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Förslag till detaljplan för Håbo kommun, Uppsala län 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 11 juni och 13 augusti 2018. Ett 
samrådsmöte ägde rum den 13 juni 2018, i kommunhuset. Under samrådstiden inkom 26 
yttranden varav 23 med synpunkter. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i 
kommunhuset, biblioteket och på kommunens hemsida. 

Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:  

• Svenska kraftnät 

 Yttrande 
utan 
erinran 

Yttrande 
med 
synpunkter 

Sakägare enligt 
fastighetsägarfört
eckning 

Synpunkter som ej 
tillgodosetts 

1. Lantmäteriet  x x  
2. Länsstyrelsen  x x  
3. Trafikverket  x x  
4. Skanova  x x  
5. Naturskyddsföreningen  x x  
6. Räddningstjänsten Håbo- 

Enköping 
 x x  

7. Eon  x x  
8. Svenska Kraftnät x  x  
9. Skörby 

samfällighetsförening 
 x x  

10. Privatperson 1-6, 10-12 och 
15 

 x   

11. Privatperson 7  x   
12. Privatperson 8  x   
13. Privatperson 9  x   
14. Privatperson 13  x   
15. Privatperson 14  x x  

 

Inkomna yttranden under samrådet 
Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 
under samrådsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 Lantmäteriet 
Detaljplanen är mycket flexibel vilket Lantmäteriet menar kan ställa till vissa problem med 
utfarts- och VA-frågor. Detaljplanen saknar angivna g-områden för gemensamma lösningar för 
väg och VA.  
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Inom detaljplanen finns endast allmän platsmark i form av natur, under punkt 3.2 i 
genomförandebeskrivningen uppfattas det som att kommunen har ett större ansvar än endast 
naturmark. Det bör skrivas om.  

I plankartan finns två egenskapsbestämmelser om markens anordnande, dessa går inte ihop. 
Lantmäteriet anser att n2-bestämmelsen är otydlig och att det räcker att reglera med n1.  

Bestämmelsen e2 och högsta nockhöjd är motstridiga. Den ena bestämmelsen anger en nockhöjd 
om 20 meter medan den andra anger en nockhöjd om 40m inom 5 % av fastigheten. Detta 
behöver justeras.  

Bestämmelsen f1 är otydlig eftersom det inte finns någon huvudgata, är det viktigt så bör en 
huvudgata planläggas och läggas in som allmän plats.  

I plankartan finns en röd linje, en fornväg, denna saknas i grundkartans beteckningar.  

Kommentar 

Detaljplanen är flexibel och det är kommunens inriktning då man vill ha detaljplanelagd mark 
redo för intresserade verksamhetsutövare. Inom detaljplanen kommer det inte finnas några 
gemensamma lösningar för väg eller VA. Benders kommer att ha sin utfart via sin befintliga 
verksamhet och ut på Hantverkargatan. Övrig verksamhet kommer att angöra från förlängningen 
av Björnängsvägen som är planlagd inom detaljplanen för Logistik Bålsta kvarter 3 och just nu 
projekteras, den kommer att vara utbyggd när denna detaljplan vinner laga kraft. Det är mot den 
gata bestämmelsen f1 riktar sig. Vad gäller va-ledningar får dessa säkerställas med ledningsrätt 
framöver när det är känt hur många, hur stora och placering på framtida fastigheter.  

Punkt 3.2 i genomförandebeskrivningen kommer att skrivas om och de otydliga 
planbestämmelserna kommer att ses över. För dagvatten kommer endast bestämmelsen om andel 
genomsläpplig mark att finnas.  
Beteckning för fornväg kommer att läggas till i grundkartans beteckningar.  
 

 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen håller med kommunen om att planförslaget är förenligt med den fördjupade 
översiktsplanen samt det antagna planprogrammet. De anser även att kommunen har tagit hänsyn 
till de synpunkter Länsstyrelsen lämnat under framtagandet av planprogrammet.  
 
