhet i andra kommuner 

 

Upplands Bro kommun 25 000 innevånare 

Kommunen är en grannkommun till Håbo och de är jämförbara storleksmässigt. 

Håbo och Upplands Bro bedriver ett nära grannkommunssamarbete framförallt 

inom turismfrågor, men de har även gemensamma näringslivsträffar med företa-

gare från båda kommunerna. Speeddating där många företagare får möjlighet att 

träffas och utbyta erfarenheter och kompetenser är ett exempel.  

Näringslivsverksamheten bedrivs i Upplands Bro inom kommunen och är organise-

rad under kommunstyrelseförvaltningen. Upplands Bro är också en företagsvänlig 

kommun som är högt rankad i Svenskt Näringslivs företagarranking. Den senaste 

placeringen var plats 31 samtidigt som betygen från både företagare och politiker i 

kommunen är relativt bra. Mellan 2002 fram till 2013 har värdet, vad företagen och 

politiker avser, stigit från i genomsnitt 3,2 till 4,2 (skala 1-5). 

Det finns också ett näringslivsråd där det finns representanter från både näringsliv, 

och kommunen (3 politiker: S, M och C; tjänstemän: kommundirektör, näringslivs-

chef och näringslivsutvecklare.) Rådet strävar efter att fördjupa samarbetet mellan 

kommunen och näringslivet för att tillsammans hitta vägar för att utveckla före-

tagsklimatet. Som ett exempel så har kommunens näringslivsstrategi växt fram ge-

nom Näringslivsrådet. 
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Vid vår intervju med näringslivschef Mathias Forsberg så anser han att näringslivs-

arbetet och exploateringsarbetet med markförsäljning via plan- och exploaterings-

avdelningen är det bästa organisationsupplägget för Upplands Bro. Det finns några 

markområden (Brunna, Skällsta och Kasmo) för etablering av både industri- och 

affärslokaler som ligger i kommunens ägo. Samtidigt finns det också privata aktörer 

som äger stora markområden som exempelvis Skanska Mark och Stena Fastigheter.  

Om Upplands Bro skulle välja att bolagisera näringslivsverksamheten så tror Mat-

hias att kommunen skulle försämra samordning och samarbete med förvaltningar-

na inne i kommunhuset. De allra flesta kommuner i Stockholms län (26 kommuner) 

utöver Stockholms stad bedriver näringslivsverksamhet i förvaltning nära kommun-

ledning och andra förvaltningar inom kommunen.  

Det finns också enligt Mathias en studie som Svensk Näringsliv redovisade 2006 

som påvisar att det är bättre att bedriva näringslivsverksamheten inne i kommunen. 

Idag är det ett 40-tal kommuner av Sveriges totalt 290 kommuner som bedriver 

näringslivsverksamhet i bolagsform. 

 

Falkenberg kommun 42 000 innevånare 

Kommunen har sin näringslivsverksamhet organiserad i ett bolag som arbetar i ett 

mycket nära samarbete med företagarnas egen organisation, ”Näringslivet i Falken-

berg (Fbg)”. Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) och Näringslivet i Fbg arbetar till-

sammans i ett flertal projekt som frukostmöten i Ullared och näringslivsluncher. 

Dessutom sitter de i gemensamma och nyrenoverade lokaler där också Coopanion, 

Destinationsbolaget, Coffestream (inkubator, innovationsföretag) samt Innerstads-

föreningen finns.  

FNAB ger också ett bidrag till Näringslivet i Fbg som under verksamhetsåret 2013 

var 0,4 mkr. Samarbetet innefattar också utskick av välkomstbrev till samtliga ny-

startade företag i kommunen. Antalet medlemmar i Näringslivet i Fbg är ca 440 

stycken. Det finns också ett upparbetat samarbete direkt med kommunledningen. 

Enligt Näringslivet i Fbg så har samverkan med kommunledningen präglats av sam-

förstånd. Kommunen hamnar högt i Svenskt Näringslivs företagarranking, 2014 

förbättrade Falkenberg sin placering med två placeringar till 20:e plats. 

I samband med intervjun med VD Jan Melkersson på FNAB så bekräftas det mycket 

nära samarbetet som byggts upp under många år med organisationen Näringslivet i 

Fbg. Det är fem anställda på FNAB och nio anställda i Destinationsbolaget, där tur-

ismfrågor och information kring turism hanteras. FNAB äger också råmark som 

nyligen har marknadsvärderats. Det finns ett beslut att marken säljs över till kom-

munen till ett pris som motsvarar genomsnittet av två oberoende marknadsvärde-

ringar.  

Samordningen mellan FNAB och mark- och exploateringsavdelningen har fungerat 

bra under många år, eftersom mark- och exploateringschefen alltid är med på mö-
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ten med FNAB som berör markfrågorna. Vi uppfattar att beslutet om att sälja över 

marken till kommunen är ett led i att underlätta markförsäljning i kommunkoncer-

nen. När både bolag och kommunen äger markområden som överlappar varandra 

vid en större markförsäljning så kan situationen uppkomma att kunden fått skriva 

avtal med två parter. 

FNAB har köpt en del av en tjänst från mark- och exploateringsenheten eftersom de 

själva inte har haft kompetens i bolaget.  Det finns ett antal industrifastigheter som 

kommer att ligga kvar i bolaget. Fastigheterna i hamnområdet behåller bolaget stra-

tegiskt utifrån att det finns en långsiktig planering och inriktning att det ska be-

byggas med havsnära bostäder.  

Enligt VD så är närheten till Gekås i Ullared en stark drivmotor för näringslivet i 

Falkenberg. Det kan vara uppemot ca 200 företagare på frukostmöten som brukar 

genomföras på plats i Ullared. Det finns fortfarande utmaningar enligt VD trots att 

Falkenberg har ett unikt läge med ett bra företagsklimat och kraftigt ökande turism. 

Idag så har både FNAB och Destinationsbolaget kompetent och professionell perso-

nal, men det är viktigt vid pensionsavgångar att behålla en hög kompetensnivå när 

det blir dags för nyrekryteringar. 

 

Knivsta kommun 16 100 innevånare 

Kommunen växer snabbt och bygger samtidigt många nya bostäder. Ett exempel på 

expansionen från att vara en mindre kommun är att det kommer att växa fram ett 

nytt bostadsområde i Alsike på ca 5 000 personer.  Befolkningsökningen 2014 var 

525 personer, vilket placerade Knivsta på en andra plats efter Sundbyberg i befolk-

ningsökning proportionellt mot antalet innevånare. 

Kommunen har gjort en stark klättring på Svenskt Näringslivs ranking av kommu-

ner beträffande näringslivsklimat, från en 131 plats 2007 till senaste placeringen 15 

vid senaste mätningen 2014.  

Näringslivsverksamheten är inordnad i kommunen med en näringslivsansvarig. 

Markområden och byggklar (detaljplanelagd mark) beträffande företagsetableringar 

finns i kommunen under mark- och exploateringsenheten men även i bolaget Alsike 

Fastighets AB.  

Det är Kommunfastigheter i Knivsta AB (verksamhetsfastigheter) som är moderbo-

lag till Alsike Fastighets AB. Företagsparken AR i Knivsta är ett exempel på ett för-

ädlat större industriområde som finns i kommunen. 

Det finns ett upparbetat samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som 

enligt VD fungerar relativt bra. I praktiken sköter kommunen kontakterna med och 

ger service till redan befintliga och sedan många år etablerade företag i Knivsta. 

VD:s roll i Alsike Fastighets AB är att attrahera nya presumtiva företag som etable-

rar sina företag i kommunen.  
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Visionen och målet för kommunen är att kombinera nya arbetsplatser samtidigt 

som personerna arbetar och har sin fritid över hela dygnet i Knivsta. Det är en 

mycket stor utpendling mot Stockholm och Uppsala. Det geografiskt startegiska 

läget med omedelbar närhet till E 4 och tåg mot Stockholm har påverkat den allt-

mer ökande pendlingen. 

Gävle Kommun 98 000 innevånare 

Gävle kommun bedrev sin näringslivsverksamhet under många år i olika företags-

konstellationer som ett helägt kommunalt bolag. Gävle Näringslivs Arena (GNA) 

bildades 1995 först som ett kommunalt bolag eftersom man ville förstärka och 

skapa en ny organisation som även skulle jobba med nät- och utvecklingsfrågor. 

Bolaget avvecklades 1998 och frågorna är sedan dess underställda kommunstyrel-

sen för att få en närmare kontakt mellan politiken och näringslivsfrågorna. 

Gävle Näringslivs Arena i kommunstyrelsen byggde på en övergripande verksam-

hetsplan som vilar på service för företagen. GNA arbetar också på regional nivå, 

vilket innebär, att företagare kan vända sig till GNA oavsett vilken frågeställning det 

gäller. Idag, sedan 2014, så har näringslivorganisationen inordnats i den nya för-

valtningen Näringsliv och Arbete.  

Vid en kortare telefonintervju med budgetchefen i kommunen så får vi bekräftelse 

på att avvecklingen av bolaget handlade om att få näringslivsfrågorna närmare 

kommunledningskontoret. Det var relativt enkelt att flytta in personal och verk-

samhet under kommunstyrelsen eftersom det inte fanns ett markägande i bolaget.  

Budgetchefen som har byggt upp en efterfrågad modell beträffande hanteringen av 

kommunens exploateringsredovisning, ger ett medskick att det är kommunen som 

ska ha rådighet och beslutanderätt över det totala markinnehavet. Enligt honom så 

finns det inte verksamhets- eller ekonomiska motiv att ha så kallad ”företagsmark” i 

ett dotterbolag. 

 

1.4 Ägardirektiv och bolagsordning 
Kommunstyrelsen uppdaterade ägardirektivet för bolaget i december 2013. Det är 

inget extraordinärt i direktivet mer än att finns en verksamhetsbegränsning: Inga 

ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan 

ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom 

markbyte med kommunen. 

Bolagsordningen reglerar vilka verksamheter som bolaget ska bedriva och ansvara 

för. I gällande bolagsordning från december 2013 klarläggs att syftet med bolaget är 

att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte 

att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för 

nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen. 
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Det finns en paragraf som reglerar att bolaget ska verka inom två verksamhetsom-

råden, näringslivsverksamhet och exploateringsverksamhet. Den begränsning som 

finns i ägardirektivet enligt ovanstående framgår inte, i vart fall inte tydligt, i bo-

lagsordningen eftersom det i första punkten under exploateringsverksamheten står:  

att bolaget ska förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera 

markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kom-

munen. 

Det kan vara att meningen syftar på att det inom ramen för nuvarande markinnehav 

är möjligt att göra vissa förvärv av fast egendom som positivt påverkar marknads-

värdet av ägd mark. För att förtydliga att det endast är vid specifika tillfällen som 

markförvärv får ske så bör det för tydlighetens skull även framgå i texten i bolags-

ordningen att det finns reservation i ägardirektivet från ägaren beträffande förvärv 

av fast egendom. 

 

1.5 Handlingsalternativ och aspekter att beakta 
Utgångspunkter för vår analys och bedömning avseende handlingsalternativ har 

varit: 

• Markverksamheten – Hur bedrivs markverksamheten på för Håbo 

kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Näringslivsverksamheten - Hur bedrivs näringslivsverksamheten på för 

Håbo kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Organisationsform - bolag eller förvaltning – För- respektive nackde-

lar med bedrivande av verksamhet i bolag respektive förvaltning? 

Vid vår analys och bedömning har vi beaktat skatte- och moms aspekter, juridiska 

förutsättningar samt organisatoriska hänsynstaganden utifrån ett antal möjliga 

handlingsalternativ. I det följande lämnas en redogörelse beträffande dessa olika 

aspekter.  

1.5.1 Skatteaspekter 

1.5.1.1 Inkomstskatt 

Bolaget är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verksamheten. Detta med-

för att bolaget beskattas för överskott som uppkommer vid markförsäljningar som 

bolaget gör. Vid fastställande av beskattningsunderlaget har bolaget rätt att avräkna 

kostnader i näringsverksamheten som bolaget har. 

Bolagets avyttring av mark ska ske på marknadsmässiga grunder, i annat fall riske-

rar bolaget uttagsbeskattning. Det medför att om bolaget avyttrar mark till kommu-

nen ska detta ske till marknadsvärde. Detta gäller oavsett om bolaget avyttrar mark 

i form av delposter, eller om all mark avyttras vid ett och samma tillfälle.  
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En överlåtelse av all mark i samband med ett eventuellt överförande av markverk-

samheten till kommunen skulle därmed utlösa en beskattning av det överskott som 

uppkommer vid försäljningen. En preliminär beräkning av skatteutfallet, baserat på 

befintlig förteckning över omsättningsfastigheter i bolaget, indikerar på en kostnad 

för inkomstskatt motsvarande ca 7 miljoner kr. Vid denna beräkning har inte någon 

avräkning för kostnader i näringsverksamheten gjorts, vilket i detta fall skulle mot-

svara kostnader i näringsverksamheten för överlåtelseåret.  

Om istället marköverlåtelse sker efterhand kommer beskattning att ske beträffande 

överskott av marköverlåtelser som genomförts under respektive år, varvid avräk-

ning kan ske för kostnader i näringsverksamheten för respektive år. Härigenom 

kommer sannolikt den sammantagna skattekostnaden för bolaget med anledning av 

marköverlåtelser att bli lägre. 

Om överlåtelse av marken till kommunen genomförs genom ett köp kommer överlå-

telsen även att medföra stämpelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.1.2. Ett al-

ternativ, om förutsättningar för detta finns, kan därför vara att genomföra överfö-

randet av marken genom en fastighetsreglering, vilket inte utlöser någon stäm-

pelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.2.1. 

1.5.1.1.1 Bedrivande av markverksamheten i ett renodlat markbolag – ett möjligt alternativt 
tillvägagångssätt 

Ett överförande av markverksamheten från bolaget till kommunen genom en över-

låtelse av all mark från bolaget till kommunen kommer, som beskrivits ovan, sanno-

likt att medföra stora skatteeffekter. Ett möjligt alternativ skulle i detta samman-

hang istället kunna vara att i nuläget föra över markverksamheten till ett renodlat 

markbolag, som ges en mer direkt koppling till plan- och utvecklingsavdelningen 

inom kommunen. En sådan mer direkt koppling kan t.ex. uppnås genom att samma 

person som är chef på plan- och utvecklingsavdelningen även är VD i markbolaget. 

Markbolaget kan antingen  

• ägas direkt av kommunen eller  

• ingå i någon form av ägargemenskap med Håbo Marknads AB, som moder-

bolag, dotterbolag eller systerbolag om en koncernstruktur upprättas.  

En överlåtelse av marken till markbolaget kan ske till skattemässigt restvärde, och 

överlåtelsen medför därmed i detta läge inte någon inkomstskatt för Håbo Mark-

nads AB. Eftersom överlåtelsen omfattar all mark kan denna ses som en verksam-

hetsöverlåtelse och den skattemässiga konskevensen blir densamma oavsett om 

markbolaget ägs direkt av kommunen eller om detta ingår i ägargemenskap med 

Håbo Marknads AB.  

När det däremot gäller möjligheten till resultatreglering, d.v.s. att framgent kunna 

avräkna underskott av näringslivsverksamheten mot vinster av markförsäljning, 

förutsätter detta att markbolaget ingår i en ägargemenskap med Håbo Marknads 
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AB. Förutsättningar för resultatreglering kan då föreligga via koncernbidrag mellan 

bolagen. 

Om överlåtelse av mark till ett renodlat markbolag sker genom köp kommer även 

detta att utlösa stämpelskatt. Ett alternativ kan därför istället vara att behålla mar-

ken i nuvarande bolag och istället överföra näringslivsverksamheten till ett nytt bo-

lag. Detta medför inga skattekonsekvenser. Styrelse och de idag anställda i Håbo 

Marknads AB överflyttas då till det nya näringslivsbolaget, ”nya Håbo Marknads 

AB”, som fortsättningsvis bedriver näringslivsverksamheten. Marken behålls i nu-

varande bolag, ”gamla Håbo Marknads AB”, där ny styrelse och VD utses. 

Som nämndes ovan kan en alternativ ägarstruktur vara via en koncernbildning, där 

ett nybildat bolag blir moderbolag och markbolaget, näringslivsbolaget och bo-

stadsbolaget ingår som dotterbolag. Förslagsvis kan då moderbolagets styrelse mot-

svara den politiska fördelningen i kommunen, och VD-posten innehas av kommun-

direktören. Kommunen får härigenom ett direkt inflytande över såväl moderbola-

gets som övriga i koncernen ingående bolags verksamhet. Genom koncernstruk-

turen uppnås även möjlighet till resultatreglering mellan bolagen inom koncernen. 

1.5.1.1.2 Markvärden 

En faktor som har stor betydelse bl a för beräkning av skattekonsekvenser av överlå-

telse av marken är fastställande av korrekta marknadsvärden för bolagets mark. Det 

finns en förteckning från 2014 över mark och fastigheter som bolaget äger, med 

angivande av bokfört värde och beräknat exploateringsvärde. Enligt de uppgifter 

som vi har fått från bolaget motsvarar bokfört värde även skattemässigt värde, vil-

ket är relevant vid skatteberäkningen. Enligt uppgift från bolaget är värderingen 

baserad på en historisk värdering som gjordes i Håbo Fastighets AB. Uppvärdering 

har sedan skett internt inom Håbo Marknads AB av förre VD, Per Andersson, till-

sammans med en konsult Erik Sundén (som även tidigare var VD i Håbo Fastighets 

AB). Någon ytterligare extern värdering har inte genomförts.  

Enligt nuvarande VD i Håbo Marknads AB finns det ingen dokumentation av vilken 

det framgår hur värderingen har gjorts och genomförts, grunderna för denna eller 

hur beaktande av faktorer som t.ex. om detaljplan för marken föreligger eller ej har 

skett. Vi har i nuläget, för att få en uppfattning om vilken skatt en överlåtelse av 

marken skulle medföra, utgått från värden enligt förteckningen. Vi rekommenderar 

dock att det genomförs en ny värdering av en oberoende värderingsman för att dels 

få en aktuell värdering och dels erhålla ett utförligt underlag över de förutsättningar 

som legat till grund för värderingen. 

Om det idag i bolaget finns mark som inte omfattas av detaljplan, och där eventuell 

exploatering ligger långt fram i tiden, kan det ur skattesynpunkt vara en fördel att 

redan i nuläget överlåta denna mark till kommunen. Med hänsyn till att marken i 

nuläget har ett begränsat marknadsvärde kommer eventuellt överskott vid en för-

säljning inte att inkludera en framtida värdeökning, som därmed inte kommer att 

träffas av inkomstbeskattning hos bolaget. Värdeökningen kommer istället att ske 

direkt hos kommunen. Vid en senare försäljning till en extern köpare kommer där-
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med inte värdetillväxten att träffas av någon inkomstskatt. Även underlaget för 

stämpelskatt kan härigenom begränsas. 

1.5.1.2 Stämpelskatt 

Utgångspunkten är att en försäljning av mark utlöser stämpelskatt. Stämpelskatten 

motsvarar 4,25 % av det högsta av försäljningspriset eller taxeringsvärdet. Om istäl-

let mark överförs via en fastighetsreglering utlöser detta ingen stämpelskatt.  

Även marköverlåtelser mellan två bolag inom en koncern omfattas av stämpelskatt. 

Dock kan man i detta fall erhålla uppskov med betalning av stämpelskatten.  

1.5.1.3 Mervärdesskatt 

Överlåtelse av mark och fastigheter är undantaget mervärdesskatt enligt 3 kap 2 § 

mervärdesskattelagen. Överlåtelse av mark från Håbo Marknads AB medför därför i 

sig inga mervärdesskattekonsekvenser.  

Däremot kan förutsättningar vad gäller möjligheter till avdrag för ingående moms 

avseende kostnader för investeringar och kostnader för löpande drift och underhåll 

beträffande fastigheterna påverkas av om överåtelse av mark sker till kommunen 

eller till ett markbolag. 

För att ett bolag ska ha avdragsrätt för ingående moms avseende kostnader hänför-

liga till mark/fastigheter förutsätter detta att bolaget använder marken/fastigheten i 

en verksamhet för vilken man är skattskyldig för mervärdesskatt. Eftersom bolagets 

intäkter, när det gäller markverksamhet, vanligtvis består av den ersättning man 

erhåller vid försäljning av mark/fastigheter är bolaget inte skattskyldig för mervär-

desskatt för intäkter i verksamheten. Bolaget har därmed inte heller avdragsrätt för 

ingående moms avseende kostnader man har i verksamheten.  

Kommuner har på motsvarande sätt enligt mervärdesskattelagen rätt att göra av-

drag för ingående moms avseende kostnader man har i en verksamhet för vilken 

man är skattskyldig för mervärdesskatt. Kommuner har dock även en möjlighet att 

begära ersättning från det s.k. kommunkontosystemet för ingående moms avseende 

kostnader där avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen inte föreligger, t.ex. kostna-

der i momsfri verksamhet. Vissa begränsningar finns dock, bl.a. beträffande kost-

nader som avser bostäder, där kommunen inte kan få ersättning för ingående moms 

från kommunkontot. 

Detta medför att det ur ett mervärdesskatteperspektiv kan finnas fördelar med att 

överlåta marken till kommunen, för att uppnå bättre förutsättningar för avdrag för 

ingående moms avseende kostnader som man har i verksamhet avseende marken. 

Detta gäller bl. a. vid bedrivande av mark- och/eller exploateringsverksamhet.  

1.5.2 Juridiska förutsättningar  

1.5.2.1 Överlåtelse av markinnehav och fastigheter 

Ett överförande av marken kan ske genom köp respektive genom fastighetsregle-

ring, om förutsättningar för detta föreligger.  
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Försäljning av mark medför, som nämnts ovan, uttag av stämpelskatt, medan en 

marköverföring genom fastighetsreglering inte medför uttag av stämpelskatt.   

Fastighetsbildning regleras i Sverige av fastighetsbildningslagen och får endast gö-

ras genom en fastighetsbildningsförrättning, en lantmäteriförrättning i fastighets-

bildningsärenden, av en förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet, anting-

en Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet i en kommun som ansökt 

om att få upprätta en sådan. 

De olika åtgärderna delas in i nybildning genom avstyckning, klyvning eller sam- 

manläggning, och ombildning genom fastighetsreglering. Ibland kombineras flera 

åtgärder i en och samma förrättning, som även kan gälla flera fastigheter. Gemen-

samt för alla förändringar av fastighetsgränserna är att de resulterande fastigheter-

na måste vara lämpliga för sitt ändamål.  

 

1.5.2.2 Kommunalrättsliga hänsynstaganden 

Utifrån ett juridiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att även ett av kom-

munen ägt bolag i många fall har att beakta och följa de regler som gäller för kom-

muner, t.ex. vad gäller regler för upphandling samt offentlighet och sekretess. 