Länsstyrelsen påpekar att hårdgöra och bebygga så pass stora naturytor kommer att öka mängden 
dagvatten vilket i sig kommer att öka föroreningars belastning från planområdet till recipient. 
Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att 
påverka av planförslaget, om dagvattenutredningen följs. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning men för att säkerställa att det inte blir ökad belastning på Prästfjärdens ytvatten anser 
länsstyrelsen att kommunen i planbeskrivningen ska redogöra för vad slags åtgärder som är 
lämpliga för fördröjning och omhändertagande av dagvatten inom planområdet. Länsstyrelsen 
anser också att det är lämpligt att med en planbestämmelse reglera var åtgärderna för dagvatten 
ska placeras för att säkerställa att ökad belastning av föroreningar minimeras.  
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Under avsnittet naturvårdsinventering i planbeskrivningen redogör kommunen att utpekade 
områden med påtagligt naturvärde ska sparas. Länsstyrelsen anser att avverkning och 
exploatering i direkt anslutning till skogsområdet med siffran 29 skulle påverka naturvärdena 
negativt. Länsstyrelsen vill därför att ett skyddsavstånd lämnas mot naturområde 29.  
 
Länsstyrelsen vill att detaljplanen kompletteras med ytterligare en fornlämning, om det i den nu 
pågående arkeologiska utredningen visar att den är en fornlämning och inte en övrig historisk 
lämning. Det är också troligt att de tre gravfälten inom planområdet kan komma att fortsätta i 
östlig riktning, detta kommer även visas i den nu pågående utredningen. De fornlämningar som 
kommer att vara kvar ska ha ett skyddsavstånd på minst 50 meter och de fornlämningar som inte 
kan bevaras med tillräckligt skyddsavstånd ska bli föremål för arkeologisk för- och eventuell 
slutundersökning. Dessa undersökningar sker vanligtvis efter att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Kommentar 

För dagvattnets rening nämns bland annat infiltration, minst 30% av marken får hårdgöras och 
längs vägar inom planområdet föreslås makadammdiken. En genomsläpplig beläggning kan 
fånga upp en del partiklar och partikelbundna föroreningar. Materialet i beläggningen har en stor 
betydelse på reningseffekten. Ett grövre material har en större infiltrationsförmåga men däremot 
en mindre reningseffekt än hos ett finare material. 

Inom den mark som är avsatt för Benders utveckling ska 3155m3 fördröjas. För att uppnå rening 
av dagvattnet innan det når recipienten samt fördröjningskraven föreslås en våt dagvattendamm 
att anläggas i södra delen av Benders kvartersmark. Dammen ska utformas som en våt damm 
med synlig vattenspegel. Denna har, till skillnad från en torr damm, bättre reningseffekt eftersom 
upphålltiden i en våt dam är längre än i en torr. 

Inom övrig kvartersmark föreslås avrinningen efterlikna den naturliga. Dagvatten föreslås 
fördröjas i kassetter, makadammagasin eller dammar. Vilken lösning som är lämpligast får 
studeras när verksamhetsutövaren är känd.   

Naturområde 29 har idag en buffertzon på mellan 50–70 meter innan verksamhetsområdet börjar. 
Inom naturområdet ska ingen skövling ske och kommunen anser därför inte att det behövs en 
större buffertzon.  

Planbeskrivning och plankarta justeras enligt den arkeologiska utredning som gjorts mellan 
samråd och granskning. Den potentiella fornlämning som Länsstyrelsen yttrat sig över kvarstår 
som övrig historisk fornlämning.  

 

 Trafikverket 
Trafikverket vill uppmärksamma att byggnader högre än 20 meter kan komma att påverka 
flygtrafiken. Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghindersanalys) föras vid varje enskild 
etablering.  
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Kommentar 
 
En flyghindersanalys kommer att göras innan byggstart. Planbeskrivning kommer att justeras 
och tydliggöra detta.  
 

 Skanova 
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom planområdet. Generellt önskar Skanova 
att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den som initierar åtgärden bekostar den.  

Kommentar 

Planbeskrivningen förtydligas angående befintliga markförlagda teleanläggningar inom 
planområdet samt ansvarsroller vid eventuell flytt eller skydd av telekablar.  
 

 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen anser att det är mycket bra att naturmarken mellan villabebyggelsen i 
Skörby och industriområdet bevaras. Dels som en ljudavskärmande barriär och dels som mark 
för rekreation och det rörliga friluftslivet.  

Området norr om kvarter nr 4, benämnt kvarter nr 3, kommer att hårdexploateras och 
Naturskyddsföreningen anser därför att det bör bevaras en passage mellan de två områdena, för 
djur och växtliv att passera.  

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen, som redovisas på sidan 27, så klassas ett område som 
påtagligt naturvärde. Området karaktäriserad av mer eller mindre öppen tallhällmark där träden 
växer väldigt långsamt och kan vara mycket gamla. Den grandominerande delen mellan 
tallhällmarken och järnvägsspåret klassas i naturinventeringen som ”visst naturvärde”, 
Naturskyddsföreningen anser att delar av barrblandskogen norr om område 29 har högre 
naturvärde än tallhällmarken och borde sparas. Om detta område sparas och planläggs som 
naturmark skulle det skydda naturen men också de fornlämningar och fornväg som går i 
området.  

Naturskyddsföreningen anser också att det ska sättas krav på att endast exploatörer som ämnar 
att nyttja järnvägsspåret får möjlighet att köpa mark i området, övriga ska hänvisas till Dragets 
industriområde.  

Idag går en gång- och cykelväg mellan Skörby bostadsområde och Västerskogsindustriområde. 
Det framgår inte av handlingarna om denna vägförbindelse ska finnas kvar efter att detaljplanen 
genomförs, naturskyddsföreningen vill poängtera vikten av att denna finnas kvar.  

Kommentar 

En vägförbindelse, en förlängning av Björnängsvägen, planeras att gå mellan kvarter 3 och 
kvarter 4. De verksamheter, utöver Benders, som kommer att etablera sig inom kvarter 4 
kommer att ha utfart mot Björnängsvägen. Detta gör det svårt att lämna en fri passage för djur- 
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och växtliv mellan planområdena. Däremot i enlighet med planprogrammet för Logistik Bålsta är 
avsikten att en grön passage ska finnas mellan kvarter 4 och kvarter 5–6.  

Område 29 från naturinventeringen kommer att sparas som naturmark. Mellan samråd och 
granskning görs en komplettering av tidigare genomförd arkeologisk utredning, om denna visar 
att några fornlämningar ska sparas eller kräver skyddsavstånd kommer planhandlingarna att 
kompletteras med detta.  

Inom Mälardalsregionen är det ett stort tryck på etableringar från näringslivet och det är viktigt 
att ha en bra planberedskap på verksamhetsmark. Detaljplanen kommer inte att styra vilken typ 
av verksamhet som kommer att kunna etableras utan detta är en kommande fråga för Håbo 
marknadsbolag AB tillsammans med kommunen. Det är därmed snarare en fråga kring 
kommunens markförsäljning än en planfråga.  

Gång- och cykelvägen som den går idag kommer inte att finnas kvar utan kommer att läggas om 
från Skörby och upp till förläningen av Björnängsvägen via det gröna stråket mellan kvarter 4 
och kvarter 5–6. Planhandlingarna kommer att justeras och bli tydligare kring detta.  
 

 Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Räddningstjänsten önskar att byggtrafik leds in- och ut till byggområdet så att de i största mån 
inte passerar framför brandstationen på Björnängsvägen.  

Kommentar 

Detta är inget som styrs i detaljplanen, däremot kommer kommunen behandla frågan vidare i 
samband med genomförandet till antingen exploateringsavtalet eller till bygglovet.  
 

 Eon 
Eon skriver att planbeskrivningen väl beskriver situationen för Eons anläggningar inom 
planområdet. Luftledningen inom området måste förstärkas som beskrivs eller markförläggas om 
möjligt. Ett antal nätstationer kommer att behöva placeras ut inom planområdet med tillförande 
kabelnät. Plankartan kan kompletteras med ”teknisk anläggning”, samråd kring placering av 
nätstationer bör göras och vara utrett innan granskningsskedet.  