1.5.3 Organisationsform 
En utgångspunkt för vår analys och bedömning har varit att kartlägga eventuella 

för- respektive nackdelar med att bedriva verksamhet i bolag respektive som del av 

den kommunala förvaltningen. I det följande görs en uppställning och genomgång 

av potentiella för- respektive nackdelar beträffande de olika organisationsformerna 

samt vilken inverkan detta kan förväntas ha för ett effektivt bedrivande av mark-

verksamheten respektive näringslivsverksamheten.  

1.5.3.1 Bolag 

Potentiella fördelar – En vanlig uppfattning är att ett bedrivande av verksam-

heten i ett bolag medför snabbare beslutsvägar. Ett bolag ger möjlighet till direktin-

flytande för företagen och näringslivet genom att företag kan förvärva aktier i bola-

get, detta var även en tanke när Håbo Marknads AB bildades för att bedriva nä-

ringslivsverksamheten 2007. En vanlig uppfattning är även att man inom företag 

och näringslivet kan uppleva det enklare och ”mindre byråkratiskt” att kommuni-

cera med ett näringslivsbolag än direkt med kommunen (vilket till stor del kan 

bygga på förutfattade meningar).  

Potentiella nackdelar – En ”uppdelning” av verksamheten mellan kommunen 

och ett bolag kan lätt leda till suboptimering om företrädare för kommunen och 

bolaget inte samverkar och har en samsyn beträffande mål för verksamheten och 

hur denna ska bedrivas. En sådan uppdelning förutsätter därför en tydlig ägarstyr-

ning och god kommunikation. En risk är att bolaget har en något annan ”agenda”, 

vilket minskar effektiviteten. Det finns även en risk för uppkomst av ”dubbelkom-

mando”, d.v.s. att kommunen och bolaget hanterar frågor på olika sätt gentemot 

företag, näringsliv m.fl. och att man lämnar olika information och besked. 
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Inverkan för markverksamheten 

Potentiella nackdelar överväger. Bristande kompetens inom markexploateringsom-

rådet i bolaget samt ”trepartsförhållande” skapar komplikationer gentemot företag, 

näringsliv och övriga aktörer på marknaden. Om markverksamheten ska bedrivas i 

bolag, kräver detta en mycket tydlig ägarstyrning och väl utvecklad kommunikation 

mellan kommun och bolag för att samordna verksamheten och undvika t ex dubbla 

och otydliga budskap till marknaden och potentiella etableringar. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Utifrån befintliga förutsättningar överväger potentiella nackdelar. Detta beror 

främst på en, som vi har upplevt, bristande kommunikation mellan kommun och 

bolag. Vi har fått signaler om suboptimering som riskerar att motverka en ur Håbo 

kommuns samlade intressen bästa och mest effektiva näringslivsverksamhet. Uti-

från vad som framkommit i undersökningen föreligger enligt vår bedömning en 

avsaknad av tydlig ägarstyrning vilket försvårar samordning och ”en gemensam 

hantering” mot marknaden. 

Möjliga fördelar med nuvarande bolag kan vara uppbyggda goda relationer med 

näringslivet och företagen. Enligt vad vi har erfarit har vi fått uppfattningen att bo-

laget har god uppslutning på de aktiviteter som anordnas. Möjligen kan bolaget på 

ett bättre sätt upplevas erbjuda närhet och en närmare kontaktyta.  

Det kan även finnas viss ”uppfattning” hos företagen att det är lättare och snabbare 

att ha kontakt med ett bolag än direkt med kommunen. Med hänsyn till de nackde-

lar som vi har observerat och redovisat ovan är det enligt vår uppfattning, om verk-

samheten även fortsättningsvis ska bedrivas i Håbo Marknads AB, en förutsättning 

att åtgärder vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.). 

1.5.3.2 Kommunal förvaltning 

Potentiella fördelar – Verksamheten ingår direkt i kommunens verksamhet i 

övrigt vilket ger förutsättningar för samsyn och samverkan. Man får en och samma 

ledning för verksamheten, vilket minskar risk för suboptimering.  Genom undvi-

kande av två aktörer, med den risk för ”dubbelkommando” som detta medför, ges 

förutsättningar för att driva verksamheten utifrån en gemensam agenda. 

Potentiella nackdelar – Det kan finnas risk för förutfattade meningar bland fö-

retag på marknaden om byråkratiskt och lång hanteringsväg inom kommunal verk-
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samhet. Om verksamheten flyttas till kommunen kan det finnas viss risk att man 

förlorar den direktkontakt och direktrelation med företagen som vi uppfattar att 

bolaget har byggt (viktiga förutsättningar i bolagets verksamhet är att finnas nära 

företagen, enkelt med direktkontakt, korta kontaktvägar, ”personifierad” verksam-

het.). 

Inverkan för markverksamheten 

Potentiella fördelar överväger. En negativ aspekt kan vara uppkomsten av inkomst-

skatteeffekter i samband med överlåtelse av marken till kommunen. Om dessa uti-

från aktuell värdering medför en hög kostnad avseende inkomstskatt kan en alter-

nativ väg vara ägande via ett renodlat markbolag, som i så fall bör stå under tydlig 

styrning av kommunen. Ur ett mervärdesskatteperspektiv är det vanligen positivt 

med ägande i kommunen. En sammanvägd skattemässig bedömning bör göras be-

träffande respektive fastighet, slutsatsen kan då bli att viss mark (t.ex. råmark) 

överlåts direkt till kommunen och viss mark även framåt ägs av markbolag. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Såväl potentiella fördelar som nackdelar föreligger. Vi har utifrån dessa gjort en 

sammanvägning och vår bedömning är: a) att det med hänsyn till att ett överfö-

rande av verksamheten till kommunen skulle kunna medföra vissa potentiella 

nackdelar; b) att såväl styrelse som t.f VD är relativt nytillsatta; samt c) att det ändå 

kan ta tid att avveckla verksamheten; är lämpligt att bolaget fortsätter med närings-

livsverksamheten under i vart fall en viss tid varefter man bör utvärdera om förut-

sättningarna för verksamhetens bedrivande har förbättrats. 

Detta förutsätter dock att åtgärder omgående vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (Här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.) 
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1.6 Slutsatser  
Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Vi har efter genomförda intervjuer med tjänstemän på Håbo Marknads AB samt 

andra företrädare, tjänstemän och politiker på kommunsidan kommit fram till föl-

jande slutsatser i vår utredning: 

Vi har efter genomgång av dokument och bakgrundsbeskrivningar fått en bild av en 

i nuläget rådande rörighet och viss turbulens framförallt kopplat till bolagets mark-

innehav. Näringslivsverksamheten med företagsrådgivning och service till företagen 

i kommunen fungerar såvitt vi kan bedöma tillfredsställande, vilket också gäller 

turismfrågorna även fast det är en betydligt mindre del av bolagets serviceområden. 

Däremot är det vår uppfattning att markägandet som finns i bolaget så snart det är 

möjligt löses upp och antingen säljs in till kommunen eller läggs separat i ett eget 

bolag. Det är ett antal orsaker och motiv som ligger till grund för vårt ställningsta-

gande. Idag så skapar uppdelningen med ca 1/3 av markinnehavet i Håbo Marknads 

AB och ca 2/3 inom kommunen av och till ett krångligt trepartsförhållande med 

kunder. Dessutom är och har samordningen och kommunikationen mellan bolaget 

och kommunen varit bristfällig.  

Det är inte acceptabelt som vi har uppfattat det uppgivits olika datum till presum-

tiva markköpare när byggklar mark kan försäljas. Samarbete, samverkan och en god 

kommunikation är en grundförutsättning i den här typen av strategiska frågor för 

Håbo kommuns utveckling och tillväxtmöjligheter.  

Nyligen så förvärvade kommunen mark från bolaget, köpeskilling 18,5 mkr, i form 

av ett markinnehav som bolaget ägde i Bålsta centrum. Det ska byggas ca 2 000 nya 

lägenheter i ett flertal etapper och etapp 1 med byggnation av ca 400 lägenheter 

påbörjas inom en snar framtid. Eftersom bokfört värde i bolagets balansräkning var 

ca 0,2 mkr så ger det en realisationsvinst om ca 18,3 mkr som ska redovisas i bola-

gets resultaträkning.  

I detta fall så kommer det enligt kommunens ekonomichef att göras en likvidmässig 

avräkning mot tidigare oreglerade mellanhavanden mellan kommunen och bolaget.  

Vad gäller köpet av marken från bolaget så regleras det genom ett villkorat ak-

tieägartillskott om ca 9 mkr som återbetalas av bolaget till kommunen och reste-

rande del regleras genom att bolaget amorterar på sin låneskuld till kommunen. 

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet liksom huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  
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Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande strategiska markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rap-

portering mellan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med 

att kvalitetssäkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

Det står visserligen i gällande ägardirektiv och bolagsordning, uppdaterat 2013, 

vilka förväntningar och krav som ägaren har på bolaget.  Men det blir relativt verk-

ningslöst om det inte fungerar och följs upp med åtgärder praktiskt i vardagen. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen?  

Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking som belyser hur fyra 

andra kommuner arbetar med näringsliv- och markfrågor. Vi bilägger också NKI 

(nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under april och som nyligen 

har sammanställts.  

Vidare konstaterar vi att Håbo kommun och kommunerna som vi jämfört med har 

likartade utmaningar med att dels behålla redan etablerade företag och dels attra-

hera nya företag till kommunen.  
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1.7 Förslag  
 Vår uppfattning är att markinnehavet lyfts ur Håbo Marknads AB 

och separeras från näringslivsverksamheten. Det är viktigt för 

kommunen att i framtiden säkerställa rådighet och beslutsordning kring 

markägandet, vilket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid 

kundkontakter och försäljning av byggklar mark. Vår rekommendation 

är därför i första hand att marken säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav. Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några 

år sedan denna genomfördes samtidigt som en större försäljning nyligen har 

genomförts med kommunen.  

 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i separat markbolag enligt 

vad som har beskrivits ovan under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo Marknads 

AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styrningen av bolaget. 

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och upp-

dateras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrel-

seutbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt på vilket sätt detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 
form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-
kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att nä-
ringslivsverksamheten via en verksamhetsöverföring inordnas i kommun-
styrelsens organisation.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 37 Dnr 2016/00097  

Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med tillhö-

rande bilagor mellan Håbo kommun och 746 Entreprenad Bygg & El AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ansöka om 

ledningsrättsförrättning.  

Sammanfattning  

Ett exploateringsavtal har träffats mellan Håbo kommun och 746 Entrepre-

nad Bygg & El AB. Avtalet har i syfte att genomföra detaljplanen för 

”Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo”, dpl nr 428. Avtalet reglerar bland annat ex-

ploatörens ansvar att bygga ut befintlig lokalgata som efter färdigställande 

ska överlämnas till kommunen samt på egen begäran ombyggnation av be-

fintlig VA-ledning som även den efter färdigställande ska överlämnas till 

kommunen. Visst markområde ska föras från exploatörens ena fastighet till 

kommunen för att markägoförhållandena ska överensstämma med detaljpla-

nen. Ledningsrätt för VA-ledningens nya sträckning ska också bildas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Exploateringsavtal Bålsta 1:35 och 1:36, Lyckebo inklusive bilagor.  

______________ 
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 2016-02-12 KS 2016/00097 nr 65452 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-527 86 
sara.veidemann@habo.se 

 

Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

exploateringsavtal med tillhörande bilagor mellan Håbo kommun och 

746 Entreprenad Bygg & El AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt 

förvaltningen att ansöka om ledningsrättsförrättning.  

 

Sammanfattning 

Ett exploateringsavtal har träffats mellan Håbo kommun och 746 Entrepre-

nad Bygg & El AB. Avtalet har i syfte att genomföra detaljplanen för 

”Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo”, dpl nr 428. Avtalet reglerar bland annat ex-

ploatörens ansvar att bygga ut befintlig lokalgata som efter färdigställande 

ska överlämnas till kommunen samt på egen begäran ombyggnation av be-

fintlig VA-ledning som även den efter färdigställande ska överlämnas till 

kommunen. Visst markområde ska föras från exploatörens ena fastighet till 

kommunen för att markägoförhållandena ska överensstämma med detaljpla-

nen. Ledningsrätt för VA-ledningens nya sträckning ska också bildas. 

 
Ärendet 

Detaljplanen är en liten detaljplan som berör en fastighetsägare inom kvar-

tersmark samt en ca 40 meter lång lokalgata med kommunalt huvudmanna-

skap som ska breddas något samt gångbana nyanläggas.  

Enligt exploateringsavtalet ska exploatören projektera och bygga ut del av 

lokalgatan Perslund då den nya bebyggelsen föranleder större trafikmängd 

samt även fler oskyddade trafikanter längs med gatan Perslund. Anlägg-

ningen ska efter färdigställande överlämnas till kommunen. Exploatören ska 

ställa en säkerhet om 350 000 kr till kommunen för fullgörande av sina åta-

ganden enligt avtalet. 

För att exploatören ska kunna maximera byggrätten på fastigheterna önskar 

exploatören även flytta en befintlig VA-ledning närmare spårområdet. 

Denna ska projekteras, utföras och bekostas av exploatören då ombyggnat-

ionen endast är till nytta för exploatören. Anläggningen ska efter färdigstäl-

lande överlämnas till kommunen.  

För detaljplanens genomförande ska ca 60 kvm mark från den av exploatö-

ren ägda fastigheten Bålsta 1:36 överföras genom fastighetsreglering till den 

kommunägda fastigheten Bålsta 1:614 för att fastighetsindelningen ska 

stämma överens med den nya detaljplanens uppdelning av kvartersmark och 
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 2016-02-12 KS 2016/00097 nr 65452 

 

allmän platsmark. Marken ska överföras utan ersättning och lantmäteriför-

rättningen bekostas av exploatören. 

För att långsiktigt säkerställa rättigheten för VA-ledningen ska ledningsrätt 

bildas till förmån för kommunen. Då ledningsrätt saknas i dagsläget på den 

befintliga ledningen ska kostnaderna för lantmäteriförrättningen delas lika 

mellan parterna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Exploateringsavtalets ekonomiska konsekvenser är en uppskattad kostnad 

på 20 000 kronor för ledningsförrättning.  

Exploatören överlämnar till kommunen efter färdigställande en utbyggd 

lokalgata till ett värde uppskattad till ca 350 000 kronor. Den nya 

VA-ledningen ersätter en befintlig varför endast ett marginellt tillkommande 

värde kan åsättas denna. 

När kommunen övertagit lokalgatan uppkommer en något ökad driftkostnad 

då den befintliga lokalgatan förses med gångbana. 

Uppföljning 

Detta beslut behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo inklusive bilagor. 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Exploatören 746 Entreprenad Bygg & El AB 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Bygglovsavdelningen 

VA-enheten 

Gatu- och parkenheten 
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§ 38 Dnr 2014/00036 890 

Antagande av detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 

Lyckebo enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  

746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) har 2014-01-20 lämnat in 

ansökan om planbesked om detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 

och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses uppföra ca 30 nya ungdomsbostäder 

i ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 

ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB. 

Planområdets areal är ca 4000 m2 och ingår i en gammal byggnadsplan Y2 

Bålsta stationssamhälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-10 och vars ge-

nomförande tid gått ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och 1:36 är i Y2 planlagda 

för bostadsändamål (BFIv) som kan bebyggas med friliggande hus i en plan 

med möjlighet av vindinredning. F beteckning betyder att högst en femtedel 

av tomten får bebyggas samt att endast en huvudbyggnad och ett uthus eller 

annan garagebyggnad får uppföras. 

Bestämmelser i gällande byggnadsplanen räcker inte med avseende på sö-

kandens önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens önskemål 

stämmer överens med intentionerna i fördjupade översiktsplanen för Bålsta 

tätort 2010 (FÖP) som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04 och vann 

laga kraft 2010-07-28. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gäl-

lande lagstiftning. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra bety-

dande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 

likhet med kommunen funnit att detaljplanen genomförande utifrån en 

sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till miljökonse-

kvensbeskrivningar (MKB)- förordningen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Plankarta, daterad februari 2016; 

Planbeskrivning, daterad februari 2016; 
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Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 

Exploateringsavtal, daterat februari 2016 

______________ 
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 2016-03-23 «2014/00036» «260» nr 
«Grpnr» 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

Förslag till beslut om antagande av detaljplan för Bålsta 1:35 
och Bålsta 1:36 Lyckebo, i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 

Lyckebo enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Sammanfattning 

746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) har 2014-01-20 lämnat in 

ansökan om planbesked om detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 

och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses uppföra ca 30 nya ungdomsbostäder 

i ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 

ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB. 

 

Planområdets areal är ca 4000 m
2 

och
 
ingår i en gammal byggnadsplan Y2 

Bålsta stationssamhälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-10 och vars 

genomförande tid gått ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och 1:36 är i Y2 

planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan bebyggas med friliggande 

hus i en plan med möjlighet av vindinredning. F beteckning betyder att 

högst en femtedel av tomten får bebyggas samt att endast en huvudbyggnad 

och ett uthus eller annan garagebyggnad får uppföras. 

 

Bestämmelser i gällande byggnadsplanen räcker inte med avseende på 

sökandens önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens 

önskemål stämmer överens med intentionerna i fördjupade översiktsplanen 

för Bålsta tätort 2010 (FÖP) som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-

04 och vann laga kraft 2010-07-28. 

 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån 

gällande lagstiftning. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra 

betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar 

och i likhet med kommunen funnit att detaljplanen genomförande utifrån en 

sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)- förordningen inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Samråd 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-06-08 varit utsänt på 

samråd t.o.m. 2015-07-06  enligt kap 5 16 § Plan- och bygglagen. Under 

samrådstiden inkom 9 yttranden varav 7 med synpunkter. De synpunkterna 

som inkommit berör ryskhänsyn, buller, trafik, parkering, lokalgata 

(Perslund) mm.  

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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 2016-03-23 «Databas» «Diarienr» nr 
«Grpnr» 

 

I en samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt 

kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Som 

konsekvens av de synpunkterna justerades plankarta med planbestämmelser 

och planbeskrivning. 

Granskning 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-11-24 varit utsänt på 

granskning t.o.m. 2015-12-21 enligt kap 5 18-22 § Plan- och bygglagen. 

Under granskningstiden inkom 7 yttranden varav 4 med synpunkter. De 

synpunkterna som inkommit berör buller, lokalgata (Perslund), 

fastighetsreglering mm. 

I en granskningsutlåtande redovisas synpunkter som inkommit samt 

kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Som 

konsekvens av de synpunkterna justerades plankarta med planbestämmelser 

och planbeskrivning. 

Ärendet 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljplanen bekostas av fastighetsägare enligt planavtal.  

Uppföljning 

- Fastighetsreglering/sammanläggning (del av Bålsta 1:36 blir Bålsta 1:614) 

Beslutsunderlag 

– Plankarta, daterad februari 2016; 

– Planbeskrivning, daterad februari 2016; 

– Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 

– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterat februari 2015 

– Länsstyrelsens yttrande behovsbedömning, daterat februari 2015 

– Exploateringsavtal, daterat februari 2016 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

 

Detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

I Bålsta 

Håbo kommun, Uppsala län 

DPL 428 

 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 

 

 

ANTAGANDEHANDLING 

 

PBL (2010:900) 

 Godkännande: 

 Antagande: 

 Lagakraft 

 Genomförandetid: 5 år 
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Detaljplaneprocessen 

Att ta fram en ny detaljplan är en demokratisk process. Grannar och andra som berörs (s.k. sakägare) 

måste få möjlighet att lämna sina synpunkter på planen. Planen antas sedan av de folkvalda i 

kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. 

 

Planförfarande/Kommunala beslut 

Planförfarandet när en ny detaljplan tas fram är reglerat i Plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen har 

2014-06-11 (KS 2014/36 §95) i enlighet med Plan- och bygglagen beslutat att planläggningen handläggas 

med normalt planförfarande då planändringen är av intresse för allmänheten. Eftersom beslutet togs efter 

den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen. 

Tidplan 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2015/1:a kvartalet 2016 

Handlingar  

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustration 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 
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INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 

Syfte med planläggning av fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 i Bålsta tätort är att möjliggöra utbyggnad av 

två flerbostadshus med ca 30 ungdomslägenheter. Fastighetsägarens önskemål är att bygga ca 30 nya 

ungdomslägenheter varav 

 10 st 2:or (ca 55 kvm/st) 

 20 st 1:or (ca 30 kvm/st) 

Lägenheter avses uppföras i form av ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. 

Förenligt med 3, 4, och 5 kap MB 

Förslaget till detaljplan bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- 

och vattenresurserna enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

 

1. PLANADATA 

Läge 

Planområdet är beläget i centrala Bålsta, 

mellan Stockholmsvägen och järnvägen, ca 

500 m från bussterminalen invid 

resecentrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 – Planområdets läge i Bålsta tätort 

Planområde, areal 

Planområde omfattar två fastigheter, Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 samt en del av Bålsta 1:614 (Perslund). 

Planområdets areal är ca 4 000 m
2
. 
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Figur 2 - Flygfoto– förslag till avgränsning av detaljplan för Bålsta 1:35och Bålsta 1:36 

Markägoförhållanden 

Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB och Bålsta 1:614 ägs av Håbo 

kommun.  

 

2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Planområde gränsar i norr till Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikation (järnväg).  

Översiktliga planer 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. I den 

fördjupade översiktsplanen är centrala Bålsta avsedd för bostäder och komplementservice. Komplettering 

och förtätning av centrala Bålsta med nya lägenheter är förenligt med intentionerna i fördjupad 

översiktsplan. Området ligger på gångavstånd till både gamla Bålsta och nya Bålsta centrum.  

Kommunen bedömde att detaljplaneprogram inte behövs upprättas. Detaljplanen har därför inte föregåtts 

av program med programsamråd. 

Gällande detaljplaner/områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet omfattas idag av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle som vann laga kraft 

1956-01-10 och vars genomförandetid gick ut. I Y2 Bålsta stationssamhälle är fastigheter i fråga 

betecknade med BFIv dvs. planlagda för: 

 bostadsändamål (B); 

 friliggande hus i ett plan (FI), endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 

garagebyggnad). På med ”F” betecknat område får högst en femtedel av tomten bebyggas; 

 utöver angivet våningsantal får en vind inredas (v).  

Inom planområdet finns inga allmänna ytor som omfattas av länsstyrelsens förordnande enligt § 113 

byggnadslagen (BL).  

Planområdet gränsar även i norr och i söder till gällande detaljplan 260, samt i väst till gällande detaljplan 

349 och 408 (Glastomten, på södra sidan Stockholmsvägen).  
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Strandskydd 

Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 

Miljöbalken. 

3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 

Mark 

Mark och vegetation 
Inga hårdgjorda ytor finns på varken Bålsta 1:35 eller 1:36. Ytor som används för tillgång till husen är 

täckta med grus. Övriga ytor består av en gräsmatta i undermåligt skick och av några stycken träd (tall, 

björk). 

Friytor - Lek och rekreation 
Inga ordnande lekytor eller dylikt finns inom planområdet. 