Kommentar 
Kontakt kommer att tas med Eon för att säkerställa placering av en nätstation inom området. 
Plankartan kompletteras med möjlighet för teknisk anläggning i det nordvästra hörnet [E], 
Benders kommer att bli starkströmskund.  
 

 Skörby samfällighetsförening 
Skörbys samfällighetsförening tycker att det är direkt olämplig att placera ett 
verksamhetsområde som kommer att föra in tungtrafik och medföra bullerstörningar så nära ett 
tätbebyggt område. Den skog som idag finns intill bostadsområde kommer att försvinna och 
istället kommer områdets alla barnfamiljer bo i ett industriområde.  

Samfällighetens medlemmar flyttade till Skörby skog för att bo nära naturen och använder den 
omkringliggande skogen för rekreation, svampplockning och rekreation. Samfälligheten anser 
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inte att detaljplanen stämmer överens med den bild som gällande fördjupad översiktsplan för 
Bålsta tätort ger. I den står att stor hänsyn kommer att tas till befintlig bebyggelse i Skörby och 
andra bostadsområde i anslutning till det planerade verksamhetsområdet. I den fördjupade 
översiktsplanen står det att avståndet mellan verksamhetsområdet och den befintliga bebyggelsen 
ska vara 400 meter, i förslaget till detaljplanen är avstånden 120–240 meter. Ett större avstånd 
skulle vara positivt för både bullersituation samtidigt som det ger en illustration att de boende 
fortfarande bor i en skog. Skörby samfällighet föreslår därför att hela området flyttas norrut så att 
Benders nya fastighet ansluter till den kommande utbyggnaden av Björnängsvägen.  

I planbeskrivningen står det att det kommer att bli en påtaglig förändring för de boende i Sköby 
och för att minska denna negativa påverkan bör det undersökas möjliga sätt att stärka intrycket 
av landskapet. Samfällighetsföreningen vill att det ska ställas högre krav på exploatörerna om 
kompensationsåtgärder och framförallt se till att de sparas mer befintlig vegetation inom sina 
fastigheter.  

För att inte boende i området ska störas av buller så föreslår samfälligheten att detaljplanen 
utformas med verksamheter endast dagtid närmast Skörby. Bullerutredningen för Benders 
verksamhet visar att ökningen i Skörby kommer att bli minimal men resterade bestämmelser bör 
förtydligas och stärkas eftersom man inte vet vilken verksamhet som kommer etablera sig inom 
resterande område. En vall på 2 meter gör ingen skillnad utan den bör vara minst 4 meter och 9 
meter bred och ligga inom kvartersmark. Vegetationen på vallen bör utformas så att den passar 
in i befintlig natur.  
Kommunen bör sätta krav på mängden och kelvinnivån på belysningen. Den bör ligga på den 
nivån att den inte upplevs som en ljusförorening och kelvinnivån bör inte vara mer än 4000 k. 
Den bör också vara sensorstyrd så att ljusmängden minskar när verksamheten är låg.  

När det gäller dagvatten anser samfälligheten att detaljplanen bör ha tydligare formuleringar av 
dagvatten och särskilt inom det västra avrinningsområdet. Kommunen skriver i 
planbeskrivningen att det området har dåliga förutsättningen för infiltration. Därför måste 
kommunen ställa krav på genomsläppliga beläggningar och fördröjningsmagasin inom 
kvartersmarken. De måste ta hand om sitt dagvatten inom kvartersmarken och kommunen borde 
ställa krav på LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Bestämmelsen kring hårdgjord och 
genomsläpplig mark bör ändras för att tillåta lägre andel hårdgjord yta och större andel 
genomsläpplig mark. Samfälligheten anser även att den befintliga natur ska sparas på den mark 
som inte får hårdgöras.  

Vad gäller den sparade naturen inom planområdet så anser samfälligheten att den ska sparas som 
den är och att det inte ska anläggas några gångvägar som innebär att träd måste fällas.  

Håbo kommun har satt som mål att de ska vara en fossilbränslefri kommun 2030 och då anser 
samfälligheten att det borde ställas krav på detta i detaljplaner, denna detaljplan med stora 
industrier som alstrar mängder med transporter kommer inte att gagna detta mål på något sätt.  

Verksamhetsområden kommer snart vara det som välkomnar besökare till Bålsta och Skörby 
samfällighet ifrågasätter hur det stämmer ihop med kommunens marknadsföring som en 
kommun med nära till natur, Mälaren, levande landsbygd och bra bostäder.  

Kommentar 
Den fördjupade översiktsplanen är ett planeringsunderlag att ta hänsyn till. I den fördjupade 
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översiktsplanen (FÖP) är den exakta avgränsningen för avståndet inte preciserat utan den 
beskriver endast att vid planläggandet av Logistik Bålsta ska hänsyn tas till bostadsområdet. Inte 
heller kartorna visar en exakt dragning av planområdet utan ska endast vara vägledande. Efter 
den fördjupade översiktsplanen har ett planprogram tagits fram för Logistik Bålsta vars syfte var 
att ta ett helhetsgrepp över programområde och dess anslutningar till omgivningen för att bredda 
kommunens beslutsunderlag. Planprogrammet för Logistik Bålsta beskriver att en zon om ca 
200m lämnas som naturmark för rekreation och störningsskydd mellan industriverksamheten och 
bebyggelsen i Skörby. Liksom den fördjupade översiktsplanen är planprogrammet en ytterligare 
vägledning inför detaljplanearbete. Det är först i samband med detaljplanen som den exakta 
avgränsningen bestäms. I detaljplanen för kvarter nr 4 är avgränsningen mellan naturmarken och 
kvartersmarken placerad av hänsyn till Benders befintliga verksamhet, verksamheten kan därför 
inte flyttas för högt norrut. För att tillgodose både boende i Skörby och Benders har 
avgränsningen flyttas upp ytterligare 50 meter, vilket även är i linje med det godkända 
planprogrammet för Logistik Bålsta.  

Enligt den bullerutredning som tagits fram av Norconsult AB så visar den på att både de 
ekvivalenta och maximala riktvärdena klaras för de boende i Skörby. Det är idag inte bestämt 
vilken typ av verksamhet som ska etablera sig på resterande mark men kommunens vilja är att 
vara flexibel och att ha olika typer av mark redo att erbjuda när företag visar sig intresserade av 
att etablera sig i Håbo kommun. Kommunen kommer därför inte styra vilken typ av 
verksamheter som får möjlighet att etablera sig. Vid etablering av nya företag är det riksdagens 
fastställda riktvärden för trafik- och industribuller som gäller och som verksamheterna har att 
förhålla sig till. Boende som känner sig störda redan idag kan rapportera detta till kommunens 
miljöavdelning som då kommer utreda om någon åtgärd behöver vidtas. 

Bullervallen är justerad till att ligga inom naturmarken då det är en naturvall som ska passa in i 
skogslandskapet och ska anpassas till den befintliga naturen. För att möta Skörbybornas 
efterfrågan kommer plankartan att justeras så att vallen måste vara minst 4 meter hög. Detta är 
inget tvunget ur bulleraspekter då gränsvärden inte idag överskrids och inte heller kommer att 
överskridas. Vallens främsta uppgift är att bevara känslan av ett obrutet skogslandskap för 
besökande i området och för de boende i Skörby 

En detaljplan får inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med 
planläggningen. Detta är också viktigt för att förlänga planens aktualitet och användbarhet. Att 
styra Kelvinnivån och sensorer är väldigt detaljerat för en detaljplan och hänvisas snarare till 
bygglov och miljöavdelningens tillsynsarbete.  

Vad gäller dagvatten så reglerar detaljplanen att minst 25% av marken ska vara genomsläpplig, 
detta kommer att justeras till minst 30 %. Bestämmelsen om andel hårdgjord yta kommer att tas 
bort då lantmäteriet ansåg att denna bestämmelse var överflödig. Utöver det så ska dagvattnet 
hanteras enligt genomförd dagvattenutredning samt Håbo kommuns dagvattenpolicyn. Policyn 
tillsammans med detaljplanens genomförandebeskrivning säger bland annat att dagvatten ska 
hanteras inom enskild fastighet och inte får öka efter exploatering.  