Geotekniska förhållanden 
Planområdet ligger på en ås som utmärker postglacial sand och i mindre utsträckning urberg som jordart. 

Åsen sträcker sig längs Stockholmsvägen och järnvägen från Kalmarsand till Gamla Bålsta. Eventuellt 

behov av teknisk undersökning i samband med ny bebyggelse ska utredas vid bygglovsprövning. 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Marken inom planområdet bedöms inte innebära risk för vare sig skred eller högt vattenstånd. 

Vattenområden 
Planområde omfattar inte något vattenområde eller någon annan vattenförekomst.  

Grundvattenskydd  
Grundvattenskydd enligt hälsovårdsstadgan 1961-07-14 akt 03-G23:7 gäller både inom och utom 

planområdet. Enligt VISS (Vatten Informations System Sverige), håller grundvattenkvalitet en god status 

för planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Miljökvalitetsnormer är särskilt viktiga vid fysisk planering. Den planerade exploateringen får inte 

försvåra möjligheterna att med olika åtgärder uppnå god vattenstatus samt att nuvarandestatus inte får 

försämras. Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde. 

Recipient för planområdet är i dagsläget Mälaren-Gripsholmsviken. Enligt VISS har Mälaren-

Gripsholmsviken god ekologisk status och uppnår god kemisk status, undantaget kvicksilver. Recipienten 

ska dock förändras och delas upp i fler, mindre områden. Ny recipient för planområdet blir Mälaren-

Prästfjärden (SE 657160-160170). 

Miljökvalitetsnormerna är fastställda så att Mälaren-Gripsholmsviken har: 

 god ekologisk status (med tidsfrist till 2021 på grund av övergödning), och 

 god kemisk ytvattenstatus 2015 (19FS 2009:36).  

Detaljplanens genomförande får inte försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Miljökvalitetsnormer enligt förordningen för fisk och musselvatten (2001:544) gäller för Mälaren. 

Detaljplanens genomförande får inte försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för fiskvatten. Se 

vidare under rubriken dagvatten. 

Förorenad mark 
Inom planområdet finns ingen förorenad mark.  

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde enligt kommunens markradonutredning. Vid ombyggnation 

eller nybyggnation eller om några andra byggåtgärder vidtas på befintliga byggnader ska en ny 

radonmätning utföras. Vid ombyggnation eller nybyggnation ska byggnader uppföras i radonsäkert 

utförande (enligt BBR). Riktvärdet av 200 Bq/m³ för radon i inomhusluft i bostäder, förskolor, skolor och 

andra allmänna lokaler får inte överskridas.  
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Kulturmiljö och fornlämningar 
Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 uppmärksammades i kulturmiljöprogram och omfattas av en zon som 

klassas som kulturmiljövård av lokalt intresse. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller 

andra zoner intressanta ur arkeologisk synvinkel. 

Bebyggelse 

Bostäder 
Bostäder inom planområdet finns numera i både bostadshus (huvudbyggnad) och i komplementbyggnad 

som används delvis för kontorsändamål. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Arbetsplatser i form av kontorslokalen finns i komplementbyggnad placerad i bakdelen av Bålsta 1:35 

nära järnvägen.  

Kommersiell/offentlig service 
Inom planområdet finns varken kommersiella eller offentliga servicen. 

Tillgänglighet 
Planområde är tillgängligt från Stockholmsvägen genom en gemensam infart/utfart på Bålsta 1:35. 

Grusväg leder till parkeringsplan mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad och följer markens 

lutning.   

Byggnadskultur och gestaltning 
Bostadshus (huvudbyggnad) som ligger på gränsen mellan Bålsta 1:35 och 1:36 är uppmärksammat i 

Håbo kommuns kulturmiljöprogram. Det är byggt 1920 och renoverat 1953. Vid renoveringen byttes de 

ursprungliga T-fönstren ut. Både bostadshuset och den före detta tvättstugan är reveterade medan de 

övriga uthusen har rödfärgad locklistpanel. Husen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de är 

välbevarade och typiska för sin tid.  

Bebyggelsens karaktärsdrag 
Planområdet utgörs huvudsakligen av två tomter bebyggda med ett fristående envånings bostadshus med 

en envånings komplementbyggnad och några små uthus.  

Angränsande bebyggelse 
Bebyggelse som ligger väster om planområdet präglas av friliggande envåningshus av samma slag, med 

fasader av träpaneler i gul kulör och med sadeltak med tegeltakpannor. Bebyggelse söder om planområdet 

(Glastomten) kommer att genomgå en står förändring, från en friliggande villa till ett bostadsområde 

bebyggt med 5 medelstora flerbostadshus. 

Skyddsrum 
Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Gator, trafik, teknisk försörjning 

Gatunät  
Planområdet omges från södra och västra sidan av Stockholmsvägen respektive Perslund. Infart/utfart 

från planområdet är placerad på gränsen mellan Stockholmsvägen och Bålsta 1:36. Trafikmätning på 

Stockholmsvägen i maj/juni 2015 visar en årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) om: 

 ÅDT vardag: 9 494 (8 500 – 10 000) fordon, tung trafik 8,5%  

 ÅDT snitt vecka: 8 729 

Huvudmannaskap 
Lokalgatan Perslund ligger på fastighet Bålsta1:614 som ägs av Håbo kommun. Tidigare fastställt enskilt 

huvudmannaskap enligt gällande byggnadsplanen Y2 gäller fortfarande.  

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik mellan Gamla Bålsta och resecentrummet sker längs Stockholmsvägen. Den är 

försedd med trottoarer på ömse sidor körbanan och med en cykelbana på norra sidan av 

Stockholmsvägen. Perslund består av ca 4 m bred körbana utan trottoar eller cykelbana. Körbana används 

för både fordons- och gångtrafik.  
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Kollektivtrafik 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för kollektivtrafik: Mälarbanan (järnväg) och 

Stockholmsvägen (busstrafik). Mälarbanan trafikeras såväl av pendel- och regionaltåg till och från 

Stockholm som tåg västerut (Enköping, Västerås etc.). Vid Bålsta järnvägsstation, knappt 500 meter 

sydost om planområdet, finns busshållplatser för samtliga busslinjer som trafikerar Bålsta. Hållplats finns 

även norrut längs Stockholmsvägen (Lilla Hagalund). 

Parkering, varumottagning och utfarter 
För parkering av personbilar används en grusplan mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad.  

Vatten och avlopp 
Planområdet är försett med vatten och avlopp. Tvärs över båda tomterna går VA-ledningar med två 

brunnar. En anslutningspunkt ligger nära bostadshuset. Förutom i en liten del över Bålsta 1:37 är 

ledningars placering inte juridiskt reglerad i form av påskrivet servitutavtal eller ledningsrätt. Detta ska 

regleras med den här detaljplanen. 

Dagvatten 
Planområdet är försett med dagvattenledningar längs Perslund gata med dagvattenanordning vid 

korsningen av Perslund och Stockholmsvägen. Befintlig dagvattenledning leder dagvatten till 

dagvattenanordning DNB1531. Varken Bålsta 1:35 eller 1:36 är anslutna till dagvattenledningsnät. 

Värme 
Planområde är inte anslutet till fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet är utbyggt i anslutning till planområdet 

(söder om planområdet).  

El 
Befintlig bebyggelse i närområdet är ansluten till befintligt elnät, tele- och dataledningar. 

Avfall 
Avfall samlas i kärlen vid infarten från Stockholmsvägen och hanteras av Håbo kommun. 

Störningar 

Buller 
Planområdet är bullerutsatt. Såväl bil- som tågtrafik innebär bullerstörningar. För att minska buller från 

järnvägen uppfördes ett 2 m högt bullerplank längs fastighetsgränser och järnvägen. Riksdagen har angett 

riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. 

Avsteg kan dock göras i till exempel centrala lägen. 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från trafik och andra yttre 

bullerkällor.  

Tabell 1 - Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.  

Utrymme Högsta trafikbullernivån, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30 45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden)   

Vid fasad  55  

På uteplats  70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt.  

2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme.  

 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden göras, 

men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet.  
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Risk från transporter av farligt gods 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för transport av farligt gods: Mälarbanan (järnväg) och 

Stockholmsvägen.  

 

I samband med framtagande av detaljplan för Resecentrum och stationsområde i centrala Bålsta, (ca några 

hundra meter söder om planområdet intill Mälarbanan) har WSP Sverige AB gjort en fördjupad 

riskbedömning avseende planområde mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan (slutrapport 2011-08-30). 

Syftet med denna riskbedömning är att utreda lämpligheten av bostadsbebyggelse inom planområdet med 

avseende på järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg och järnväg. 

 

I samband med framtagande av den här detaljplanen har samma konsult gjort en bedömning av 

ovannämnda riskbedömningen för Resecentrum och stationsområde och dragit slutsats att den är 

applicerbar för det här planområdet också. Grunden för en sådan slutsats ligger i faktum att för båda två 

planområden gäller nästan samma förutsättningar (placering mellan Mälarbanan och Stockholmsvägen) 

och att inga större förändringar har skett avseende trafikering i allmänhet eller transporter av farligt gods i 

synnerhet.  
 

4. PLANFÖRSLAG  

Allmänt 

Två flerbostadshus med ca 30 ungdomsbostäder planeras uppföra inom planområdet. Förutom 

flerbostadshus ska området förses med en komplementbyggnad med förråd och med nödvändig 

ytparkering och andra gröna friytor. Mellanrum mellan bostadshus bör fungera som en mötesplats/torg 

tillgängligt för alla. Genomförande av detaljplanen kräver rivning av det befintliga bostadshuset och 

andra komplementbyggnader.  

Bebyggelse 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Detaljplan ska medge en ny bebyggelse i form av friliggande flerbostadshus i två eller eventuellt tre plan. 

De bör utformas som två lameller, placerad mer eller mindre lodrätt (med gavlar) mot Stockholmsvägen 

och järnvägen (Figur 3).  

Figur  3 – 

Illustrationsplan.  

Röd streckad linje 

föreställer gräns av 

30 m bred riskzon 

från järnvägen. 
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Placering av lameller på ett annat sätt, parallellt med Stockholmsvägen respektive järnvägen, är inte lika 

bra som förslagen placering bullermässigt. I så fall vetter fasader med fönstren direkt mot bullerkällor 

(Stockholmsvägen respektive järnvägen). Detta skulle omöjliggöra uppfyllande av riksvärden avseende 

buller från trafik och andra yttre bullerkällor. 

Placering, orientering 
Bostadshus ska placeras i sydvästra delen av planområdet, nära Stockholmsvägen. Byggnader ska 

placeras med sina långsidor parallellt med fastighetsgränser mellan Bålsta 1:36 och 1:614 Perslund 

respektive Bålsta 1:35 och 1:34 och med korta sidor/gavlar mot Stockholmsvägen och järnvägen. Avstånd 

mellan de två byggnaderna är som minst nära Stockholmsvägen och som störst på baksidan, mot 

järnvägen. På det sättet kan de skärma av friytor från trafikbuller som kommer framför allt från 

Stockholmsvägen.  

Förhållande till befintlig bebyggelse 
Befintlig huvudbyggnad placerad på gränsen mellan Bålsta 1:35 och 1:36 (uppmärksammad i Håbo 

kommuns kulturmiljöprogram) ska i samband med utbyggnad av de två nya flerbostadshusen rivas ner. 

Anledning till det ligger i faktum att planerad bebyggelse ska uppta all plats på båda två tomterna. Och 

det som präglar den befintliga huvudbyggnaden och som ger den ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde 

i Gamla Bålsta är förutom dess gestaltning öppen yta runt omkring den. Dess omgivning. Gårdsyta som 

ska försvinna med utbyggnad av två nya flerbostadshus. Utan omgivningen som ger den karaktär 

försvinner mest av dess kultur- och arkitekturhistoriskt värde med tanke på Gamla Bålstas karaktär. 

Minne till hur huset och området såg ut tidigare kan bevaras i form av skylt med bilder och texten om 

bebyggelsen och/eller i form av någon sorts anordning på ute plats som kan bli en del av mötesplatsen 

(terrass, dagvattenanordning, gräsmatta, lekyta och dylikt). 

Friytor, tillgänglighet 
Planerad bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. För att uppnå en god 

tillgänglighet utomhus ska befintlig terräng utjämnas/justeras vilket innebär att ramper och annat behövs 

anordnas. Friytor består i princip av tre typer av ytor:  

 trafikytor (infart/utfart, ytparkering); 

 hårdgjorda ytor (torg/mötesplats, gång- och cykelbanor); 

 gröna ytor (lekplats, gräsmatta, plantering) 

Trafikytor och andra hårdgjorda ytor ska ta hänsyn till infiltration av dagvatten. All ny bebyggelse 

bedöms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i bygglovsskedet. 

Vägar, trafik, parkeringen 

Planerad bebyggelse kräver anordning av en ny anslutning till gatunätverket. En ny infart/utfart ska därför 

anordnas från Perslund nära gränsen mellan Bålsta 1:36 och 1:37. Ytparkering ska placeras mellan den 

nya bebyggelsen och järnvägen.  

Parkeringsnorm som tillämpas för dimensionering av boendeparkeringen är 0,5 (5 P-platser/10 

lägenheter). Den bör tillfredsställa parkeringsbehov för nya bostäder i ett så centralt läge med tanke på 

målgruppen (ungdomar). Yta där parkeringen planerar anordnas (enligt illustrationsplanen och 

plankartan) ger möjlighet för anordning av ett antal parkeringsplatser utöver antalet som uppskattas som 

tillräckligt.  

För besöksparkering tillämpas norm av 2 P-platser/10 lägenheter. För parkering för handikappade 

tillämpas norm av 1 P-plats/10 lägenheter. Besöksparkeringsplatser och parkeringsplatser för 

handikappade räknas utöver boendeparkeringen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.  

Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas 

omhand genom LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsättningar saknas för LOD eller 
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infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät 

och/eller recipient. Enligt illustrationsplan ska byggnader placeras så att inga instängda partier uppstår. 

För att ta reda på vilka dagvattenmängder kan uppkomma inom planområdet hade en dagvattenutredning 

tagits fram i samband med framtagande av denna detaljplan. De avrinningskoefficienter som använts i 

beräkningar av vattenmängder var hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). 

Avrinningskoefficienter anger hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster genom 

avdunstning, infiltration och upptag av växtlighet eller genom magasinering i ojämnheter i markytan. 

Beräkningarna i dagvattenutredning utgår från dimensionering efter 10-årsregn, d.v.s. ett regn som är så 

stort och omfattande att det bara beräknas återkomma vart tionde år. Varaktigheten har satts till 10 

minuter. Efter detaljplanens genomförande beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera 

ett dagvattenflöde på 76 l/s från området om en nederbördsökning av 20 % på grund av klimatförändring 

beaktas. 

Dagvattnet kommer att hanteras lokalt, på aktuella fastigheter, och kommer inte att belasta det 

kommunala ledningsnätet. Omhändertagande av dagvatten enligt utredningen ska ske delvis genom 

infiltration och delvis med hjälp av ett fördröjningsmagasin. Takvattnet ska ledas direkt ut till grönytor 

och infiltreras naturligt. Parkeringsytorna ska avvattnas till viss del direkt till grönytor medan resterande 

ytor avvattnas via två brunnar som sedan leder vidare till en stenkista. För att förbättra infiltration och 

avdunstning bör en del träd planteras på gröna ytor. För att åstadkomma att dagvattnet inte når 

ledningsnätet samt att grundvattnet inte försämras så behöver träd och buskar planteras samt gräsytor 

tillskapas, vilka kan fånga upp och binda vatten och näringsämnen. I övrigt sker naturlig infiltration innan 

dagvattnet når grundvattnet. Förslag till mer detaljerade åtgärder anges i dagvattenutredningen.  

Värme 
Fjärrvärmenätet är utbyggt i anslutning till planområdet.  

Att ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet ligger i linje med Håbo kommuns energi- och 

klimatstrategi om en fossilbränslefri kommun 2050. Strategin innebär bland annat att uppvärmning av 

direktel endast får ske om särskilda skäl föreligger, att förnybara energikällor ska användas framför 

fossila och att jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där det är lämpligt. 

El 
E.ON svarar för elförsörjningen av området. Befintlig bebyggelse är ansluten till befintligt elnät. Behov 

av förstärkning och eventuell anslutning till en ny nätstation som planeras uppföras tillsammans med 

bebyggelsen på Glastomten ska studeras närmare.  

Tele och data 
En befintlig teleledning sträcker sig genom planområdet och den ska flyttas i samband med 

genomförandet av detaljplanen.  

Buller 
Planerad bebyggelse kommer på grund av placering mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan utsättas för 

måttliga till höga bullernivåer från järnvägs- och vägtrafiken. För att ta reda på hur ska trafikbuller 

påverka ny bebyggelse genomfördes en bullerutredning som visar att den ekvivalenta ljudnivån inom 

planområdet (från trafik på Stockholmsvägen och järnvägen) varierar mellan 51 och 60 dB(A).  

Med den 2 m höga och ca 55 m långa bullerskyddsskärmen som finns idag längs järnvägen blir 

ekvivalentnivåer vid byggnaderna upp mot 60 dB(A). På delar av byggnadernas fasader mot den 

gemensamma gården blir ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 

Ekvivalent ljudnivå för samtliga bostäder utanför alla boningsrum får vara högst 55 dB(A). Detta kan 

uppnås med bullerdämpande åtgärder såsom lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser till lägenheterna 

på plan 1, täta räcken på balkonger och loftgångar samt med ljudabsorbenter i undersidan på loftgångar 

och balkonger. 

De maximala ljudnivåerna blir i båda fallen upp mot 80 dB(A). Kraven på högsta ljudnivåer enligt 

Boverkets Byggregler (BBR) uppfylls med föreslagen ljudisolering hos yttervägg och fönster. 

Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå och även högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan 

ordnas på gården - Figur 4. Maximala ljudnivåer redovisas nedan på Figur 5.  
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Figur 4 – Ekvivalenta ljudnivåer 

 

Figur 5 – Maximala ljudnivåer  

Risk från transporter av farligt gods 
Den fördjupade riskbedömningen (för detaljplan för Resecentrum och stationsområde i Bålsta Centrum, 

relevant för den här detaljplanen också) hade föreslagit en del åtgärder för att minimera risker som 

orsakas av farligt godstransport på Mälarbanan.  

Med förslag till placering av bostadshus och andra kompletterande byggnader och ytor på tomterna i fråga 

(Figur 3 – Illustrationsplan) tar den här detaljplanen hänsyn till utpekade risker och uppfyller de här 

föreslagna riskreducerande åtgärderna:  

 Skyddsavstånd från närmaste spårmitt > 30 m  

Byggnader ska placeras bortom 30 meter från närmaste spårmitt där individrisknivån är 

acceptabelt låg. 

 Fasadkonstruktion mot järnvägen - Gavel 
Gavelfasad som vetter mot järnvägen med färre eller inga öppningar minskar människors 

utsatthet till skador som följd av glassplitter eftersom fönstren är den svagaste konstruktionsdelen 

i fasaden. På det sättet ska skador undvikas i möjligaste mån samt ska konsekvenser till följd av 

värmestrålning, explosioner etc. också minskas. 
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 Områdets utformning närmast anslutning till järnvägen som inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse.  

Förråd och parkeringen placerad närmast järnvägen uppmuntrar inte till stadigvarande vistelse. 

Andra föreslagna åtgärder såsom ventilation, entréer och nödutgångar hör till projekteringsfasen.  

 

5. KONSEKVENSBESKRIVNING 

Miljö 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan 

på miljön (enl. 4 kap 34 § Plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 

helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbedömas och 

en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts 

Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skickades till 

länsstyrelsen för samråd, se tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/36 nr. 2015.315. Behovsbedömningen slogs 

fast genom ett delegationsbeslut 2015-02-09. Delegationsbeslutet utfärdades av Plan- och 

utvecklingsavdelningen, se Dnr KS 2014/36 nr. 2015.782. Samråd genomfördes med länsstyrelsen om 

behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande 2015-02-03, Dnr. 402-380-15. 

Förslaget till beslut är att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på miljön med följande 

motivering: 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000-område 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens första 

eller tredje bilaga. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens fjärde 

bilaga. 

Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpåverkan (4 

kap 34 § plan- och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på miljön. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)/ Inverkan på miljön 
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Med hänsyn till ändamål, bebyggelsesätt och hantering av dagvatten förväntas genomförande av 

detaljplanen inte påverka grundvattenskvalitet respektive miljökvalitetsnormer negativt för Mälaren-

Gripsholmsviken som är recipient för planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för luft 
Detaljplanen medger ingen verksamhet som genererar ökade utsläpp av luftföroreningar och tillskottet av 

biltrafik blir begränsat. Den nya bebyggelsen ska placeras så att den skyddar merparten av gårdsmiljön 

från luftföroreningar från trafiken på Stockholmsvägen samtidigt som luftgenomströmning möjliggörs. 

Avsikten är att placera parkeringsplatser nära järnvägen och lek- och umgängesytor centralt. 

För att ytterligare skydda luften från föroreningar har kommunen beslutat i ”Håbo kommuns lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” att begränsa tomgångskörning till högst 1 minut. 

Inverkan på stadsbild 
Ett genomförande av detaljplanen stämmer överens med fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010.  

Genomförande av detaljplanen medför påverkan på stadsbilden då ett idag glest bebyggt del av centrala 

Bålsta ska få en tätare bebyggelse. I framtagandet av denna detaljplan har hänsyn tagits till befintliga 
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strukturer och platsens förutsättningar som till exempel närheten till Bålsta centrum samt blivande 

bebyggelse, särskilt söder om planområdet i delen som kallas för Glastomten.  

Flerbostadshus med möjlighet till handel/service i bottenvåning tillsammans med allmän plats mellan 

dem syftar till att utveckla området mot en mer stadslik miljö, vilket innebär en bättre koppling till 

pågående utveckling i centrala Bålsta.  

Sociala konsekvenser 

Trygghet och säkerhet 
Det nya stadsrummet som planerad bebyggelse ska utforma tillsammans (med möjlighet för inredning av 

lokaler i bottenvåning) ska säkert skapa en ökad trygghet med människor i rörelse på dagtid och kvällstid.  

Barnkonventionen 
Vid ett genomförande av planen kan en mindre del av den befintliga naturmiljön sparas för att skapa en 

attraktiv gårdsmiljö eftersom den centrala delen inte får bebyggas med bostadshus. Mindre byggnader (t 

ex hus för avfallshantering) och parkering får dock anläggas men framförallt i bakdelen av planområdet, 

nära parkeringen och nära järnvägen.  

Bostadsbebyggelsen kommer att skärma av gården från Stockholmsvägen vilket ger en ökad trygghet, 

minskar bullret från väg och järnväg samt minskar påverkan från avgaser etc. från trafiken på 

Stockholmsvägen. En lekyta ska anordnas inom planområdet där bullerpåverkan är som minst. 

Bedömningen är att en god boendemiljö för barn kan skapas. 