Inom naturområdet för detaljplan kvarter nr 4 kommer den sparade naturen finnas kvar som den 
är men det finns planer på att anlägga en gång- och cykelväg inom kommande etapp, något som 
inte kan hanteras inom denna detaljplan men kommunen tar vidare synpunkten till kommande 
exploatering. Gång- och cykelvägen är tänkt att finnas inom naturstråket mellan kvarter 4 och 
kvarter 5–6. Denna förbindelse har som avsikt att fungera som för boende i Skörby både för att 
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komma ut i naturområdet men även för framtida tillgängligheten i samband med ökade 
arbetstillfällen inom Logistik Bålsta.  

Håbo kommun marknadsför sig som en Mälarkommun med närhet till natur men också som en 
aktiv part i Mälardalen där det ska vara attraktivt att bo och arbeta. Att Håbo kommun ligger 
precis rätt, mitt i Mälardalsregionen med utmärkta förutsättningar för både stora och små företag. 
Aktuell detaljplan bedöms därmed ligga i linje med kommunens mål och vision. För näringslivet 
och sysselsättningen i Håbo bör nya och utveckling av företag i området ha en positiv effekt, inte 
bara genom att fler arbetstillfällen skapas utan även att arbetsplatser erbjud på hemorten för 
kommuninvånare. Ur hållbarhetssynpunkt är även tillgången till industrispår i Logistik Bålsta 
mycket viktig då det medför att stora mängder gods kan transporteras miljövänligare via tåg.  

Benders har ett gediget miljöarbete och har börjat arbete med att förbättra sin energiförsörjning 
och övergång till fossilfria bränslen. En stor del av deras miljöpåverkan är deras 
energiförbrukning som går till drift av produktion, belysning samt uppvärmning av lokaler. De 
har nu aktivt startat arbetet med att gå över till koldioxidneutrala bränslen. I sin anläggning i 
Strängnäs har de till exempel bytt ut eldningsolja till träpellets. Detta är en utveckling som i 
framtiden även kan komma till verksamheten i Bålsta.  De arbetar även med att begränsa 
tomgångskörning på sina fabriker, kontroll av tryckluftsläckage samt byta ut all armatur till 
LED. I sina beräkningar så minskar deras koldioxidutsläpp från 3005 ton till 145 ton med detta 
arbete.  
 

 Privatperson 1–6, 10–12 samt 15 
Se yttrande 8.  

Kommentar 

Se kommentar till yttrande 8. 
 

10. Privatperson 7 
Privatperson 7 påpekar att avståndet mellan kvarter 4 inte längre stämmer överens med det den 
fördjupade översiktsplanen säger. De som har flyttat till Skörby har gjort det främst på grund 
utav att det är avskilt och ligger nära fin natur. Skogen mellan kvarter 4 och Skörby ska lämnas 
orörd för att så mycket ljud och buller som möjligt ska absorberas och att logistikcentra inte syns 
från Skörbys bostadsområden.  

Privatperson 7 anser också att det bör göras noggrannare mätningar på ljud och buller innan och 
efter för att säkerställa att Skörbyborna inte störs. Det bör byggas tillräckliga bullerskydd och 
krav ska ställas på verksamheterna att hålla sig inom godkända bullernivåer.  

Detaljplanen bör också säkerställa att lastbilar inte tar vägen genom Bålsta och söderut mot 
centrum. Dessa bör gå den norra vägen, via Shell, och ut på E18. Allra helst ser privatperson 7 
att det en ny väg som leder industritrafik direkt ut till E18. 

Kommentar 

I kommunens översiktsplan går det att se hur Håbo vill utvecklas och platsen för Logistik Bålsta 
har varit utpekat i kommunens Översiktsplaner sedan 1996. Detta är därmed inget snabbt 
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politiskt beslut utan har både översiktsplaner samt godkänt planprogram i ryggen. Efterfrågan på 
mark för etablering av företag och bostäder har ökat markant under de senaste åren och en god 
detaljplaneberedskap är viktig för att kunna möta marknadens ökade behov. 

Den fördjupade översiktsplanen är ett planeringsunderlag att ta hänsyn till. I den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) är den exakta avgränsningen för avståndet inte preciserat utan den 
beskriver endast att vid planläggandet av Logistik Bålsta ska hänsyn tas till bostadsområdet. Se 
vidare kommentar till yttrande 8 angående detta.  
För att tillgodose både boende i Skörby och Benders har avgränsningen flyttas upp med 50 meter 
till. Kommunen avser att skogen som finns mellan kvarter 4 och Skörby ska lämnas orörd.  

Enligt den bullerutredning som tagits fram av Norconsult AB så visar den på att både de 
ekvivalenta och maximala riktvärdena klaras för de boende i Skörby. Det är idag inte bestämt 
vilken typ av verksamhet som ska etablera sig på resterande mark inom kvarter 4 och 
detaljplanen är därför flexibel. Vid etablering av nya företag är det riksdagens fastställda 
riktvärden för trafik- och industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhålla sig 
till. Den vall som föreslås i detaljplanen justeras även så att den måste vara minst 4 meter hög till 
istället för som tidigare 2 meter enligt samrådsförslaget. Enligt bullerutredning får inte boende i 
Skörby buller som överskrider gränsvärdena utan vallen är främst till för att behålla 
landskapskaraktären. Om det mot förmodan i framtiden skulle vara så att boende känner sig 
störda av verksamheterna på grund av buller så finns möjlighet att rapportera detta till 
kommunens miljöavdelning som då utreder om någon åtgärd behöver vidtas.  

Inom detaljplanerna för Bålsta centrum planeras Stockholmsvägen att byggas om till en 
stadsgata, vilket innebär smalare och lägre hastighet. Även kommunen förordar och kommer 
således också att rekommendera att tunga transporter åka ut via E18. Detta är dock inte något 
som kan säkerställas i aktuell detaljplan. 
Förslaget om en ny väganslutning direkt ut till E18 diskuterades i samband med planprogrammet 
för Logistik Bålsta. Under programarbetet konstaterades dock att detta var svårt att få till.  
 

11. Privatperson 8 
Privatperson 8 vill veta hur kommunen tänkt lösa trafiksituationen förbi Bålsta. Med många 
långtradare som ska av och på E18 finns risken att situationen kommer att se ut som på E4an vid 
Rosersberg, det vill säga köer och krypande trafik.  

Privatperson 8 vill också veta hur Lilla ullfjärden kommer att påverkas av verksamhetsområdet. 
Lilla ullfjärden ligger nära E18 och man vill veta hur den kommer att påverkas om det, flera 
dagar i veckan, är bilkö längs E18. Vad är miljöavdelningens åsikter kring detta? 

Till slut vill även privatperson 8 veta hur kommunen medvetet kan välja att dra in smutsig trafik 
i centrala Bålsta. Inom kort kommer Kraftleden att betraktas som innerkärnan av Bålsta tätort 
och kommunen borde då tänka mer långsiktigt och planera för ett växande och mer 
människovänligt Bålsta. Politikers beslut att sälja mark för att sen inse att man blivit trångbodd 
borde tänkas igenom. Bostadsområdet byggs runt det som tidigare varit ”tung industri” och 
industrin hamnar då centralt och blir ett problem för kommunen när barn ska röra sig och boende 
ska ha en rimlig decibelnivå och ren miljö.  

Kommentar 
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I kommunens översiktsplan går det att se hur Håbo vill utvecklas och platsen för Logistik Bålsta 
har varit utpekat i kommunens Översiktsplaner sedan 1996. Detta är därmed inget snabbt 
politiskt beslut utan har både översiktsplaner samt godkänt planprogram i ryggen. Efterfrågan på 
mark för etablering av företag och bostäder har ökat markant under de senaste åren och en god 
detaljplaneberedskap är viktig för att kunna möta marknadens ökade behov. 