Skolor för alla åldrar, från förskola till gymnasium, finns i närområdet. Grundskolor finns inom 800 - 

1000 m avstånd och gymnasieskola finns i Bålsta centrum på ca 700 m avstånd. Närmaste kommunala 

förskola ligger ca 500 m från planområdet. Samtliga skolor kan nås via gång- och cykelvägar. 

 

6. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 
Genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen angående befintlig infrastruktur förblir detsamma som idag.  

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av detaljplanen.  

Flytt av de kommunala VA- ledningarna inom kvartersmark regleras i exploateringsavtalet. 

Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören och utförs i 

samråd med ledningsägaren. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventuell 

kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från ledningar. 

Huvudmannaskap 
Fastighet Bålsta1:614 som utgör ägs av Håbo kommun och är bildad på kvartermark enligt gällande 

byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle.  

Enskilt huvudmannaskap för lokalgatan Perslund (enligt gällande byggnadsplan Y2) ska genom den här 

och en ny detaljplan som ska tas fram för hela Gamla Bålsta övergå till kommunalt huvudmannaskap. På 

det sättet ska hela gatan övergå till kommunalt huvudmannaskap när båda planerna vinner laga kraft. 

Kommunstyrelsen har 2015-11-23 §205 beslutat att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till 

detaljplan för Gamla Bålsta. Förslag till plangräns för detaljplan för Gamla Bålsta redovisas på Figur 6. 



15(20) 

 

 

Figur 6 – Omfattning av Detaljplan för Gamla Bålsta och detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614 

Planavtal 
Ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren (746 Entreprenad Bygg & El AB) har upprättats. I 

avtalet fastställs fördelningen av ansvar mellan parterna avseende arbete och kostnader i samband med 

upprättandet av detaljplan. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och 746 Entreprenad Bygg & El AB 

(exploatören/fastighetsägare). Detta ska reglera exploatörens åtaganden för planens genomförande, t.ex. 

utbyggnad av vägar, vatten, avlopp, drifts- och underhållsansvar m.m. Exploateringsavtalet reglerar även 

överlåtelse av mark till kommunen för allmän plats. Exploateringsavtalet antas samtidigt som 

detaljplanen.  
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Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Marken inom planområdet (Bålsta 1:35 och 1:36) 

ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB (exploatör) 

och Håbo kommun (Bålsta 1:614, Perslund gata).  

En mindre del av Bålsta 1:36 utmed Perslund ska 

planeras för utbredning av lokalgatan 

(allmänplats). Delen av Bålsta 1:36 i fråga är 

markerat rött på Figur 7 och utgör areal av ca 62 

m
2
. Breddningen ska ske genom fastighetsreglering 

när planen vinner laga kraft. Ersättning samt andra 

åtaganden regleras i exploateringsavtalet. 

 

 Figur 7 - Fastighetsreglering 

Detaljplanen ska även möjliggöra bildandet av en gemensamhetsanläggning för infart/utfart, 

parkeringsändamål och sophantering. Bildandet av gemensamhetsanläggningen bekostar i så fall berörda 

fastighetsägare. 

Exploatören ansvarar för, ansöker om och bekostar de fastighetsregleringar som behövs för att genomföra 

detaljplanen. Hela det område som planläggs som kvartersmark med bostadsändamål avses ägas av 746 

Entreprenad Bygg & El AB.  

Vatten och avlopp 
Placering av befintliga VA-ledningar (ledningsrätt C-03-85:427.1 som gäller endast en del av Bålsta 1:37, 

utanför planområdet) påverkas av genomförande av planen p.g.a. föreslagen ny placering närmare 

järnvägen i delen över Bålsta 1:35och Bålsta 1:36 (markerat med u på plankartan – Figur 7). En ny 

ledningsrätt ska bildas för de omplacerade VA-ledningarna (under U-området enligt plankartan). 

Exploatören ska stå för kostnaderna för bildandet av ledningsrätten. 

 

Placering av nya bebyggelsen på Bålsta 1:36 ska kräva t.o.m. flytten av befintlig teleledning. 

Genomförande av planen föranleder inga förändringar bland befintliga rättigheter VA, TELE och väg.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planerad bebyggelse och särskilt nya allmänna ytor kräver underhållning och drift. Ansvarsfördelning ska 

regleras med exploateringsavtal mellan Håbo kommun och exploatören. 

Planekonomi, inlösen, ersättning 
Detaljplanen ska upprättas av Håbo kommun och bekostas av fastighetsägare 746 Entreprenad Bygg & El 

AB enligt planavtal.  

Tekniska årgärder 

Utförda tekniska utredningar 

 Bullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB, mars 2015 

 Dagvattenutredning, KENNETH BERGLUND BYGGKONTROLL, oktober 2015 

 Riskbedömning, WSP Sverige AB, september 2015 

Buller 
För att säkerställa en god boendemiljö föreslås en bestämmelse om störningsskydd. Byggnaderna och 

lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att: 

 minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent 

trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster.  
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 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå, frifältsvärde, kan anordnas i 

anslutning till bostäderna  

 trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) 

maximal ljudnivå.  

Förslag till detaljerade åtgärder redovisas i rubriken ”Genomförande” samt i framtagen bullerutredning. 

För att möjliggöra god ljudmiljö både inom- och utomhus föreslås följande åtgärder: 

 2 m hög bullerskyddsskärm/bullerplank, höjd över RÖK, placeras vid tomtgränsen mot 

järnvägen. Längd ca 55 m (befintligt), 

 Lokala bullerskyddsskärmar med ljudabsorbenter vid uteplatser på bottenvåning, 

 Täta räcken på loftgångar och balkonger, 

 Ljudabsorbenter på undersidan av loftgångar och balkonger, 

 Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande 

Ljudklass B. 

På Figur 8 och Figur 9 redovisas föreslagna tekniska åtgärder som bör vidtas på bottenvåning respektive 

första våningen. Med föreslagna bullerdämpande åtgärder tas hänsyn till byggnaders karaktär så att de är 

tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.  

Om de vidtas klarar de små lägenheterna i bottenvåning riktvärden för trafikbuller utanför fasad av 

högst 55 dB(A) medan större lägenheter på första våningen (2ROK) klarar det vid minst hälften av 

boningsrummen bara (Avstegsfall B).  

 

Figur 8 - Bottenvåning 
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Figur 9 – Första våningen 

Värme 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för fjärrvärmeförsörjning. Utbyggnad av 

fjärrvärmeledningar för försörjning av Glastomten (mitt emot Stockholmsvägen) ska även möjliggöra 

anordning av en ny anslutningspunkt för försörjning av planområdet också. E.ON svarar för 

fjärrvärmeförsörjningen. I samband med kommunens målsättning att bli en fossilbränslefri kommun till 

2050 rekommenderas användning av förnybara energikällor som tillskott till traditionell uppvärmning 

eller som energikälla för huvuduppvärmningssystem. 

El 
Eventuellt behov av en ny nätstation och dess utformning regleras inte i planen utan specificeras i 

exploatörens projektering av området i dialog med E.ON. 

Tele och data 
Befintlig teleledning ska flyttas i samband med genomförande av detaljplanen så att försörjning av nya 

konsumenter och underhållning av ledningen blir möjlig.  

Vatten och avlopp 
Befintliga VA ledningar ska flyttas några meter bort mot järnvägen och nya anslutningspunkter ska 

anordnas med hänsyn till placering av nya bostadshus.   

Inverkan på miljön 

Dagvatten 
För att hantera dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy bedöms följande åtgärder för lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området: 

 Infiltration av takvatten direkt på grönytor,  

 utbyggnad av en stenkista,  

 Plantering av träd. Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom 

direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp 

stora mängder vatten ur marken. Nyplantering av träd skapar också förutsättningar för djurlivet 

samt ger området en mjukare karaktär samt möjligheter till skugga. 

Utifrån terrängförhållanden samt markbeskaffenhet anses en stenkista vara det bästa alternativet för att 

tillgodose en tillfredsställande hantering av delar av dagvattnet från parkeringsytorna samt delar av övriga 

hårdgjorda ytor. Stenkistans placering inom området framgår av Figur 10. Stenkistans storlek behöver 

vara ca 18 kubikmeter. Placeringen är vald för att kunna skapa funktionella ytor mer centralt i 

bostadsområdet, vilket annars inte skulle vara möjligt. Stenkistan övertäcks därefter med matjord och 

besås med gräs och eventuellt förses med buskar. 
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I övrigt för att förebygga olägenheter för ledningsnät inom planområdet bör dagvatten från hårdgjorda 

ytor som släps ut i ledningsnät inte överstiga 4 lit/sek. En ny anslutningspunkt utförs av huvudmannen 

efter fastighetsägarens ansökan enligt VA-lagen.   

 

Figur 10 – LOD - förslag till dagvattenhantering 

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning som trädde i kraft våren 2013.  

Avfall ska hanteras och sorteras inom soputrymmet för hushållssopor och återvinningsmaterial som bör 

vara dimensionerade för den sopmängd som verksamheten medför. Matavfall måste sorteras utifrån typ 

av hushållsavfall i en separat fraktion enligt avfallsföreskrifter. 

Andra typer av avfall som kan förekomma ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. För 

hantering av andra typer av avfall finns olika lösningar, t.ex. underjordsbehållare (nedgrävda behållare) 

utomhus eller kärl som förvaras i separata utrymmen. Utrymmet bör dimensioneras för en hållbar 

avfallshantering. 

Inom planområdet finns utrymme för avfallshantering, t ex i separata avfallshus (inom förrådslänga 

utmed järnvägen) eller med nedgrävda behållare (nära infart/utfart till Perslund. Dessa ska placeras så 

angöring och avfallshämtning kan ske i enlighet med renhållningsordningen.  

Närmast belägna återvinningsstationer finns vid Dalvägen och vid Simhallens parkering, ca 500 meter 

från planområdet.  
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MEDVERKANDE 

Konsult/Fastighetsägare 

 746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) 

 ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

 WSP Sverige AB 

 KENNETH BERGLUND BYGGKONTROLL 

Tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. 

Bålsta, 2016-02-10 

Håbo kommun 

 

Anna-Karin Bergvall Domagoj Lovas 

tf. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Sara Veidemann Klas Klasson 

Mark- och exploateringsingenjör Kommunarkitekt 

 

REFERENSER/PLANERINGSUNDERLAG 

Utredningar 

1.  Bullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB, mars 2015  

 (uppdaterad februari 2016) 

2.  Dagvattenutredning, KENNETH BERGLUND BYGGKONTROLL, september 2015 

3.  Utlåtande avseende risknivå Bålsta 1:35 1:36, WSP Sverige AB, oktober, 2015  

 (Referens: Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta, Rapport, 2011-08-30,  

 WSP Sverige AB) 

 



 

 UTLÅTANDE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-10 KS 2014/36 nr. 190 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 

Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 

 

 

Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 Lyckebo, i Bålsta tätort, Håbo kommun - 
upprättat i januari 2016, reviderad i februari 2016. 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 har enligt underrättelse 2015-06-08 varit utsänt 

på granskning t.o.m. 2015-12-12. 

Under granskningstiden inkom7 yttranden varav 4 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 

eller har inget att invända mot förslaget: Svenska kraftnät, Landstinget i Uppsala län - Kollektivtrafikför-

valtningen (UL) och E.ON Elnät Stockholm AB. 

De synpunkter som inkommit berör buller, lokalgata (Perslund), fastighetsreglering mm.  

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. SVENSKA KRAFTNÄT 

(bilaga nr. 1) 

Har inga synpunkter. 

   

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen (UL) 
(bilaga nr. 2) 

Har inga synpunkter. 

   

3. E.ON. Elnät Stockholm AB 
(bilaga nr. 3) 

Har inga synpunkter. 

   

4. TRAFIKVERKET 

 (bilaga nr. 4) 

Trafikverket ska det vid byggande av bostäder vid bullerni-

våer 55-60 dB(A) ekvivalent ljudnivå (vid fasad) finns till-

gång till en ljuddämpad sida, där den ekvivalenta ljudnivån 

inte överstiger 50dB(A). Planförslagets 55dB(A) vid den 

dämpande sidan är inte tillräckligt för att kompensera den 

bullerutsatta sidan. Om avsteg från riktvärdena tillämpas 

ansvarar kommunen för eventuella bullerstörningar i fram-

tiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av 

kommunens planering eller bristande uppföljning av plane-

ring kommer Trafikverket att överväga att ställa skatestånd-

sanspråk på kommunen. 

   

mailto:domagoj.lovas@habo.se


    

   

   

 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

På grund av planområdets läge är det svårt att uppnå så låga 

ljudnivåer inom planområdet även med en annan placering 

av huskroppar. För att ta reda på om det är möjligt eller inte 

att uppnå så pass låga bullernivåer utredde man även möj-

lighet att uppföra bullerplank på granntomter utanför plan-

området (som inte är rimligt av flera anledningar). På figur 

nedan redovisas att även i ett sådant fall blir bullervärdena 

vid fasader mellan 51-55 dB(A), alltså högre än 50dB(A).  

  

 

  Andra möjlighet är att uppföra ett bullerplank utmed 

Stockholmsvägen endast inom planområdet, med det har 

ingen verkan p.g.a. sin korta längd. Flera varianter utreddes 

och ingen som är rimlig att uppföra redovisade möjlighet 

att uppnå < 50dB(A) vid någon av byggnadssida. 

  Med anledning av detta väljer kommunen att acceptera det 

som är rimligt, uppförande av komplement byggnad utmed 

befintligt bullerplank för att dämpa buller från järnvägen 

ännu mer samt avsteg från riktvärden med hänvisning till 

nödvändiga byggåtgärder på själva byggnader som måste 

vidtas (redovisas som förslag i bullerutredningen).  

5. LANTMÄTERIET 

 (bilaga nr. 5) 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskap bör skrivas ut på plankartan. 

  Placering, utformning, utförande 

Angivelsen ”fril”, endast friliggande hus bör beskrivas yt-

terligare.  



    

   

   

 

  Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsrättsliga åtgärderna bör beskrivas ytterligare. Det 

bör framgå i konsekvensbeskrivningen att de tänkta delä-

garna i gemensamhetsanläggningen bekostar bildandet av 

densamma själva. Breddning av lokalgatan bör framgå tyd-

ligare att en fastighetsreglering blir aktuell. En fastighets-

konsekvensbeskrivning bör tydligt visa vilka områden som 

ska regleras och vilka arealer det rör sig om. Åtgärden in-

nebär att en ersättningsfråga skall lösas.  

  Ledningsrätt 

Det är otydligt vem som blir ansvarig för bildandet av led-

ningsrätten på u-området samt kostnaderna.  

  Plankarta 

Plankarta bör kompletteras med fastighetsbeteckning för 

Bålsta 1:614.  

Utfarsförbudet i teckenförklaringen är fel. 

Plankarta är svår läst pga. Mycket text som står på 

varandra. 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Huvudmannaskap 

Plankarta ska kompletteras med upplysning om huvudman-

naskapet. 

  Placering, utformning, utförande 

Med ”fril” bestämmelse menas friliggande huvudbyggnader 

- som inte ligger intill varandra dvs. i inte intill fastighets-

gräns (som avgränsar Bålsta 1:35 och 1:36). Detta med av-

sikt att skapa möjlighet för en liten mötesplats mellan 

huskroppar så länge planområdet består av två fastigheter. 

Term ”hus” ska ersättas med ”huvudbyggnader”. 

  Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsrättsliga åtgärderna kompletteras och tydliggörs i 

planbeskrivningen. 

  Ledningsrätt 

Planbeskrivning kompletteras med ansvar för bildandet av 

ledningsrätten. 

  Plankarta 

Plankarta kompletteras med fastighetsbeteckningen för 

Bålsta 1:614, symbol för utfarsförbud i teckenförklaringen 

tydliggörs och texter på plankartan görs mer läsbara. 

   



    

   

   

 

6. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

(bilaga nr. 6) 

Befintlig villa är uppmärksammad i kommunens kulturmil-

jöprogram med grön markering (hus som har ett kultur- och 

arkitekturhistoriskt egenvärde). Rivning bör beskrivas i 

planbeskrivningen tillsammans med hur vissa värden och 

spår efter den gamla bebyggelsen kan utgöra ett tillskott i 

det nya projektet.  

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med en kort förklaring 

Förhållande till befintlig bebyggelse under Planförslag. 

7. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN 

 (bilaga nr. 7) 

Buller 

Kommunen har inte redovisat alternativ placering och ut-

formning av byggnader för att uppnå tyst eller bullerdäm-

pad sida som är förutsättningar för en god ljudmiljö. För att 

uppnå godtagbara ljudnivåer krävs tekniska åtgärder. Det är 

därför av stor vikt att dessa åtgärder följs upp i bygglov-

skedet. 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Buller 

Alternativ placering av byggnader (parallellt med Stock-

holmsvägen respektive järnvägen – enligt exploatörens pre-

liminära skiss) utreddes i ett tidigt planeringsskede och för-

kastas på grund av bl.a. för höga bullervärden utanför fasa-

der av små lägenheter i bottenvåning (som i norra byggna-

der vetter mot järnvägen och i södra mot Stockholmsvä-

gen). Jämförelse mellan de två alternativa placeringarna re-

dovisas på figur nedan. 

 

 



    

   

   

 

  Om byggnaderna placeras enligt exploatörens preliminära 

skiss fås 56-60 dB(A) vid fasaderna längs järnvägen och 

Stockholmsvägen samt även på stor del av fasaden mot 

gården. 

  Utformningen enligt förslaget är gynnsam eftersom buller-

skyddsskärmen dämpar trafikbullret till gårdssidan av båda 

byggnaderna. 

 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under samrådstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

 Plankarta/planbestämmelse Plankarta – huvudmannaskap, teckenförklaring (utfartsförbud) 

 Planbeskrivning Buller, förhållande till befintlig bebyggelse, genomförande frå-

gor mm. 

   

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Bålsta 2016-02-10 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 



 

 YTTRANDEN 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

   

  

 

 

FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN 

 

 Myndighet/sakägare Synpunkter 

   

1. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter.  

2. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen (UL) 

Har inga synpunkter. 

3. E.ON Elnät Stockholm AB Har inga synpunkter. 

4. TRAFIKVERKET Har synpunkter. 

5. LANTMÄTERIET Har synpunkter. 

6. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Har synpunkter. 

7. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Har synpunkter. 

   

   

 

Bålsta 2016-02-03 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden 



:=T~ SVENSKA 
— KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Planhandläggare 
Daniela Häggqvist 
010-475 81 58 
daniela.haggqvist@svk.se 

Håbo kommun 
kommunstyrelsen@habo.se 

2015-12-03 2015/1189/6 YTTRANDE 

Yttrande angående förslag till detaljplan för Bålsta 1:35,1:36 i Lyekebo 
Håbo kommun 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnä
tet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via 
vår hemsida: 

http://www.svk.se/ 

Med vänliga hälsningar 

Daniela Häggqvist 

Information angående remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullstän
digt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 
172 24 Sundbyberg. 

SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 120 0 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWVV.SVK.SE 
REGISTRATOR0SVK.SE 

TEL 010 475 80 00 
FAX 010 475 89 50 1/1 
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Datum                                                                                                                 Arkivnr 
2015-12-17                                                                                 Ö2015 78 
  
  
Detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av 1:614, Håbo kommun 
  
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar/With kind regards,  
Peter Eriksson 
 
Tillstånd och Rättigheter  
M   +46-706-88 40 14  
F    +46-19-15 91 06  
peter.eriksson@eon.se  
 
E.ON Elnät Sverige AB  
Box 1422  
701 14 Örebro  
 
 
 
 
 

















 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 40 Dnr 2016/00095  

Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 
(BoKlok, Håbohus och Lindegårdsvägen.) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 

Väppeby äng.  

Sammanfattning  

Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 

händelser som omfattas av genomförandet av två planområden i Väppeby 

äng samt utbyggnad av gång- och cykelbana utmed befintlig Lindegårdsväg. 

Inom detaljplan del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 ska kommunen 

sälja mark till BoKlok (dpl. 425) och inom detaljplan del av Väppeby 6:1 

(dpl. 429) ska Håbohus AB köpa mark av kommunen enligt beslut KS §199, 

2015-11-23. 

Väppeby äng området är sedan tidigare planlagt. Nya detaljplaner ska antas 

nära i tid.  Dpl 425 ska antas i april 2016 och dpl 429 beräknas gå till anta-

gande i juni 2016 och de två planområdena angränsar till varandra. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 

-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 

och cykelvägar, planteringar, belysning och cirkulationsplats). 

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Exploateringsbudget bilaga.  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2016/00095 nr 65522 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 (BoKlok, 
Håbohus och Lindegårdsvägen.) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsbudgeten för 

Väppeby äng.  

 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 

händelser som omfattas av genomförandet av två planområden i Väppeby 

äng samt utbyggnad av gång- och cykelbana utmed befintlig Lindegårdsväg. 

Inom detaljplan del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 ska kommunen 

sälja mark till BoKlok (dpl. 425) och inom detaljplan del av Väppeby 6:1 

(dpl. 429) ska Håbohus AB köpa mark av kommunen enligt beslut KS §199, 

2015-11-23. 

Väppeby äng området är sedan tidigare planlagt. Nya detaljplaner ska antas 

nära i tid.  Dpl 425 ska antas i april 2016 och dpl 429 beräknas gå till 

antagande i juni 2016 och de två planområdena angränsar till varandra. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 

-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 

och cykelvägar, planteringar, belysning och cirkulationsplats). 

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten) 

 

Tidplan 

Projektering av allmänna anläggningar kommer att påbörjas våren 2016 och 

slutföras till sommaren 2016. En första utbyggnad av området beräknas 

påbörjas hösten 2016. 

 

Enligt Exploateringsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB ska 

området vara färdigutbyggt senast 7 år efter att detaljplan (dpl. 425) vunnit 

laga kraft.  

Håbohus AB önskar påbörja sin utbyggnad när deras detaljplan (dpl. 429) 

har vunnit laga kraft. 

  

Exploateringsbudget 

 

Projektbudget 

Hela projektet förväntas ge ett resultat på 12,1 Mkr. 

 

 

Anläggningstillgångar 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2016/00095 nr 65522 

 

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 

projektering och utförande av denna (vägar, cykelvägar, gångbanor, 

gatubelysning och park).  Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 

23,9 Mkr.  

 

Anläggningstillgångar VA 

Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VA-

enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 

taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom 

området bedöms till 5,6 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2014) uppgår till 8,4 

Mkr.  

 

Försäljning mark 

Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer. Håbohus AB samt 

BoKlok Mark och Exploatering AB.  Det sammanlagda värdet av 

omsättningstillgångar uppgår till 23,4 Mkr. Kostnad finns för bokfört värde 

av mark och ersättning för mark med 1,6 Mkr. Realisationsvinsten vid 

försäljning av marken blir därför 21,8 Mkr. 

Finansiering och upplåningsbehov 

Samtliga nya gator inom dpl 425 (ej Lindegårdsvägen) ska BoKlok bekosta. 

För utbyggnad av ny del av Lindegårdsvägen så ska BoKlok bekosta 

hälften, Håbohus ska betala hälften av den del som ligger utanför deras nya 

fastighet. Kommunen betalar resterande del av Lindegårdsvägen. Kostnaden 

för cirkulationsplatsen bekostas till största delen av kommunen. 

Exploatörerna bekostar 11,4 Mkr i anläggningskostnader, varav BoKlok den 

största andelen 9,9 Mkr. 

 

Riskanalys/ Osäkerheter 

Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är 

osäkerheten eftersom området inte projekterats och intäkterna är i dagsläget 

svåra att exakt beräkna. VA intäkterna beräknas klargöras under 

projekteringsskedet. 

En annan osäkerhetsfaktor är också kostnaden för utbyggnad av 

cirkulationsplats. 

 

Drift 

När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det 

ökade driftskostnader med 284tkr per år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det ekonomiska resultatet blir positivt för projektet. 

Uppföljning 

Driftskostnader följs upp genom kommande budgetarbeten och 

exploateringsbudgeten redovisas i kommunens årsredovisningar under 

Exploateringsprojekt. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2016/00095 nr 65522 

 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsbudget bilaga.  

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen- Gatuenheten, VA-enheten. 

Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

  

 



Bilaga: Exploateringsbudget Väppeby Äng, Väppeby 6:1 (BoKLok, Håbohus och Lindegårdsvägen) 

 

                     

Hela exploateringsprojektet beräknas i detta skede ge ett netto på 12,1 mkr i överskott för 
kommunen och VA-kollektivet totalt.  

Totala intäkter beräknas till 43,1 mkr och totala utgifter 31,0 mkr. Beräkningen för VA-
utgifter och anslutningsavgifter, vilket påverkar VA-kollektivet, är osäkra. 

Totalt beräknas anläggningstillgångarna för gator, vägar och mark uppgå till 23,9 mkr. Finan-
sieringen av dessa anläggningar bidrar exploatörerna med, med totalt 11,4 mkr i form av an-
läggningsavgifter. Det innebär de anläggningstillgångar som utförs i samband med projektet 
finansieras ungefär till hälften av exploatörerna. 

Va-anläggningarna beräknas till 5,6 mkr och anslutningsavgifter från 2017 beräknas till 8,4 
mkr. 

Försäljningen av marken uppgår till 23,4 mkr. Kostnad finns för bokfört värde av mark och 
ersättning för mark med 1,6 mkr. Realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 
21,8 mkr. 

 

 

 

Total Budget Plan Plan Plan Plan Plan

Väppeby Äng budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inkomster 43 149 8 400 12 180 11 976 6 221 4 373 0

Utgifter -31 046 -5 810 -8 419 -6 004 -4 809 -3 613 -2 391

Nettoexploatering 12 103 2 590 3 761 5 972 1 412 760 -2 391

Driftbudget efter projektslut

Gatuavdelningen, årliga driftkostnader -142 -284 -284 -284 -284

Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto -766 -760 -939

Likviditetstillskott, per år 2 590 3 761 5 972 1 412 760

Specifikation

Anläggningstillgång -23 910 -3 587 -7 173 -4 782 -3 587 -2 391 -2 391

Anläggningsavgift 11 388 0 3 955 2 478 2 478 2 478 0

Anläggningstillgång VA -5 555 -667 -1 222 -1 222 -1 222 -1 222 0

Anslutningsavgift VA 8 395 0 2 710 1 895 1 895 1 895 0

Summa till balansräkning, anläggn -9 682 -4 253 -1 730 -1 631 -436 760 -2 391

Ökning omsättningstillgång -1 557 -24 0 0 0 0

Minskning omsättningstillgång 568 373 514 125 0 0

Intäkt att resultatföra 23 366 8 400 5 515 7 603 1 848 0 0

Kostnad att resultatföra -1 581 -568 -373 -514 -125 0 0

Summa till resultaträkning 21 785 7 832 5 142 7 089 1 723 0 0



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 41 Dnr 2016/00092  

Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, BoKlok 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsavtal mellan 

Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att bilaga 7 får justeras vid försäljning av 

område med beteckning SB på bilaga 1.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-29, § 101 om att ingå ramavtal med 

BoKlok Housing AB. I ramavtalet har köpeskillingen beslutats. Hur kostna-

der ska fördelas avseende allmänna anläggningar har redan överenskommits 

i ramavtalet. Det som tillkommit är en finansiering av 

framtida cirkulationsplats eller annan trafikåtgärd i korsningen Centrumle-

den och förlängningen Lindegårdsvägen. 

Exploateringsavtalet innebär att BoKlok ska köpa marken i etapper, köpet 

av mark regleras i samband med bygglovprocessen. BoKlok ska bekosta ut-

byggnaden av gator enligt de fördelningar som har träffats i exploaterings-

avtalet samt bekostar VA-anslutningar enligt gällande taxa. 

Exploatören och kommunen har kommit överens om att området ska vara 

färdigutbyggt senast 7 år efter Detaljplanens Laga kraft. Första etappen ska 

tillträdas senast 2 år efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Exploateringsavtalet inkl. bilagor  

Exploateringsbudget ärende nr KS 2016/95 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-11 KS 2016/00092 nr 65430 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Exploateringsavtal för del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
BoKlok 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsavtal mellan 

Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att bilaga 7 får justeras vid försäljning av 

område med beteckning SB på bilaga 1. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-29, § 101 om att ingå ramavtal med 

BoKlok Housing AB. I ramavtalet har köpeskillingen beslutats. Hur 

kostnader ska fördelas avseende allmänna anläggningar har redan 

överenskommits i ramavtalet. Det som tillkommit är en finansiering av 

framtida cirkulationsplats eller annan trafikåtgärd i korsningen 

Centrumleden och förlängningen Lindegårdsvägen. 

 

Exploateringsavtalet innebär att BoKlok ska köpa marken i etapper, köpet 

av mark reglera i samband med bygglovprocessen. BoKlok ska bekosta 

utbyggnaden av gator enligt de fördelningar som har träffats i  

Exploateringsavtalet samt bekostar VA-anslutningar enligt gällande taxa. 

 

Exploatören och kommunen har kommit överens om att området ska vara 

färdig utbyggt senast 7 år efter Detaljplanens Laga kraft. Första etappen ska 

tillträdas senast 2 år efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En exploateringsbudget kommer att tas i särskilt ärende KS 2016/95. 

Avtalet innebär intäkter för kommunen via markförsäljningar.  I samband 

med utbyggnader och färdigställande av allmänna anläggningar i området 

behöver Tekniska avdelningens driftsbudget öka. 

Uppföljning 

Avtalet kommer att följas upp löpande av Plan- och utvecklingsavdelningen 

fram till färdig utbyggt område. Det ekonomiska resultatet följs upp via 

budget och redovisas i kommunens Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtalet inkl. bilagor  

– Exploateringsbudget ärende nr KS 2016/95 

__________ 

Beslut skickas till 

BoKlok Mark och exploatering AB, Malmö 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-11 KS 2016/00092 nr 65430 

 

Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Tekniska avdelningen- Gatuenheten, Va-enheten, Avfallsenheten 

Bygglovavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Upphandling  

Kultur- och livsmiljö 

 

 

















































PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

Anlagd park

PARK

NaturområdeNATUR

Gång-, cykel- och mopedväg

GCMVÄG

Trafik på fotgängarnas villkor

GÅNGFARTSOMRÅDE

Kvartersmark

BostäderB

SkolaS

Tekniska anläggningar

E

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1300 m

2

.

Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lägenhet.

e
2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1500 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 200 m

2

.

e
3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 650 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 250 m

2

.

e
4

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1800 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 350 m

2

.

e
5

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 900 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 100 m

2

.

e
6

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1600 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 500 m

2

.

e
7

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1650 m

2

.

Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lägenhet.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

Utfartsförbud från kvartersmark mot lokalgata (Lindegårdsvägen) gäller om inget annat anges

utfart En utfart om max 6 meters bredd får anläggas mot Lokalgata i

öster

parkering Parkeringsplatser får anläggas

n Marken ska utföras med genomsläpplig yta för att möjliggöra

fördröjning av vatten

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Komplementbyggnader får uppföras i grupp eller separat

Utfart ska placeras minst 60 meter från angränsande gatukorsning

Utformning

Markradonförekomst ska undersökas och grundläggningsmetoder anpassas efter resultat.

I Högsta antal våningar

Utseende

f
1

Nätstation ska utföras med träliknande fasad och sadeltak

STÖRNINGSSKYDD

vall och/eller plank Bullervall och/eller bullerplank skall anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

Planinformation

Planområdet berör del av fornlämning Kalmar 107:1. Fornlämningar skyddas enligt 2 kap

kulturmiljölagen (KML), enligt 2 kap 12§ är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen

göra ingrepp i marken inom fornlämningen eller dess fornlämningsområde.
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Skala A1 1:1000, A3 1:2000

NORMALT PLANFÖRFARANDE

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

- Behovsbedömning

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

  Planarkitekt

  Paulina Cifuentes Vargas

Tf. Plan och utvecklingschef

Anna-Karin Bergvall

FEBRUARI  2016

VÄPPEBY ÄNG, BÅLSTA

Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 
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DETALJPLAN för del av fastigheterna 

ANTAGANDEHANDLING

100 meter9080706040 503020100

Upplysning

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom
upprättande av kontrollplan.

Nivåkurvor

Gångväg

Avvägd höjd

Rutnätspunkt

Väg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i januari 2010 och

uppdaterades i november 2015.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mätklass II

Kalmar 107:1

BILAGA 1



2 vån.
förskola

ILLUSTRATIONSPLAN FÖR MÖJLIG BEBYGGELSESTRUKTUR  TILLHÖRANDE 
DETALJPLAN  FÖR DEL AV FASTIGHETERNA 

VÄPPEBY 6:1 OCH VÄPPEBY 7:218,  SKALA 1:1000  

GÅRDSGATA

GÅRDSGATA 

GÅRDSGATA

LO
KALG

ATA

PARK

drop-off

dr
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gc-väg

LOKALGATA gc-väg

Upphöjd överfart

TILLHÖR ANTAGANDEHANDLING

LI
N

D
EG

ÅR
D

SV
ÄG

EN

EXPLOATERINGSFAKTA ENLIGT
ILLUSTRATIONSPLAN:

- 53 lgh i BoKlok ”Flex”:
 - ca 3505  kvm BOA
 - ca 3900 kvm BTA

- ca 32-36 lgh i parhus/radhus
 - 3456-3888 kvm BOA
 - 3840-4320 kvm BTA

- 74 lgh i BoKlok ”Classic”:
               - 5182 kvm BOA
               - 5866 kvm BTA

- ca 950 kvm BTA-ö
- tomtyta: ca 37460 kvm 
- exploateringstal: 0,37

- förskola, 2 vån (4 avd)
-600-800 kvm BTA

domagoj.lovas
Textruta
BILAGA 2



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

Anlagd park

PARK

NaturområdeNATUR

Gång-, cykel- och mopedväg

GCMVÄG

Trafik på fotgängarnas villkor

GÅNGFARTSOMRÅDE

Kvartersmark

BostäderB

SkolaS

Tekniska anläggningar

E

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1300 m

2

.

Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lägenhet.

e
2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1500 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 200 m

2

.

e
3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 650 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 250 m

2

.

e
4

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1800 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 350 m

2

.

e
5

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 900 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 100 m

2

.

e
6

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1600 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 500 m

2

.

e
7

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1650 m

2

.

Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lägenhet.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

Utfartsförbud från kvartersmark mot lokalgata (Lindegårdsvägen) gäller om inget annat anges

utfart En utfart om max 6 meters bredd får anläggas mot Lokalgata i

öster

parkering Parkeringsplatser får anläggas

n Marken ska utföras med genomsläpplig yta för att möjliggöra

fördröjning av vatten

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Komplementbyggnader får uppföras i grupp eller separat

Utfart ska placeras minst 60 meter från angränsande gatukorsning

Utformning

Markradonförekomst ska undersökas och grundläggningsmetoder anpassas efter resultat.

I Högsta antal våningar

Utseende

f
1

Nätstation ska utföras med träliknande fasad och sadeltak

STÖRNINGSSKYDD

vall och/eller plank Bullervall och/eller bullerplank skall anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

Planinformation

Planområdet berör del av fornlämning Kalmar 107:1. Fornlämningar skyddas enligt 2 kap

kulturmiljölagen (KML), enligt 2 kap 12§ är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen

göra ingrepp i marken inom fornlämningen eller dess fornlämningsområde.

Exploateringsområde

Exploateringsområde
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FLYGFOTO 2015

Skala A1 1:1000, A3 1:2000

NORMALT PLANFÖRFARANDE

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

- Behovsbedömning

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

  Planarkitekt

  Paulina Cifuentes Vargas

Tf. Plan och utvecklingschef

Anna-Karin Bergvall

FEBRUARI  2016

VÄPPEBY ÄNG, BÅLSTA

Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 
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DETALJPLAN för del av fastigheterna 

ANTAGANDEHANDLING

100 meter9080706040 503020100

Upplysning

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom
upprättande av kontrollplan.

Nivåkurvor

Gångväg

Avvägd höjd

Rutnätspunkt

Väg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i januari 2010 och

uppdaterades i november 2015.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mätklass II

Kalmar 107:1

BILAGA 3 - EXPLOATERINGSOMRÅDE







PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

Anlagd park

PARK

NaturområdeNATUR

Gång-, cykel- och mopedväg

GCMVÄG

Trafik på fotgängarnas villkor

GÅNGFARTSOMRÅDE

Kvartersmark

BostäderB

SkolaS

Tekniska anläggningar

E

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
1

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1300 m

2

.

Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lägenhet.

e
2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1500 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 200 m

2

.

e
3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 650 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 250 m

2

.

e
4

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1800 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 350 m

2

.

e
5

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 900 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 100 m

2

.

e
6

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1600 m

2

.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 500 m

2

.

e
7

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1650 m

2

.

Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lägenhet.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

Utfartsförbud från kvartersmark mot lokalgata (Lindegårdsvägen) gäller om inget annat anges

utfart En utfart om max 6 meters bredd får anläggas mot Lokalgata i

öster

parkering Parkeringsplatser får anläggas

n Marken ska utföras med genomsläpplig yta för att möjliggöra

fördröjning av vatten

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Komplementbyggnader får uppföras i grupp eller separat

Utfart ska placeras minst 60 meter från angränsande gatukorsning

Utformning

Markradonförekomst ska undersökas och grundläggningsmetoder anpassas efter resultat.

I Högsta antal våningar

Utseende

f
1

Nätstation ska utföras med träliknande fasad och sadeltak

STÖRNINGSSKYDD

vall och/eller plank Bullervall och/eller bullerplank skall anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

Planinformation

Planområdet berör del av fornlämning Kalmar 107:1. Fornlämningar skyddas enligt 2 kap

kulturmiljölagen (KML), enligt 2 kap 12§ är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen

göra ingrepp i marken inom fornlämningen eller dess fornlämningsområde.

Bekostas till 100%

Bekostas till 50%

Bekostas till 21%
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DETALJPLAN för del av fastigheterna 

ANTAGANDEHANDLING
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Upplysning

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom
upprättande av kontrollplan.

Nivåkurvor

Gångväg

Avvägd höjd

Rutnätspunkt

Väg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i januari 2010 och

uppdaterades i november 2015.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mätklass II

Kalmar 107:1

BILAGA 6 -

KOSTNADSFÖRDELNING

ANLÄGGNING



Bilaga 7 1 

KÖPEAVTAL  
                                

Säljare 

Håbo kommun (org nr. 212000-0241) genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Säljaren 

 

Köparen 

BoKlok Mark och Exploatering AB (org nr. 556979-7516), Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö, 

nedan kallat Köparen  

 

Objekt 

Den del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1 som är markerad på bifogad karta, nedan benämnd 

Fastigheten. 

                                

 

Mellan parterna tecknas följande avtal. 

 

§ 1 Överlåtelse 

 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på nedan angivna villkor. 

 

§ 2 Köpeskilling 

 

Köpeskillingen utgör  [**] / [**] / KRONOR, nedan ”Köpeskillingen”  

 

§ 3 Beräkning av Köpeskilling  

 

Köpeskillingen grundar sig på en byggrätt om ca [**] kvadratmeter ljus BTA och med ett 

kvadratmeterpris på 1100 kronor per kvadratmeter ljus BTA som ska räknas upp med 

värdetidpunkten KPI för januari 2012 fram till närmast kända KPI vid detta avtals tecknande. 

Dock får värdet ej vara lägre än 1100 kronor per kvadratmeter. 

 

För det fall ljus BTA enligt Köparens ansökan om bygglov överstiger de kvadratmeter som 

legat till grund för beräkningen av Köpeskillingen, ska Köparen erlägga tilläggsköpeskilling 

motsvarande mellanskillnaden. Eventuell tilläggsköpeskilling betalas av Köparen senast inom 

30 dagar från den dag beslutet om bygglov vunnit laga kraft. 

 

§ 4 Betalning 

 

Köpeskillingen ska erläggas på Tillträdesdagen till av Säljaren anvisat konto, eller på annat 

sätt som överenskommes mellan parterna.  

 

§ 5 Tillträdesdag 

 

Fastigheten ska tillträdas av Köparen den [**], under förutsättning att betalning skett på det 

sätt som anges i § 4, alternativt den tidigare eller senare dag som parterna skriftligen enats 

om. 

 

Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen, sedan Köpeskillingen 

har erlagts. 
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§ 6 Köpebrev 

 

På Tillträdesdagen skall Säljaren, sedan full betalning av Köpeskillingen skett, överlämna 

undertecknat köpebrev till Köparen. 

 

§ 7 Lagfart 
 

Köparen skall ansöka om lagfart inom föreskriven tid och betala lagfartskostnaderna. Har 

Köparen inte ansökt om lagfart inom föreskriven tid äger Säljaren rätt att göra det på 

Köparens bekostnad.  

 

§ 8 Fastighetsbildning 

 

För det fall detta förvärv förutsätter fastighetsbildning ska Köparen, istället för 

lagfartsansökan enligt § 7, ansökan om fastighetsbildning. Säljaren biträder ansökan genom 

sin underskrift av detta avtal. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av Köparen.  

 

§ 9 Inteckningar 

 

Fastigheten överlåtes fri från inteckningar. 

 

§ 10 Fördelning av inkomster och utgifter 

 

Säljaren ska betala alla kostnader, skatter och avgifter för Fastigheten för tiden före 

Tillträdesdagen även om de förfaller till betalning senare. Köparen ska betala alla kostnader, 

skatter och avgifter för Fastigheten för tiden från och med Tillträdesdagen även om de 

förfaller till betalning tidigare. Intäkterna för Fastigheten fördelas på samma sätt som 

kostnaderna. 

 

§ 11 Försäkring och faran för Fastigheten 

 

Säljaren står för faran fram till Tillträdesdagen om Fastigheten skadas eller försämras genom 

olyckshändelse. Faran övergår på Köparen från och med Tillträdesdagen även om Fastigheten 

inte tillträtts på grund av Köparens dröjsmål. Drabbas Fastigheten av sådan skada som 

omfattas av försäkring ska köpet fullföljas, varvid Köparen inträder i Säljarens rätt till 

ersättning. 

 

Om skada inträffar före Tillträdesdagen, som ersätts av Säljarens försäkringsbolag svarar 

Säljaren för den del som utgör så kallad självrisk. Försäkringsersättningen ska vara full 

kompensation för Köparen gällande den inträffade skadan. 

 

§ 12 Detaljplan 

 

För Fastigheten gäller detaljplan (plan nr 425), nedan benämnd Detaljplanen, för del av 

fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 . Köparen har aktivt deltagit vid upprättande 

av Detaljplanen. 
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§ 13 Byggnadsskyldighet 

 

Köparen förbinder sig att senast inom tjugo (20) månader från Tillträdesdagen på Fastigheten 

uppföra en bebyggelse som detaljplan nr 425 anger, med en byggrätt på 

ca………….kvadratmeter BTA och huvudsakligen enligt illustration bilaga 2. 

 

Köparen äger inte rätt att överlåta Fastigheten, eller del av Fastigheten, innan 

byggnadsskyldigheten fullgjorts. 

 

Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när Köparen färdigställt bottenplatta för hela den 

byggnation som anges ovan. 

 

§ 14 Återgång 

 

Om Köparens åtagande enligt § 13 ovan inte har fullgjorts av Köparen inom angiven tid har 

Säljaren rätt att häva detta avtal, varvid köpet skall återgå. Sådan uppsägning skall ske 

skriftligen. [Denna återgångsklausul ska upprepas i köpebrevet.] 

 

§ 15 Dagvatten 

 

Dagvatten inom Fastigheten ska omhändertas lokalt och så långt det är möjligt renas inom 

Fastigheten. 

 

§ 16 Anslutningsavgifter mm 

 

Ersättning för allmänna anläggningar erläggs i enligt med exploateringsavtal som gäller för 

det område där Fastigheten är belägen. 

I Köpeskillingen ingår inte anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, som ska erläggas enligt 

gällande taxa. 

 

§ 17 Fastighetens skick 

Fastighetens överlåts i det skick den är den dagen detta köpekontrakt undertecknas av båda 

parter. Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten. 

 

Säljaren garanterar dock att det inte finns några förelägganden från myndigheter avseende 

Fastigheten. 

 

§ 18 Friskrivning 

 

Med undantag av vad som uttryckligen garanteras av Säljaren i detta Avtal friskriver Köparen 

Säljaren från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten av vad slag det må vara, såsom 

faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel samt s.k. dolda fel och andra brister. 
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§ 19 Villkor 

 

Köparens styrelse har godkänt detta avtal senast (….). 

 

Detta avtals giltighet är villkorat av att avtalet har godkänts som avtalsmall av 

Kommunfullmäktige i Håbo kommun samtidigt som Exploateringsavtal för området har 

godkänts och som har undertecknats 2016-…………--……….samt 20……-…………--

……….. 

 

§ 20 Tvist 

 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol i 

Uppsala län. 

 

§ 21 Avtals exemplar 

 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och Lantmäteriet erhållit 

ett exemplar. 

 

Bilagor: 

1)  Karta över Fastigheten 

2)  Illustrationsplan detaljplan 

 

 

§ 22 Underskrifter 

 

Bålsta 201x-             ort)  2016-03- 

För Säljaren             För Köparen 

Håbo kommun            BoKlok Mark och Exploatering AB   

 

 

                               

Carina Lund             namn 

Ordf. Kommunstyrelsen         enligt fullmakt 

 

 

                                

Per Nordenstam 

Kommundirektör  

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas 

 

 

 

1)             

 

 

 

2)            
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Preliminär tidplan

Preliminär tidplan

Väppeby Äng    Gata 
och BoKlok
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Anbud

Byggstart

Gata 1

Gata 2

Gata 3

Slutskede

BoKlok Etapp 1

Markarbete Etapp 1

Montage

Tillträde

BoKlok Etapp 3

Markarbete Etapp 3

Montage

Inflytt

BoKlok Etapp 2

Markarbete Etapp 2

Montage

Inflytt

BoKlok Etapp 4

Markarbete Etapp 4

Montage

Inflytt

BoKlok Etapp 5

Markarbete Etapp 5

Montage

Inflytt

Etapp 1/Förskola

Markarbete Etapp 1/Förskola

Montage

Inflytt

PRELIMINÄR TIDPLAN
observera att etapperna kan byggas i annan ordning



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 42 Dnr 2013/00109  

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheterna 

Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng enligt 5 kap. 27§ Plan- och 

bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 165 om uppdrag för detaljplan 

för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om planupp-

drag togs efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området 

samt att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till Cent-

rumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 

äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 

med småstadskaraktär. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar. Totalt innebär 

planens genomförande en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 bo-

städer. I nordöstra delen av området vid den allmänna parkytan möjliggörs 

uppförande av förskola. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den för-

djupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 

att Bålsta ska förtätas och Väppeby äng pekas ut som utbyggnadsområde för 

bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, 

att genomförandet av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåver-

kan enligt Miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Plankarta, daterad 2016-02-11 

Illustrationsplan, daterad 2016-02-15 

Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 

Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2013/00109 nr 65527 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes-Vargas, Planarkitekt 
0171-525 08 
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 
7:218, Väppeby äng  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av 

fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng enligt 5 

kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 165 om uppdrag för detaljplan 

för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om 

planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya 

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området 

samt att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till 

Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens 

förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 

äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 

med småstadskaraktär. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar. Totalt innebär 

planens genomförande en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 

bostäder. I nordöstra delen av området vid den allmänna parkytan 

möjliggörs uppförande av förskola. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 

fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där 

anges att Bålsta ska förtätas och Väppeby äng pekas ut som 

utbyggnadsområde för bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, 

att genomförandet av aktuell detaljplan inte medför betydande 

miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Samråd  
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 59 att sända ut förslaget till 

detaljplan på samråd enligt PBL 5 kap. 11 §. Förslag till detaljplan var enligt 

underrättelse den 28 april 2014 utsänt för samråd till och med den 26 maj 

2014. 

Granskning 

Kommunstyrelsen buslutade 2015-04-13 § 61 att sända ut förslaget till 

detaljplan på granskning enligt PBL 5 kap. 18§. Förslag till detaljplan ha 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2013/00109 nr 65527 

 

enligt kungörelse den 28 april 2015 varit utsänt för granskning mellan den 

29 april 2015 och 27 maj 2015. 
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter under processen 
Det finns en oro bland de boende i närområdet för ökad genomfartstrafik i 

och med Lindegårdsvägens förlängning och planeringen av förskola i 

området. Det finns även ett missnöje med ännu ej färdigställd byggnation i 

närområdet och övriga delar av kommunen. Inkomna synpunkter behandlar 

trafik och buller, arkeologi, dagvatten, genomförandefrågor, störningar 

under byggskedet, försämrad utsikt och önskan från boende om att bevara 

befintlig grönska och öppna landskap 

 

Under samrådsskedet efterfrågades en del kompletterande utredningar 

såsom geoteknisk utredning, dagvattenutredning del 2, bullerutredning med 

trafikprognos och lägesstudie av förskola. Under granskningsskedet 

efterfrågades en arkeologisk utredning.  

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med 

information från kompletterande utredningar. Planbeskrivningen har 

genomgått redaktionella ändringar samt kompletterats med information om 

dagvatten recipient, miljökvalitetsnormer, bullerbilden för området och 

trafikprognos. Genomförandefrågorna har kompletterats med information 

om vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 

åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 

och ändamålsenligt sätt.  

Redaktionella ändringar av plankartan har gjorts för att öka läsbarheten och 

förtydligande av bland annat huvudmannaskap. Plankartan har 

kompletterats med befintliga ledningsrätter i området.  

Ändringar gjorda efter granskningen 
Planhandlingarna har genomgått en del redaktionella ändringar och 

uppdaterats med information enligt synpunkter från inkomna 

remissinstanser. Planbeskrivningen har förtydligats angående 

avvattningsdiket och information från den arkeologiska utredningen som 

genomfördes i oktober 2015. Plankartan har förtydligats med 

planinformation om fornlämningen.  

 
Ärendet 

"[Beskriv ärendet och vad som framkommit i beredningen]"  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för detaljplanen regleras i planavtal. Exploateringsavtal och 

exploateringsbudget redovisas i separata ärenden. 

Håbo kommun får efter laga kraftvunnen detaljplan intäkter vid kommande 

markförsäljningar i området.  
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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2013/00109 nr 65527 

 

Byggherren bekostar utbyggnaden av allmänna anläggningar inom 

planområdet. Detta regleras i exploateringsavtal. Efter utbyggnad av 

allmänna platser inklusive vatten och avlopp får kommunen ökade 

driftskostnader. 

Uppföljning 

Detaljplanen följs upp löpande utifrån exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta, daterad 2016-02-11 

– Illustrationsplan, daterad 2016-02-15 

– Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 

– Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 

– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-02-25 

– Länsstyrelsens yttrande angående behovsbedömning, daterad 2014-02-

13 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen   
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

PBL 2010:900 

Detaljplan för    DPL 425 

del av fastigheterna Väppeby 6:1 och   FEBRUARI 2016 

Väppeby 7:218, Väppeby äng,  

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

 

PLANBESKRIVNING 

 

Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs med västra lokalgatan inne i området. I förgrunden illustreras 

flerbostadshus i fyra våningar (till vänster) och flerbostadshus i två våningar (till höger), i bakgrunden syns 

radhuslängor i två våningar.  
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HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 

Illustrationer 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

Lokalisering förskola, fyra alternativ 

Dagvattenutredning PM Sweco 140221, kompletterad steg 2 150218       

Översiktlig geoteknisk undersökning WSP 140825                    

Trafik och bullerutredning Väppeby Äng ÅF 150219 

 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförande av 

bostäder inom fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 samt 

att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till 

Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens 

förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom 

Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl 

flerbostadshus som småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen 

läggs längs nya gator och friare orienterade kvarter kan ordnas i 

områdets mellersta och östra del. I områdets västra och södra del 

hålls bebyggelsen något mer strikt i förhållande till gatan. Hus 

orienteras förhållandevis nära gata så att tydliga rum kan formas. 

Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. I nordöstra 

delen av området möjliggörs uppförande av förskola. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap 

som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 

kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 

kap berörs inte.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 

tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig 

påverkan på miljön. 
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PLANDATA 

 
Läge 

 

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen, 600 m väster om 

Bålsta centrum. Området avgränsas av Centrumleden i norr och ett 

bostadsområde som trafikmatas från Lindegårdsvägen i söder. I väster 

angränsar Väppebyberget och i öster Gröna dalen.  

 

Areal Planområdets areal är ca 5,3 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 6:1 och 7:218 

som ägs av Håbo kommun.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 

att Bålsta ska förtätas. Väppeby äng utpekas som utbyggnadsområde 

för bostäder och service (område 2 Gröna dalen).  

I den fördjupade översiktsplanen karaktäriseras den framtida 

bebyggelseutvecklingen i Gröna dalen av stadstypen småstad med 

fokus på gröna inslag. Områdenas struktur bör utformas småskaligt 

med offentliga promenadstråk inom gårdsmiljöer. Genom Gröna 

dalen föreslås ett vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta 

centrum ligger i närheten av Mälaren. Därtill föreslås ett gångstråk 

inom en stadsparkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen 

och Centrum. 

Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen och området bedöms inte 

påverka några riksintressen. 

Program Detaljplanen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan för 

Bålsta tätort, varför särskilt program för detaljplanen ej upprättas.  

Detaljplaner, 
områdes- 
bestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet omfattas av detaljplan för Väppeby äng (Dpl 239). 

Planen fastställdes 1992-10-17 och genomförandetiden har gått ut.  

Den norra delen av aktuellt område är i gällande detaljplan planlagt 

för parkändamål. Södra delen är planlagt för bostäder om två till tre 

våningar med största bruttoarea 3600 kvm ovan mark. Till 

bostadskvarteret ansluter en kortare lokalgata med tillhörande 

parkeringsområde. 

En ny lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till 

Kalmarvägen, med en parallellgående gång och cykelväg. Enligt 

gällande detaljplan bör vissa hastighetsnedsättande åtgärder vidtas 

på den genomgående lokalgatan. Vägen bör även planeras med 

lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje. Vid 

genomförande av detaljplanen har utbyggnad av lokalgatan inte 

utförts fullt ut. I samband med antagande av aktuellt planförslag 

ersätts delar av dpl 239 med denna detaljplan. För redan bebyggda 

och tomindelade områden inom södra Väppeby kommer dpl 239 

fortsätta att gälla. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-

skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. I östra delen av planområdet 

sträcker sig ett båtnadsområde för Bålsta dikningsföretag av år 

1929. 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 

de kan leda till betydande påverkan på miljön. 

Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av 

den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av 

resurser. 
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 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 

att en detaljplan ska miljöbedömas och en 

miljökonsekvensbeskrivning(MKB) upprättas. En 

behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

 Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till 

länsstyrelsen för samråd och kommunens bedömning är efter detta 

samråd att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på 

miljön med följande motivering: 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 

MKB-förordningens första eller tredje bilaga. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 

MKB-förordningens fjärde bilaga. 

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 

upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 

planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 

vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 165) 

om uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1 mfl, Väppeby 

äng. Eftersom beslutet om planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så 

handläggs planen enligt nya Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur 

 

Mark och vegetation 

Området består av åkermark. Marken arrenderas idag för jordbruk.  

Geotekniska förhållanden 

Gröna dalen utgör botten av en dalgång och den del där området 

ligger sluttar flackt mot öster. Geologiska karta, SGU redovisar 

postglacial finlera inom området. Rikligt med sand och siltlager 

finns inom vissa områden i leran.  

 

Figur 1 Geologiska karta, SGU.  

Fyra geologiska utredningar har sedan 1970-talet gjorts i eller i 

angränsning till området. Bostadsområde Väppeby, Bålsta 

Grundundersökning togs fram 1972. Under 1990 gjordes ytterligare 

en översiktlig grundundersökning för Väppeby gärde. Den senare 

med utgångspunkt i den äldre. Undersökningarna redovisar att 

marknivån inom området varierar kraftigt från +4 till +40 och att det 

består av lera underlagrad av sand och grus. Grundvattennivån lutar 

mot öster och kan på vissa ställen läcka ut som så kallad artesiskt 

vatten. Undersökningen förordar en ytlig grundläggning för lättare 

byggnader (byggnader vars vikt understiger mindre än 1-2 ton/m2) 

medan tyngre byggnader förordas stödpålas till fast botten.                                  

Ytterligare en utredning, Översiktlig geoteknik för Bålsta centrum, 

utfördes 2011. Utredningen avgränsas utanför planområdet, gränsen 

ligger knappt 400 mot öster. Utredningen konstaterar att leran är 

känslig för sättningar och förordar bland annat att alla dränerande 

åtgärder och uppfyllning bör undvikas då det skulle kunna sänka 

grundvattenytan.  

För projektet har en specifik geoteknisk översiktlig undersökning 

utförts som bekräftar tidigare undersökningars bild (WSP 140825). I 

denna konstateras bland annat att det översta jordlagret består av 

mulljord med ringa tjocklek och därefter av lera i skikt med tunna 

sandskikt mellan. Slutsatsen av detta är att bostadshus bör 

grundläggas till fasta bottenlager (4-6 meter) med spetsburna pålar 

av stål eller betong. 

 
 



7(24) 
 

 Risk för skred/höga vattenstånd 

Delar av området i Gröna dalen har stabilitetsproblem då det består 

av gyttjelera med dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt 

sulfidleror. Förstärkning av markstabiliteten bedöms behövas vid en 

utbyggnad.  

Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i 

Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som område med sannolikhet för 

översvämning. Marken inom planområdet ligger som lägst på +5 

meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms därför finnas. 

 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom området.  

 
Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser 

markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar 

eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande 

kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, 

förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 

Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 

 
Fornlämningar 

Väster om området, i slänten upp mot Väppebyberget, finns två 

registrerade boplatser; Kalmar 107:1 och 112:1. Båda omfattas av 

gällande detaljplan 239. En arkeologisk utredning har tagits fram av 

Upplandsmuseet för att klargöra om okända fornlämningar berörs 

inom planområdet. Utredningen visar att det enbart finns lämningar 

av förhistorisk karaktär i form av kulturlager i områdets nordvästra 

hörn. Dessa kan knytas till boplatsen Kalmar 107:1 och utgör 

sannolikt utkanten av boplatsen. Alla markingrepp i fornlämningen 

ska tillståndsprövas enligt 2 kap Kulturmiljölagen. 

 

Figur 2 Förslag till ny avgränsning (röd linje) av boplatsen Kalmar 107:1 

utifrån resultaten av arkeologiska utredningen. Upplandsmuseets rapport 

2015:27. 
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Bebyggelseområden Bostäder 

Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus 

med trädgårdsstadskaraktär, där hus i huvudsak förhåller sig till 

ordnade gaturum med förträdgårdar utåt och privata trädgårdar i 

kvarterens inre. Bebyggelsen läggs längs med gator men friare 

orienterade kvartersstrukturer kan ordnas ut i områdets mellersta och 

östra kvarter. Byggnader orienteras förhållandevis nära gata så att 

tydliga rum kan skapas. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 

våningar men kommer att domineras av byggnader om två våningar. 

Mindre inslag av icke störande verksamheter och service tillåts för 

att skapa trygghet över dygnet. Totalt innebär planens genomförande 

en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 bostäder.  

 

Figur 3 Illustrationsflygvy för möjlig variant av bebyggelsestruktur inom 

planområdet för tilltänkt byggherre BoKlok. 

Bebyggelsens karaktärsdrag 

Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck med en 

blandning av hustyper så att området får ett levande intryck och en 

småskalig karaktär med anpassning till landskapets form. Rummen 

mellan husen ska bära trädgårdsstadens prägel av avgränsande och 

inramande häckar, planteringar och staket runt gårdar i 

mellanrummet – förgårdsmarken mellan gata och fasad. 
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Figur 4 Exempel på kringbyggda gårdar med trädgårdskaraktär om två 

våningar av flerbostadshus (BoKlok – Silverdal, Sollentuna). Inspiration 

och förlaga för bebyggelsen hämtad från Boklok. 

 

Figur 5 Inspiration och förlaga för bebyggelsen hämtad från Järla Sjö i 

Nacka kommun. 
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 Angränsande bebyggelse och terränganpassning 

Området angränsar i norr och öster till de öppna ytorna i Gröna 

dalen. Närmaste bebyggelse i söder är gruppbyggda flerbostadshus i 

två våningar. Husen har sadeltak i rött tegel. Kvartersområdet inom 

planen som angränsar till denna bebyggelse inrymmer ett knappt sex 

meter brett u-område längs dess södra gräns mot grannbebyggelsen 

som bildar en gränszon som ger möjlighet att anpassa marknivåerna 

mellan gammal och ny bebyggelse till varandra. 

I områdets västra kant kommer den brantare terrängen att kräva en 

del anpassning av markplaneringen i form av slänter och kanske 

partivis lägre stödmurar innanför kvartersgräns.  

 

 
Figur 6 Principsektion av möjligt möte mellan kvartersmark och 

naturmark utanför planområdet i dess västra del. 

Offentlig service - förskola 

I Bålsta centrum finns det mesta av områdets offentliga service med 

bland annat kommunal administration, skola, bibliotek, vårdcentral, 

polis och arbetsförmedling. Öster om området ligger den 

kommunala grundskolan Gröna Dalen med förskola - åk 6.  

Befolkningsprognosen inom och utanför planområdet visar på ett 

ökat behov av förskolaplatser på sikt i närområdet. Planen ger därför 

möjlighet för uppförande av en förskola inom den norra delen av 

planområdet, vilket är en lämplig placering med hänsyn till 

hämtnings- och lämningstrafik förbi anläggningen och vid allmän 

parkyta. För sådan trafik anläggs drop-offzoner längs med 

omgivande gator. Förskolan kan planeras utifrån Ur&Skurs koncept 

och dimensioneras för maximalt fyra avdelningar. Förskoletomten 

har därför getts en tomtstorlek på ca 2300 kvm.  
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Figur 7 Läge för förskola i planområdets norra utkant. 

 
Tillgänglighet 

Den nya bebyggelsen planeras så att de uppfyller 

tillgänglighetskraven enligt BBR i den yttre och inre bostadsmiljön. 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk 

lag. Även tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande 

markens lutning vid entréer etcetera ska vara god. Den nya 

bebyggelsen planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven. Detta 

behandlas närmare i bygglovskedet. 
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Friytor Lek och rekreation - parkmark 

Centralt inom planområdet planeras för en mindre parkyta som 

anordnas som en lekpark. Denna planeras inrymma bland annat en 

pulkabacke och naturlekredskap. 

 

Figur 8 Referensbilder för utförande av parkyta inom planområdet.  

Det finns lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria ytor utgör 

naturliga lek- och rekreationsområden. Vid Åbergs museum ligger 

även en lekplats och Buseum.  

Gröna dalens idrottsplats ligger på Badhusvägen. Där finns 

allvädersbanor. På arenan bedrivs framförallt friidrott av Bålsta IK. 

Det spelas också fotbollsmatcher på den upplysta arenan.  

Väster om området ligger Bålsta bangolf.  

I mitten av planområdet planeras för ett centralt parkrum med 

sittplatser och lekmöjligheter.  

 Naturmiljö 

Väster om planområdet ligger Väppebybergets skogsmiljö. Nordöst 

om planområdet och järnvägen finns Bålstaåsen och Upplandsleden 

ligger inom gångavstånd. Planområdet innehåller ytor som kommer 

att avsättas som parkmark.  

 
 



13(24) 
 

 Gatunät  

Lindegårdsvägen byggs ut som matargata med anslutning till 

Centrumleden i norr. En ny lokalgata (i väster) sträcker sig genom 

området i nordöstlig riktning och länkar ytterligare an till 

Lindegårdsvägen med två östvästligt gående gator. Lindegårdsvägen 

utformas med gång- och cykelbana separerade från körbanan av ett 

trädplanterat flackdike. 

 
Figur 9 Principsektion för förbindande lokalgata i nord-sydlig riktning i 

östra delen av området (Lindegårdsvägens förlängning). Själva 

körbanebredden kommer att vara 6,5 meter. 

 

 
Figur 10 Principsektion för västra lokalgatan som sträcker sig genom 

området i nordöstlig riktning och länkar an till Lindegårdsvägens 

förlängning.  

Gator och trafik 
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De två gatorna i väst-östlig riktning inom själva kvartersområdet 

utformas som gångfartsgator. Det innebära att biltrafik rör sig i 

gångfart och på de gåendes villkor. Trafikslagen är helt integrerade i 

gatumiljön. Den asfalterade körbanans sidoområden (detta gäller 

även lokalgatan i nord-sydlig riktning) där bland annat möjlighet till 

boendeparkering ges inom kvartersmark, utförs med genomsläppligt 

material; markplattor, grus eller smågatsten. Gatulinjen bryts på ett 

par platser av genom sidoförflyttning för att ytterligare uppmuntra 

till låg fart genom området. 

 

Figur 11 Exempel på gångfartsgata som ”möbleras” med 

parkeringsplatser och markplattor för att signalera om förflyttning i låg 

hastighet. 

             

 
Figur 12 Principsektion för gångfartsgator i detaljplan, med 

dagvattenmagasin, upphöjda plattlagda ytor och fasade kantstenar. 
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Gång- och cykeltrafik 

Idag saknas gång- och cykelväg utmed Lindegårdsvägen, trots 

gällande detaljplan. Den befintliga gång- och cykelväg som går från 

centrum fram till Lindegårdsvägen är idag välanvänd, framförallt av 

skolungdomar. En viktig korsningspunkt är den befintliga gång- och 

cykelvägen som går i norra delen av området och korsar framtida 

förlängning av Lindegårdsvägen. Planen föreslår att gång- och 

cykelnätet byggs ut och knyts ihop med de befintliga stråken. 

Lindegårdsvägen utformas med gång- och cykelbana separerade 

från körbanan av ett trädplanterat flackdike. Se principsektion figur 

9 på sidan 13. Korsningspunkt för den befintliga gång- och 

cykelvägen utformas med fartdämpande åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor. Exempel på åtgärder 

kan vara avsmalning av körbana eller medveten ljussättning så att 

gående och cyklande syns ordentligt när de korsar vägen. 

 

Figur 13 Illustrationskarta över utformningen där gång- och 

cykelväg korsar Lindegårdsvägen.   

Kollektivtrafik 

Lindegårdsvägen byggs ut med anslutning till Centrumleden i norr. 

Vägen planeras och dimensioneras för busstrafik. Kollektivtrafiken 

ses över årligen och tillskottet av bostäder kan leda till att en 

busshållplats skulle kunna ordnas i södra delen av planområdet. 

Preliminärt kan linje 303 eller linje 302 komma att gå igenom 

området och även stanna vid Åbergs museum, diskussion pågår med 

UL.  

Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om 

planområdet. Med direkttåg tar det knappt 30 minuter till 

Stockholms central och med pendeltåg tar det knappt 40 minuter. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas även busstrafiken, för 

närvarande finns 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. Vid 

Minigolfbanan ca 500 m väster om den planerade bebyggelsen 

ligger två busshållplatser, Minigolfbanan A och B.  
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 Busshållplatserna trafikeras av Upplands lokaltrafik, buss 303 

BÅLSTA TÄTORT, sträckan Bålsta station - Hagviken - Bålsta 

station. 

Parkering, varumottag och utfarter 

Angränsande bostadsfastigheter söder om planområdet har utfarter 

mot Lindegårdsvägen. Nya gator planeras inom planområdet så 

tillkommande fastigheter kan ordna utfarter. Gatorna ansluter till 

Lindegårdsvägen. Området planeras utifrån kommunens 

parkeringspolicy och att det ska finnas en parkeringsplats per 

bostad. För lägenheter om 2 rum och kök gäller dock 0,8 

parkeringsplats per bostad. Avsikten är att anlägga markparkering, 

vilket illustreras i planhandlingen. Generellt utfartsförbud från 

planområdet gäller mot Lindegårdsvägen. Planen tillåter dock en 

utfart från kvartersmark.  

Trafikbuller 

En bullerutredning med avseende på störningar från omgivande 

trafik har upprättats av ÅF Konsult på uppdrag av kommunen. Den 

visar på ekvivalenta (”genomsnittliga”) bullernivåer under 

riksdagens norm om 55 dBA vid bostadsfasad inom hela 

planområdet, dock med en viss osäkerhet i fri terräng (frifält utan 

fysiska åtgärder såsom plank eller vall) på norrfasader av nya 

bostäder i områdets nordligaste del, närmast Centrumleden. Planens 

genomförande kan innebära behov av fysiska åtgärder såsom vallar 

längs med Centrumleden eller inramande skärmar för berörda nya 

bostadshus, i syfte att följa riksdagens norm vid fasad. Det 

ekonomiska ansvaret för genomförandet av sådana åtgärder åligger 

byggherren. 

 

 
 

Figur 14 Planöversikt över bullernivåer år 2025 (ekvivalent nivå) efter 

planens genomförande. Ljudnivåer vid fasad över 55 dB(A) följer ej den 

av riksdagen fastställda normen för bostäder. 
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Trafikflöden 

Det nya området planeras med tre anslutningar till Lindegårdsvägen. 

Beroende på om målpunkten är norrut eller söderut förväntas, för 

vissa bostäder, olika anslutningar bli nyttjade.  

 

60% av trafiken bedöms ha målpunkter norrut (Centrumleden) och 

40% söderut (Kalmarvägen) detta gäller för både det nya och de 

befintliga områdena i Väppeby äng.  

Den förväntade, totala trafiken för prognosår 2025 har beräknats för 

området. Inom planområdets tillkommande gatusträckor beräknas ca 

650-750 fordon per dygn trafikera.  

 

Vid den tillkommande nya anslutningen av Lindegårdsvägen till 

Centrumleden i norr beräknas trafikflödet till 750 fordon/dygn år 

2025. Trafiken till anslutningen mot Kalmarvägen i söder beräknas 

öka med ca 270 fordon/dygn. 

 

Det nya området lite mer än fördubblar det totala trafikflödet på 

Lindgårdsvägen. 
 

Barnkonventionen Planområdet ligger i ett bostadsområde som inte är tungt trafikerat. 

Öster om området ligger för- och grundskolan Gröna Dalen och 

inom gångavstånd finns lekplatser och naturliga platser för lek och 

utomhusaktiviteter på naturmark. Väppebybergets skogsmiljö utgör 

ytterligare en närbelägen lekmiljö där den sluttande marken ger 

möjligheter för bland annat pulkaåkning. I planförslaget finns 

mindre, skyddade gårdar och området planeras för en park med plats 

för lek.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet. En stor huvudledning går igenom 

planområdet inom allmän platsmark. 
  
 

Dagvatten 

Kommunen har ansvar för dagvattenhanteringen inom området. 

Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av 

kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska efterföljas.  

 

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i anslutning till Mälaren, ca 

en kilometer nedströmms från planområdet. Den kemiska statusen 

för denna vattenförekomst klassas som ej god på grund av förhöjda 

halter av kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den ekologiska 

statusen betraktas däremot som god men med risk för försämring till 

2015. Förorenat dagvatten är en utsläppskälla som kan försämra den 

kemiska och ekologiska statusen vid recipient, därför är det vid all 

planering av ny bebyggelse viktigt att planera för ett gott lokalt 

omhändertagande av dagvatten, liksom för att förhindra 

översvämningar vid höga vattenflöden. 
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 Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. 

Området täcks till stor del av lera som har begränsade 

infiltrationsmöjligheter, varför infiltration och fördröjning istället 

bör skapas i LOD-lösningar där leran byts ut mot mer 

infiltrationsvänlig fyllning som exempelvis makadamm.  

 

I samband med planläggningen av området har en 

dagvattenutredning tagits fram. (Sweco Environment 140221, rev. 

150218). I denna anges att en exploatering av området kommer att 

innebära högre dagvattenflöden än nuläget från området men att 

detta kan motverkas genom fördröjningsåtgärder inom planområdet. 

Sådana åtgärder kan utgöras av makadammfyllda diken längs med 

en del av gatunätet (flackdiken) och delvis genomsläppliga gatuytor 

liksom avledning till nedsänkta grönytor inom området. 

 

 

Figur 15 Exempel på lokala metoder tillämpbara för planområdet; 

fördröjning av dagvatten genom växtbäddar på bostadsgårdar. 

Planen förskriver att parkeringsyta och gångyta längs med gatumark 

utförs som genomsläppliga ytor för att möjliggöra fördröjning av 

dagvatten (område märkt n i plankartan), se vidare figur 10. Den 

genomsläppliga beläggningen bidrar med en utjämning av flöden, 

reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 

 
 Öster om området finns en dagvattendamm för det befintliga 

bostadsområdet i södra delen av Gröna dalen. Dammen kan 

utnyttjas för det nya planområdet, men flödet till dammen får inte 

bli större än i dagsläget. Dammen utgör därmed ett extra 

översvämningsskydd mot nedströms liggande områden.  

Parallellt med och strax utanför kvartersgräns i planområdets västra 

del anläggs ett avskiljande dike. Syfte med diket är att minimera 

risken för stor ytavrinning av dagvatten in på kvartersmark mot nya 

bostäder vid stora nederbördsmängder, se figur 6 och 16. Marken 

för avvattningsdiket är i gällande detaljplan 239 planlagd för 

allmänt ändamål, park. Kommunen kommer att ansvara för skötseln 

av avvattningsdiket.   
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Figur 16 Huvudsakliga flödesriktningar för dagvattenavrinning genom 

planområdet enligt utredning. 

 
 Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 

2050 innebär bland annat att: 

1. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där 

fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump 

rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. 

Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som el-

effektiv.  

3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl 

föreligger. 

 
El 

Eon svarar för elförsörjningen av området. En ny 

elstation/transformatorstation för försörjning av ny 

bostadsbebyggelse planeras längs med Lindegårdsvägen i områdets 

sydöstra del. 

 
Tele och data 

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta 

kabel TV. För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta 

kabel TV. Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska 

följas. 
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Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Närmaste återvinningsstation med batteriholk finns vid simhallens 

parkering, ca 300 m nordöst om planområdet. Miljöhus kommer att 

placeras runtom längs med gator inom planområdet på 

kvartersmark, på sådant vis att god åtkomst enligt gällande 

renhållningsordning åstadkoms. 

Trygghet och 
säkerhet 

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder i olika 

form. Utbyggnad enligt detaljplanen kan bidra till att öka trygghet 

och säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten 

till skola, service och bostäder kan också främja tryggheten genom 

att utemiljön används under olika delar av dygnet. 

Miljökonsekvenser Åkermark tas i anspråk och ger ökad avledning av dagvatten. Detta 

kan uppvägas delvis av planering av våtmark i Gröna Dalen.  

Förslaget anses vara bidragande till hållbar stadsutveckling då det 

möjliggör relativt hög bostadstäthet i ett ganska centralt läge och 

genererar underlag för service.  

Bebyggelse i Gröna dalen ger konsekvenser för rekreation och 

landskapsbild då de öppna ytorna minskas genom förtätning.  

Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför 

störningar inom planområdet och i begränsad utsträckning utanför. 

 Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 

och luftkvalitet. I och med planens kompensatoriska åtgärder för 

utsläpp av dagvatten från ny exploatering och anslutningen till 

befintlig gatuinfrastruktur med god kollektivtrafikförsörjning, så 

bedöms påverkan vara mycket måttlig på förutsättningarna för 

uppsatta miljömål. 

GENOMFÖRANDE 
 

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detaljplanen 

handläggs enligt nya plan-och bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2014 

Granskning 2:a kvartalet 2015 

Antagande 2:a kvartalet 2016 

 

Detaljplanen kan som tidigast vinna laga kraft under april 2016 

under förutsättning att den inte överklagas. 

 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 

kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till 

den ändras eller upphävs.  
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 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det 

innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för drift och 

skötsel av allmänna platser, gator, parker samt vatten och 

avloppsledningar.  

Reglering av utbyggnaden av gator och VA-ledningar inom 

planområdet regleras i exploateringsavtal mellan byggherre och 

Håbo kommun. 

E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät inom 

planområdet. 

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina 

ledningar inom planområdet 

 Avtal 

Kommunen och BoKlok Housing AB (byggherre) har ingått 

överenskommelse om exploatering av del av Väppeby 6:1. 

Ramavtal tecknades den 3 juli 2013. Ramavtalet utgör en 

övergripande reglering av ansvar och kostnader vid framtagande av 

detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal.  

 

Ett jordbruksarrende har funnits på marken som berörs av 

detaljplanen. Arrendet är uppsagt på den delen som berörs av denna 

detaljplan. 

 
 Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska beslutas om i samband med att planen går till 

beslut för antagande.  

 
Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

Köpeavtal 

Köpeavtal kommer att upprättas utifrån respektive etapp som 

byggherren bygger ut. Marken tillträds etappvis enligt 

överenskommelse i exploateringsavtal. 
 

Tidplan 

Avtalsprocesser ska vara färdiga för att detaljplanen ska kunna antas 

och genomföras.  
 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Berörda fastigheter 

Detaljplanen berör del av de kommunägda fastigheterna Väppeby 

6:1 och 7:218 
 
Fastighetsbildning, ledningsrätt mm 

Ett antal fastighetsbildningar behöver genomföras inom 

planområdet för att få till de kvartersbildningar/fastigheter som 

detaljplanen möjliggör. 

 

Fastighetsbildningen till följd av planens genomförande 

(avstyckningar, bildande av gemensamhetsanläggningar) inom 

planområdet bekostas av byggherre enligt exploateringsavtal.  
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 Inom planområdet har Telia AB en ledningsrätt för Tele akt 03-

95:256.1. Rättighetens lägen överensstämmer inte med ledningens 

verkliga läge. Eftersom ledningen var utförd vid bildandet av 

ledningsrätten gäller ledningsrätten där ledningen är förlagd. 

Ledningshavaren har bekräftat ledningens sträckning varför 

ändringen görs i detaljplanen för att inte vara missvisande. 

Ledningsägare bekostar eventuell omprövningen av ledningsrätten.  

 

Inom planområdet har Håbo kommun en VA-ledning. Kommunen 

ansöker om ledningsrätt. Byggherre ska bekosta bildandet av 

ledningsrätten inom kvartersmark. 

 

Gemensamhetsanläggning i den sydvästra delen av planområdet ska 

främst omfatta infart för de fyra parhusen samt flerbostadshusen i 

angränsande kvarter.   

 

Ett avtalsservitut ska tecknas mellan Håbo kommun och byggherre 

för det område som berörs av parkering med anslutning till parken 

enligt illustration. Kommunen vill ha åtkomst till parken från två 

håll. 

 
 Markavvattningsföretag 

Planområdet ingår i ett markavvattningsföretag (se karta i 

Dagvattenutredningen sid. 6) med flera fastigheter kring Gröna 

Dalen. Markavvattningsföretaget användes under den tid då största 

delen av närområdet utgjordes av jordbruksmark och syftade till att 

genom samfälld utdikning i ett system mellan fastighetsmarker öka 

avkastningen i jordbruket. Kommunens bedömning är att planens 

genomförande inte innebär ytterligare påverkan på 

markavvattningsföretaget. Genom planerad exploatering i denna och 

omgivande markområden inom Gröna Dalen är 

markavvattningsföretaget ej längre meningsfullt och kommunen 

avser begära upphävande av företaget i samband med upprättande 

av planprogram för Gröna Dalen. 

 
Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Genomförandet av planen innebär en tydlig markindelning av 

allmän platsmark och privat kvartersmark.  

 

Kommunen gör bedömningen att Telias ledning inte är placerad 

enligt ledningsrätten. Den har ett annat läge. Kostnaden för 

omprövning till ledningens rätta läge görs av ledningsägare. 

 
Ekonomiska åtgärder 
 

Markersättningar 

Håbo kommun får efter laga kraftvunnen detaljplan intäkter vid 

kommande markförsäljningar i området. Markförsäljningen av 

kvartersmark till byggherre sker etappvis. 

 
Planekonomi 

Kommunens kostnader för handläggning av detaljplan betalas av 

byggherre i enlighet med tecknat planavtal. Byggherren bekostar 

dessutom genom plankonsult upprättande av planhandlingar samt de 

underlag som krävs för detaljplanens framtagande.  
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 I samband med att detaljplanen tas upp för antagande av 

Kommunfullmäktige ska en projektbudget fastställas. 

 
Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares 

gällande taxa. 

 

 
Bygglovavgift 

Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa. 

 
Kommun 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 

kommunen ökade driftskostnader.  

 
Exploatör 

Byggherren bekostar utbyggnaden av allmänna anläggningar inom 

planområdet. Därutöver ansvarar byggherren för att skydda 

befintliga ledningar inom u-område vid byggnation på kvartersmark 

och eventuell ledningsflytt bekostas av byggherren. Detta regleras i 

exploateringsavtal. 

 
Avvattningsdike 

För kostnader utanför planområdet, längs dess västra gräns för 

anläggande av avskärande dike i syfte att motverka 

ytvattenavrinning in på kvartersmark, ansvarar byggherre och detta 

regleras i exploateringsavtal. 

 
Konsekvenser av 
ekonomiska åtgärder 

 

Kommun 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 

kommunen ökade driftskostnader.  

Exploatör 

Byggherren bär det ekonomiska ansvaret för genonförandet av 

planen vilket kommer att bli en del av boendekostnaderna för 

tillkommande bostäder. 

 
Tekniska åtgärder Värme 

I Lindegårdsvägen finns fjärrvärmeledningar för anslutning. 

 
Avfall 

Hämtning av avfall i den sydvästra delen av planområdet sker från 

gemensamt uppsamlingsställe mot Gårdsgatan. 

 
Avvattningsdike 

Anläggandet av avvattningsdiket i västra delen utanför planområdet 

regleras i exploateringsavtalet. Kommunen kommer att ansvara för 

skötseln av avvattningsdiket.   
 
Tekniska utredningar 

En dagvattenutredning är framtagen för området (Sweco PM 2015-

02-18) och redovisas under rubriken Dagvatten.  

Projektering av gata, VA-, dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme 

ska ske i samråd mellan byggherren, Håbo kommun och E-on.  
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En översiktlig Geoteknisk utredning har utförts av WSP, rapport 

10200413. Denna rekommenderar geoteknisk medverkan under 

resterande planerings- och projekteringsprocess. 

En bullerutredning för omgivande trafikbullerpåverkan på ny 

bostadsbebyggelse inom planområdet har tagits fram av ÅF 2015-

02-13; rapport-id 700689. Detaljplanens utformning har tagit 

hänsyn till slutsatserna av utredningen avseende beräknade 

bullernivåer. 

Radon 

Ny bebyggelse ska utformas på radonsäkert sätt och i samband med 

bygglovansökningar ska radonundersökning utföras. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbar-

het. Om dessa är kända under planarbetet så kommer det inte som 

en överraskning under genomförandet. 

Eventuella kompletterande tekniska utredningar ska ombesörjas och 

bekostas av byggherre.  

Medverkande 
tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av Stefan Stare och Anna 

Ahlstrand, Ettelva Arkitekter AB i samarbete med tjänstemän inom 

Håbo kommun och med Göran Reierstam, Reierstam arkitektur & 

projektutveckling AB, som också gjort illustrationer och 

planstruktur för området. Från BoKlok har Susanne Forsvik och 

Anders Hellman medverkat. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter genom 

Gregor Wierusz har bistått Håbo kommun i granskningsskedet i 

planprocessen. 

 

Bålsta i februari 2016 

Håbo kommun 

 

 

 

 

Anna-Karin Bergvall  

Tf. Plan- och utvecklingschef   

 

 

 

 

 

Paulina Cifuentes Vargas Anne-Marie Engman 

Planarkitekt Mark- och exploateringsingenjör 
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 UTLÅTANDE 1(7) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2013/109 nr 65531  

  

 

 
Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
Väppeby äng, Håbo kommun, Uppsala län. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan var enligt underrättelse den 28 april 2014 utsänt för samråd till och med 

den 26 maj 2014. Ett samrådsmöte ägde rum den 13 maj, kl.17.00-19.30, i kommunhuset. 

18 personer närvarade på samrådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller hade inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Svenska kraftnät och 

Vattenfall Eldistribution AB.  

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt kungörelse den 28 april 2015 varit utsänt för granskning mellan 

den 29 april 2015 och 27 maj 2015. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i 

kommunhuset, biblioteket och på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 10 yttranden varav 9 med synpunkter. Trafikverket tillstyrkte och 

har inget att invända mot förslaget. 

Inkomna yttranden under granskningen 

Nedan sammanfattas och kommenteras de 9 yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 

under granskningsskedet. Inkomna yttranden redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga.  

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 9 ) 

Länsstyrelsen finner att planen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL (2010:900) 11 kap 

10§. 

 

Övriga synpunkter 

Kommunen bör redovisa ett ställningstagande kring dagvattendammens kapacitet och behov av 

eventuell utbyggnad av denna. 

 

Den planerade bebyggelsen berör fornlämningen Kalmar 107:1 samt gränsar till ett antal 

förhistoriska gravar. Detta ger anledning att tro att det kan finnas ytterligare lämningar dolda 

under mark. En arkeologisk undersökning bör därför göras innan området tas i anspråk för 

bebyggelse. 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2013/109 nr 65531  

 

Svar 

Dagvattendammen är dimensionerad för ett 2-årsregn och omhändertar i dagsläget vatten från 

bostadsområdet väster om planområdet. Med föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredning visar 

beräkningar att flödet kan fördröjas så att flödet ut från planområdet inte ökar jämfört med innan 

exploatering. Dammen utgör därmed enbart ett extra översvämningsskydd mot nedström 

liggande områden. Kommunen anser inte att dammen behöver utredas vidare då det är ett 

kommunalt ansvar att dammen är rätt dimensionerad. 

Upplandsmuseet gjorde i oktober 2015 en arkeologisk utredning för att klargöra om okända 

fornlämningar berörs inom planområdet. Utredningen visar att det enbart finns lämningar av 

förhistorisk karaktär i form av kulturlager i områdets nordvästra hörn. Dessa kan knytas till 

boplatsen Kalmar 107:1 och utgör sannolikt utkanten av boplatsen. Alla markingrepp i 

fornlämningen ska tillståndsprövas enligt 2 kap Kulturmiljölagen. Plankartan förtydligas med 

följande planinformation om fornlämningen:  

 

Planområdet berör del av fornlämning Kalmar 107:1. Fornlämningar skyddas enligt 2 kap 

kulturmiljölagen (KML), enligt 2 kap 12§ är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen 

göra ingrepp i marken inom fornlämningen eller dess fornlämningsområde.  

 

2. Lantmäteriet (bilaga nr 4) 
Plankarta med bestämmelser 

Plankartan måste uppdateras och förses med tydligare bestämmelser avseende bland annat GCM-

väg och läget för tillåten utfart mot Lindegårdsvägen. Ingen mätklass är angiven i plankartan. 

Plankartan stämmer inte överens med de andra kartorna i planhandlingarna då 

planområdesgränsen har justerats.  

 

Gemensamhetsanläggning 

I sydvästra delen av detaljplanen finns ett g-område för gemensamhetsanläggning. Det bör 

förtydligas i planhandlingarna vad området är tänkt att användas till och vilka som förväntas 

använda det.  

 

Avskiljande dike 

Anläggning och skötsel av avvattningsdiket väster om området måste regleras i 

exploateringsavtal. Om diket är viktigt för bebyggelsen bör det tydligt framgå hur skötseln ska 

gå till. Beroende på hur viktigt diket är för bebyggelsen kan det vara en fördel att ta med diket i 

planområdet. Om diket omfattas av planen blir det tydligt om kommunen ska sköta diket eller ett 

markavvattningsföretag ska ha ansvaret.  

 

Övrigt 

Förutsättning att ompröva ledningsrätt 03-95:256.1 och flytta läget kommer att finnas efter det 

att planen vunnit laga kraft. Till dess att omprövning sker belastas fortfarande stora delar av 

byggbar kvartersmark av ledningsrätten.  

Den stora huvudledning för VA som går igenom planområdet förutsätts ligga i allmän platsmark 

alternativt inom u-område så att ledningsrätt kan bildas.  
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Svar 

Plankartan har förtydligas och kompletteras med mätklass och GCM-väg. Utfart mot 

Lindegårdsvägen regleras med bestämmelse om att utfart om max 6 meters bredd får anläggas 

mot Lokalgata i öster och ska placeras minst 60 meter från angränsande gatukorsning. Övriga 

kartor i planhandlingarna justeras så att de stämmer överens med planområdesgränsen för 

detaljplanen.  

Planhandlingarna förtydligas angående gemensamhetsanläggningen i den sydvästra delen av 

planområdet och det avskiljande diket väster om området. Gemensamhetsanläggningen ska 

främst omfatta infart för de fyra parhusen samt flerbostadshusen i angränsande kvarter. 

Anläggandet av avvattningsdiket regleras i exploateringsavtalet. Kommunen kommer att ansvara 

för skötseln av avvattningsdiket.   

 

I detaljplanekartan har redovisningen av ledningsrätt 03-95:256.1 ritats om. Ledningens 

sträckning i grundkartan är inte i överensstämmelse med verkligheten. Eftersom ledningen var 

utförd vid bildandet av ledningsrätten gäller ledningsrätten där ledningen är förlagd. 

Ledningshavaren har bekräftat ledningens sträckning varför ändringen görs i detaljplanen för att 

inte vara missvisande. Ledningsägare bekostar omprövning av ledningsrätten. 

Den stora huvudledning för VA som går igenom planområdet ligger i allmän platsmark och inom 

u-område.  

 

3. Lindegårdsvägen 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 45 och 49 (bilaga 1) 

Har synpunkter på vägdragningen samt önskar ett bullerplank mot Lindegårdsvägen. De är 

oroliga för att vägen blir en genomfartsled och är bekymrade för den ökade mängden avgaser, 

buller och säkerhetsrisken för barnen. 

Svar  

Redan i gällande detaljplan 239 från år 1992 fanns den föreslagna vägdragningen mellan 

Centrumleden och Kalmarvägen. Detaljplanen har däremot inte exploaterats fullt ut och 

Lindegårdvägen har inte utförts helt enligt gällande detaljplan.  

Syftet med det nya planförslaget är bland annat att möjliggöra att Lindegårdsvägen förlängs till 

Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens förhållanden. Vägen kommer 

att utformas med gång- och cykelbana separerade från körbanan av ett trädplanterat flackdike 

vilket saknas idag. Kommunen planerar att även anlägga gång- och cykelbana utmed befintliga 

Lindegårdsvägen och kommer att ta kontakt med bostadsrättsföreningen för vidare diskussioner. 

Lindegårdsvägen kommer att ha förbud för genomfartstrafik med undantag för busstrafik i 

linjetrafik. Den tillkommande bebyggelsen förväntas till störredelen ha målpunkter norrut på 

Lindegårdvägen till Centrumleden. Kommunen bedömer att det inte finns grund till några 

bulleråtgärder. Boende som upplever sig störas av buller kan ta kontakt med kommunens 

miljöavdelning. 
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4. Posten, Bålsta (bilaga 2) 

Önskar bli kontaktade när det är dags att planera/placera ut postlådor. 

Svar  

Posten kommer att kontaktas i projekteringsskedet.  

 

5. Skanova (bilaga 3) 

Skanova önskar behålla befintliga, markförlagda ledningar. Måste de helt eller delvis flyttas 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden bekostar den. Denna ståndpunkt önskas 

noterad i planhandlingarna. 

Svar 

Ledningarna är belägna inom u-område i detaljplanen. Planhandlingarna har kompletterats med 

att byggherren ansvarar för att skydda befintliga ledningar inom u-område vid byggnation på 

kvartersmark och eventuell ledningsflytt bekostas av byggherren. Detta regleras i 

exploateringsavtal. 

 

6. Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget i Uppsala län (Bilaga 6) 

Den i planen redovisade gatubredden är, trots sina sidoområden, inte tillfyllest för planerad 

busstrafik. Körbanan ska vara 3,5 meter i vardera riktning det vill säga en total körbanebredd på 

7,0 meter. I enstaka fall kan det vara möjligt att kompromissa körbanebredden till 3,25 meter det 

vill säga total körbanebredd 6,5 meter. Den gång- och cykelöverfart som planeras behöver också 

anpassas till den busstrafik som planeras. 

Svar 

Efter samråd med UL breddas Lindegårdsvägen till 6,5 meter. UL kommer att kontaktas i 

projekteringsskedet. 

 

7. Lindegårdsvägen 69 (Bilaga 7) 

Motsätter sig planen och önskar bevara befintlig grönska och öppna landskap. Anser att mer 

centrumnära områden bör byggas. Har synpunkter på kvaliteten på de hus den tilltänkta 

byggherren tidigare uppfört i kommunen samt befarar att områdets lokalgata kommer att 

användas som genomfartsled. 

Svar 

För att klara av Håbo kommunens stora bostadsbehov behöver mark tas i anspråk som är belägen 

nära centrum. Det aktuella planförslaget ligger inom ca 5min cykelavstånd och ca 10min 

gångavstånd till centrum. Området är i den fördjupade översiktsplanen utpekat som 

utbyggnadsområde för bostäder och service. Att bebygga området är strategiskt viktigt för Bålsta 

eftersom det ligger centralt i tätorten inom promenadavstånd från centrum/pendeltågstation. 

 

Kommunen anser att åkermarken inte utgör en öppen grön yta som kan användas av 

medborgarna. Däremot har kommunen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gröna Dalen (i 
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anslutning till Väppeby) där det planeras för utveckling av en stadspark i kombination med 

bostäder och mindre kommersiell service.  

 

Synpunkterna på befintliga BoKlok hus är ingen planfråga.  BoKlok och befintlig BoKlok Brf 

för en dialog i frågan. 

 

Syftet med det nya planförslaget är bland annat att möjliggöra att Lindegårdsvägen förlängs till 

Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens förhållanden. Lindegårdsvägen 

kommer att ha förbud för genomfartstrafik med undantag för busstrafik i linjetrafik. Den 

tillkommande bebyggelsen förväntas till störredelen ha målpunkter norrut på Lindegårdvägen till 

Centrumleden. Kommunen bedömer att det inte finns grund för några bulleråtgärder. Boende 

som upplever sig störas av buller kan ta kontakt med kommunens miljöavdelning. 

 

8. Ägare Väppeby 7:1 (bilaga 8) 

Noterar att ingen uppgörelse skett avseende dikningsföretaget Väppeby-Bålsta och önskar 

återkomma i sakfrågan. 

Svar 

Kommunen har för avsikt att föra vidare diskussioner om upphävande av dikningsföretaget med 

berörd markägare vid vidare arbete med detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen. 

 

9. EON elnät (bilaga 10) 

EON anser att placering av e-område inte är optimal och redovisar ett antal alternativa lägen 

varav ett är utanför planområdet. 

Svar 

Efter kommunicering med EON har beslut tagits att placeringen av e-område ligger kvar enligt 

granskningsförslaget.  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

Det finns en oro bland de boende i närområdet för ökad genomfartstrafik i och med 

Lindegårdsvägens förlängning och planeringen av förskola i området. Det finns även ett 

missnöje med ännu ej färdigställd byggnation i närområdet och övriga delar av kommunen. 

Inkomna synpunkter behandlar trafik och buller, arkeologi, dagvatten, genomförandefrågor, 

störningar under byggskedet, försämrad utsikt och önskan från boende om att bevara befintlig 

grönska och öppna landskap 

 

Under samrådsskedet efterfrågades en del kompletterande utredningar såsom geoteknisk 

utredning, dagvattenutredning del 2, bullerutredning med trafikprognos och lägesstudie av 

förskola. Under granskningsskedet efterfrågades en arkeologisk utredning.  

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med information från 

kompletterande utredningar. Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 

kompletterats med information om dagvatten recipient, miljökvalitetsnormer, bullerbilden för 

området och trafikprognos. Genomförandefrågorna har kompletterats med information om vilka 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen 

ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

Redaktionella ändringar av plankartan har gjorts för att öka läsbarheten och förtydligande av 

bland annat huvudmannaskap. Plankartan har kompletterats med befintliga ledningsrätter i 

området.  

Ändringar gjorda efter granskningen 

Planhandlingarna har genomgått en del redaktionella ändringar och uppdaterats med information 

enligt synpunkter från inkomna remissinstanser. Planbeskrivningen har förtydligats angående 

avvattningsdiket och information från den arkeologiska utredningen som genomfördes i oktober 

2015. Plankartan har förtydligats med planinformation om fornlämningen.  
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 

granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som för fram till 

antagande. 

Sakägare med besvärsrätt: 

Lindegårdsvägen 23, 25, 29, 31, 35, 

37, 39, 45 och 49 

Synpunkt inkom under granskningen 

Lindegårdsvägen 69 Synpunkt inkom under samråd och granskningen 

Lindegårdsvägen 111, 113, 115, 117, 

63 

Synpunkt inkom under samrådet 

Lindegårdsvägen 85 Synpunkt inkom under samrådet 

 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och 

bygglagen (2010:900).  

 

Bålsta februari 2016 

 

 

 

Anna-Karin Bergvall  Paulina Cifuentes Vargas 

Tf. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden under granskningstiden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
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datum 

 

 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 45 Dnr 2016/00078  

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknik-
backen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommu-

nal borgen om maximalt 2 miljoner kr, under förutsättning att Arvsfonden 

m.fl. beviljar Bålsta Alpinas ansökan om medel samt att föreningen får sökt 

lånebelopp beviljat av Sparbanken Enköping.  

Sammanfattning  

Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens hu-

vudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn och 

ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. En 

backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 

Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 

Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 

banklån och bidrag från Arvsfonden.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-03-02 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter avslutade överläggningar med inlägg från bl.a. Owe Fröjd (Båp) och 

Christian Nordberg (Mp) så sammanfattar ordförande Carina Lund (M) dis-

kussionen genom att yrka på en ny lydelse i beslutssatsen: "Kommunfull-

mäktige beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal borgen om 

maximalt 2 miljoner kr, under förutsättning att Arvsfonden m.fl. beviljar 

Bålsta Alpinas ansökan om medel samt att föreningen får sökt lånebelopp 

beviljat av Sparbanken Enköping."  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kultur- 

och livsmiljöutskottets förslag eller ordförandes yrkande och finner då att 

kommunstyrelsen bifaller ordförandes yrkande.  

______________ 
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Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknikbacken 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avslår Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal 

borgen.  

 

Sammanfattning 

Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens 

huvudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn 

och ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. 

En backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 

Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 

Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 

banklån och bidrag från Arvsfonden. Att driva en skidanläggning är dock 

ingen kommunal kärnverksamhet och ska inte finansieras med kommunala 

medel eller med kommunal borgen som garanti.  

 
Ärendet 

Bålsta Alpina klubb har enligt egna uppgifter påbörjat ett projekt för att 

bygga nya liftar i Teknikbacken. Befintliga liftar ska bytas ut till liftar av 

annan typ. Anläggningen ska även kompletteras med en lift särskilt 

anpassad för små barn. I projektet ingår även upprustning av klubbstugan 

samt installation av vatten och avlopp.  

Klubben räknar med att projektet kommer att finansieras med bidrag från 

Arvsfonden och banklån. Klubben har lånelöfte från Sparbanken Enköping 

på ett lån på 2 miljoner kronor. Lånelöftet är villkorat med att Håbo 

kommun ställer borgen och att Arvsfonden beviljar resterande medel. 

Klubben har ännu inte skickat in någon ansökan till Arvsfonden. 

Klubben har tagit in i sin kalkyl att det lokal och driftbidrag som klubben 

kan söka på förnärvarande maximalt 150 000 kronor ska användas till att 

täcka räntor och amorteringar på banklånet.  

Att driva en skidanläggning är ingen kommunal kärnverksamhet och ska 

inte finansieras med kommunala medel eller med kommunal borgen som 

garanti. 

Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall ska gå 

i borgen för föreningar. Ett borgensåtagande är alltid riskfyllt. Presenterat 

upplägg av finansieringen känns allt för osäker då den bygger på bidrag och 

villkorat banklån. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp 

Beslutsunderlag 

- Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken  

__________ 

Beslut skickas till 

- Bålsta alpina 

- Kultur- och livsmiljöavdelningen 

  

 



Från: Åsa Eriksson <eriksson.asa@gmail.com> 
Skickat: den 17 februari 2016 09:36 
Till: Kommunstyrelsen 
Kopia: Karin Gustafsson 
Ämne: Förtydligande till 2016/0078 
 

Hej! 

 

Bålsta alpin vill förtydliga en mening i ärende 2016/0078, "bilaga C underlag för lånelöfte 

160202". 

I andra kapitlet, andra stycket står följande mening att läsa: 

 

"Klubben i samarbete med Håbo kommun driver nu ett projekt för att bygga nya liftar." 

I samarbete med Håbo kommun i detta fall syftar på tre saker: 

- Fastigheten som skidanläggningen ligger på ägs av kommunen. 

- Håbo kommun har höjt klubbens föreningsbidrag för att projektet skall gå att genomföra 

- Klubben har frågat om Håbo kommunen kan gå in som borgenärer för lånet. Och har efter 

dialoger med kommunens tjänstemän och politiker stora förhoppningar om att svaret kommer att 

bli ja. 

Vänliga hälsningar 

Åsa Eriksson, Bålsta alpin klubb   

   

  



Åsa Eriksson <eriksson.asa@gmail.com>

Lånelöfte
1 meddelande

mattias.aspsater@sparbankenenkoping.se <mattias.aspsater@sparbankenenkoping.se>
9 februari 2016

14:55
Till: tobias.trillon.persson@gmail.com
Kopia: eriksson.asa@gmail.com

Hej Tobias och Åsa,

E�er möte och diskussion hos oss på Sparbanken den 5/2 2016 har vi beslutat oss för a% bevilja er, Bålsta
Alpina klubb, 817001-3794, e% lånelö�e på max 2000 tkr under förutsä%ning a% ansökan hos allmänna
arvsfonden på resterande finansiering går igenom och a% en kommunal borgen på lånebeloppet ställs ut.

Med vänlig hälsning

Ma4as Aspsäter

Företagsrådgivare

Sparbanken i Enköping

Box 73  746 22 Bålsta

Telefon: 0171-854 24

www.sparbankenenkoping.se

Vi ber dig lägga märke 8ll a% de%a e-postmeddelande kan innehålla konfiden8ell informa8on.

Om du felak8gt blivit mo%agare av de%a meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet genom a%
använda svara-funk8onen. Vi ber dig också a% radera e-postmeddelandet utan a% skicka det vidare eller
kopiera det.

Trots a% vi intygar a% e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan
påverka datorn eller IT-systemet där det mo%ages och läses, öppnas det på mo%agarens eget ansvar. Vi tar
inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstå% i samband med a% e-postmeddelandet
mo%agits och använts.

_________________________________________________________________________________

Gmail - Lånelöfte https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1e02aed792&view=pt&sea...
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Underlag lånelöfte 

1 Förhandsbesked om lånelöfte 
Med nedan givna förutsättningar samt förutsättningen att Håbo kommun 14 mars fattar beslu-
tet att gå i borgen för Bålsta alpina klubb söker klubben ett förhandsbesked på lånelöfte. 
  
Förhandsbeskedet behövs som en bilaga till kommunstyrelsemöte 14 mars där kommunen 
skall fatta beslut om borgenärskap.  

2 Bakgrund 
Bålsta alpin klubb är en aktiv förening i Håbo kommun. Klubbens huvudsyssla är att bedriva 
skidträning och skidskola för barn och ungdomar. På ideell basis driver klubben Teknikback-
en. En backe som används flitigt av klubbens medlemar, samt alla i Håbo kommun som tyck-
er om utförsåkning. 
 
Klubben i samarbete med Håbo kommun driver nu ett projekt för att bygga nya liftar. De två 
befintliga knappliftarna på vajer kommer att bytas ut mot två vanliga knappliftar. Anlägg-
ningen kommer även att kompletteras med en bandislift för småbarn. I projektet ingår även 
upprustning av klubbstugan och installation av vatten och avlopp. 

3 Ekonomisk situation för föreningen 
Bålsta alpin klubb är en ideell förening vars ekonomi grundar sig på tre ben: 

• Medlemsavgifter 

• Driftbidrag från Håbo kommun 

• Försäljning av kioskartiklar samt liftkort i Teknikbacken 
 

Sammanfattning av 2014/2015 års resultatrapport (se bilaga B): 

S:a nettoomsättning: 190 026 kr 
S:a rörelseintäkter och lagerförändring: 298 898 kr 
S:a rörelsens kostnader: 173 439 Kr 
Rörelseresultat före avskrivningar: 125 459 Kr  
Resultat: 25 603 Kr 

 

Föreningen har idag en stabil ekonomisk situation. Relativt investeringsbehovet för ny lif-

tar är kassan liten men ur ett föreningsperspektiv god. 
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4 Budget för investering av nya liftar 
Förberedande planering och förprojektering med tillhörande kostnadskalkyl är genomförd i 
samråd med två av Sveriges största försäljare av skidliftar, Liftbyggarna och Alpin poolen. 
 
http://www.liftbyggarna.se/ 
http://www.alpinpoolen.se/ 
 
Samarbete med Vebobackens (Västerås) projektledare för deras ny byggnationer har genom-

förts. 

 

Investeringskostnaden (se bilaga A) är beräknad till 8 Mkr. Finansieringen kommer att bestå i 

ett lån på 2 Mkr samt bidrag från allmänna arvsfonden på 6 Mkr. 

 

UTGIFTER Mkr 
Investeringskostnad (se bilaga A) 8 

  

INTÄKTER  

Lån  2  

Fonder 6 

 

5 Föreningens förutsättningar för ett lån 
Föreningen har idag ett driftbidrag på 80.000 kr/år från Håbo kommun. Utslaget på de senaste 

åren går föreningen plus minus 0 kr/år med detta driftbidrag. 

 

För att kunna genomföra investering har Håbo kommun höjt driftbidraget till 150.000 kr/år 

från och med år 2016 och framåt. Ökningen av driftbidraget (150.000 kr – 80.000 kr =) 

70.000 kr  kommer klubben att avsätta för räntor och amorteringar. 

 

Klubben räknar dessutom med att med de nya liftarna öka sina intäkter med följande: 

 

 Antal* A pris Totalt 
Dagskort, lift 250 100 25 000 

Säsongskort lift 20 1000 20 000 

Genomsnittlig dagskassa 

kiosk 

40 300 12 000 

Antal familjemedlemskap 15 2200 33 000 

TOTALT:    90 000 
 * Antalet är baserat på att en säsong är ca 40 öppna dagar för Teknikbacken.  
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Således har föreningen på års basis följande summa att betala räntor och amorteringar med: 

 

Driftbidrag, avsatta pengar för räntor 

och amorteringar 

70 000 kr 

Ökade intäkter kiosk, lift och med-

lemsavgifter 

90 000 kr 

TOTALT 160 000 kr 

 

 

6  Borgenär för lånet 
På kommunstyrelsen 14 mars kommer klubbens ansökan om att Håbo kommun går i borgen 

för detta lån att tas upp för beslut. Med tanke på den dialog som klubben fört med kommunen 

samt dess politiker sedan våren 2014 pekar allt på att kommunen kommer att ta på sig borgen 

ansvaret för detta lån. 

 

Bilagor: 

A) Kostnadskalkyl investering 160201 

B) Balans och resultatrapport år 2014/2015 

 



	  



	  



	  



Bålsta alpin klubb 160201

UTGIFTER - projektering [kkr]

Projektering 120 

UTGIFTER - entreprenad

Knapplift ca 200 m, mellanbacken [kkr]

Inköp lift 1 700 

Markarbeten (fundament ink material) 500 

Resa stolpar och lindragning 100 

El, säkerhetssystem och styrning 70 

Injustering och besiktning 100 

Delsumma 2 470 

Knapplift ca 140 m, stora backen

Inköp lift 1 500 

Markarbeten (fundament ink material) 500 

Resa stolpar och lindragning 100 

El, säkerhetssystem och styrning 70 

Injustering och besiktning 100 

Delsumma 2 270   

bandislift ca 25m  

Inköp bandislift 300 

Installation bandislift 110 

Delsumma 410

Markarbeten backe samt övrigt

Förbättrad elanslutning 100 

Inmätning av profil 70 

Bortförsel av gammal lift 200 

Liftstuga 2 st 100 

Förlänga mellan backe - röja 200 

Markarbeten mellan backe 300 

Iordningställande av minibacke (ink. 

massor) 300 

Tillgänglighetsanpassad klubbstuga ink 

handikapp toalett 960 

VA anslutning för handikapp toalett 500

Delsumma 2 730   

TOTALT UTGIFTER 8 000 

INTÄKTER - entreprenad

Stipendium (Allmänna arvsfonden, 

idrottslyftet och Kronprinsessparets 

bröloppsstiftelse) 6 000 

Lån med Håbo kommun som finasiär 2 000 

TOTALT INTÄKTER 8 000 



Egen insatts Bålsta Alpina klubb Timmar Antal kr/h

Summa 

[tkr]

Projektledning 200 1 1200 240

Entreprenadjurist 40 1 1500 60

Byggnadsarbetare 170 4 750 510

SUMMA 810

KPI 2016

Utöver detta kommer klubben att bidra med följande ideella 

arbete:
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 46 Dnr 2014/00035  

Medborgarförslag - belysning med mera längs Kalmar-
leden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning 

till den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning  

Det inkomna medborgarförslaget föreslår tre förbättringsåtgärder för Kal-

marleden; belysning, beläggning och vägmarkeringar. Kommunstyrelsens 

förvaltning instämmer i behoven av åtgärder på Kalmarleden. En del pro-

blem har redan åtgärdats, andra åtgärder ryms i planen för innevarande och 

kommande år, men ytterligare några kan av kostnadsmässiga skäl inte ge-

nomföras i dagsläget. Vissa delar av medborgarförslaget bifalls därför, me-

dan andra delar blir föremål för framtida ekonomiska prioriteringar.  

Vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015. Beläggningen be-

döms kunna åtgärdas under 2016. Dock kan vissa delar av vägen behöva 

byggas om helt och för detta finns för närvarande inga investeringsmedel 

avsatta. När det gäller belysning finns en plan för detta på delar av Kalmar-

leden. Denna behandlas i budgetarbetet för 2017. Resterande sträckor är för 

kostsamma att belysa för att kunna åtgärdas i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2016-03-01 

Miljö- och tekniknämndens beslut , § 97/14, med diarienummer 2014/35 

Medborgarförslag med diarienummer 2014/35, daterat 2014-01-29 

Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

______________ 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag - belysning med mera längs Kalmarleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget med hänvisning 

till den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  

 

Sammanfattning 

Det inkomna medborgarförslaget föreslår tre förbättringsåtgärder för 

Kalmarleden; belysning, beläggning och vägmarkeringar. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i behoven av åtgärder på 

Kalmarleden. En del problem har redan åtgärdats, andra åtgärder ryms i 

planen för innevarande och kommande år, men ytterligare några kan av 

kostnadsmässiga skäl inte genomföras i dagsläget. Vissa delar av 

medborgarförslaget bifalls därför, medan andra delar blir föremål för 

framtida ekonomiska prioriteringar.  

Vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015. Beläggningen 

bedöms kunna åtgärdas under 2016. Dock kan vissa delar av vägen behöva 

byggas om helt och för detta finns för närvarande inga investeringsmedel 

avsatta. När det gäller belysning finns en plan för detta på delar av 

Kalmarleden. Denna behandlas i budgetarbetet för 2017. Resterande 

sträckor är för kostsamma att belysa för att kunna åtgärdas i dagsläget.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen i februari 2014. 

Förslagsställaren föreslår ett antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten 

på Kalmarleden, då Kalmarleden är dåligt upplyst, ojämn samt saknar kant- 

och mittlinjer. Med tanke på att mängden boende i Södra Bålsta ökar och att 

dessa boende behöver färdas längs Kalmarleden menar förslagsställaren att 

vägen måste förbättras.  

Medborgarförslaget remitterades till miljö- och tekniknämnden för 

beredning. Miljö- och tekniknämnden instämde i sitt beslut i november 2014 

i förslagställarens bedömning av situationen på Kalmarleden och 

presenterade förslag till lösningar samt en tidplan för när de efterfrågade 

åtgärderna skulle kunna genomföras. Miljö- och tekniknämnden lades 

därefter ned och ärendet övergick till kommunstyrelsens förvaltning.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar miljö- och tekniknämndens bedömning 

av behovet av förbättringar på Kalmarleden enligt nedan.  

Gatu- och gångvägsbelysning 

Det är mycket kostsamt att sätta upp belysning på de delar av Kalmarleden 

som saknar sådan. Det handlar om en sträcka på totalt cirka tre kilometer 
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uppdelad i tre etapper. Kostnaden för att sätta belysning på sträckan 

beräknas till ca 8,5 miljoner kronor. Dessutom medför en sådan investering 

också en ökad driftkostnad på ca 170-180 tusen kronor per år. I planen för 

investeringar 2015-2017 finns förslag på att sätta upp gatubelysning på 

sträckan från Aronsborgsrondellen till infarten till det nya bostadsområdet 

vid Frösundavik. Detta beräknas kosta fem miljoner kronor. Förslaget blev 

dock framflyttat i budgetprocessen och behandlas istället i budgetarbetet 

inför 2017.  

Ny beläggning 

Kalmarleden har bitvis ett stort behov av ny beläggning. Kommunstyrelsens 

tekniska avdelning bedömer att detta kommer att åtgärdas under 2016. Det 

är dock inte säkert att enbart ny beläggning kan avhjälpa att vägen upplevs 

som ojämn och guppig. Det kan istället vara så att vägen i sin helhet 

behöver byggas om. För detta finns det för närvarande inga 

investeringsmedel avsatta.  

Vägmarkeringar 

Frånvaron av vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Se ovan 

Uppföljning 

Ingen 

Beslutsunderlag 

– Miljö- och tekniknämndens beslut , § 97/14, med diarienummer 2014/35 

– Medborgarförslag med diarienummer 2014/35, daterat 2014-01-29 

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsens tekniska avdelning  

 







Personuppgifter skyddade (PuL)

Personuppgifter skyddade (PuL)
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