I samrådsförslaget till ny översiktsplan pekas tätorten ut från Kalmarsand till Logistik Bålsta så 
det kommer inte ligga några industrier mitt i tätorten utan dessa kommer förbli i utkanten. 
Stockholmsvägen planeras att bli en stadsgata utan tung trafik och den rekommenderade vägen 
för tung trafik är via E18, inte genom tätorten.  

Det finns idag inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra trafikplats, enligt uppgifter från 
tekniska avdelningen. Tillskottet av de lastbilar som kvarter 3 och kvarter 4 innebär kommer att 
fördela sig i alla riktningar vid trafikplatsen, det vill säga till och från Stockholm samt till och 
från Enköping. Tillskottet av fordonsrörelser bedöms inte medföra köbildning och därmed 
bedöms inte heller Lilla ullfjärden att påverkas. 
 

12. Privatperson 9 
Privatperson 9 meddelar att hen vill överklaga detaljplanen för Logistik Bålsta. Det är, enligt 
personen, galenskap att planlägga 26 hektar skog och åkermark för industri. 26 ha mark som idag 
fungerar som lättillgänglig rekreation för medborgare i Håbo. Logistik Bålsta kommer att 
medföra oljud, ökad trafik och ökad ljusförorening. Området bör istället klassas som 
naturreservat så området är lättillgängligt och unikt. Boende i Högstamalm och Apalle är 
frustrerade då man har valt att flytta till och bo på landet vilket med verksamhetsområdet blir 
hotat.  

Kommentar 

I kommunens översiktsplan går det att se hur Håbo vill utvecklas och platsen för Logistik Bålsta 
har varit utpekat i kommunens Översiktsplaner sedan 1996. Det finns även ett godkänt 
planprogram för områdets utveckling. Angående buller, ökad trafik och ljusföroreningar se 
vidare kommentar till yttrande 8.  

Det är inte möjligt att överklaga förslaget till detaljplan i detta skede av planprocessen. 
Planförslaget har ännu ingen rättsverkan. Det är först när kommunen tar beslut om att anta 
detaljplanen (vilken har rättsverkan) som beslutet kan överklagas. När detaljplanen har antagits 
av kommunfullmäktige kommer sakägare med kvarvarande synpunkter få information per brev 
om den fortsatta processen. 
 

13. Privatperson 13 (en grupp boende i Nyhagen) 
Boende i Nyhagen anser att hela förslaget är förkastligt och att det finns många bättre platser i 
Håbo kommun att omvandla till verksamhetsområde. Gruppen citerar Håbo kommuns vision om 
att vara en Mälarkommun nära naturen i sitt yttrande och menar att detaljplanen inte stämmer 
överens med detta.  

Detaljplanen omfattar ett gammalt fint skogs- och strövområde som många av kommunens 
invånare redan idag använder som rekreationsområde, och detta ska nu tas bort och ersättas med 
industrimark. Kommunen har under planerandets gång fått in flera protester men kommunen har 
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valt att inte ta hänsyn till dess invånare som är de som ska vistas och trivas i kommunen. De 
naturnära områdena som är tillgängliga för kommunens invånare tas bort och det är en 
motsättning i förhållande till kommunens vision 2030. Orsaken till detta har kommunen inte 
lyckats förklara under processens gång.  

Vidare säger kommunen att man är en naturnära kommun, att Bålsta ska vara en levande småstad 
och att det goda livet finns i Håbo. Några av de boende i Nyhagen har bott i Håbo i 70 år och har 
bara sett hur Bålsta försämrats och hur den fina idyll som en gång varit har förstörts. Gruppen är 
inte emot att kommunen växer och utvecklas men de anser inte att industrimark runt samhället är 
särskilt lyckat. Med de planer som kommunen har så kommer det inte att finnas några 
strövområden kvar.  

De boende i Nyhagen har inte samma levnadskvalité sedan tidigare. Sedan man utökat 
industriområdet som ligger granne med deras fastigheter så har de påverkats enormt mycket av 
buller. Boende har själva genomfört en bullermätning och den stämmer inte överens med de 
utredningar som kommunen tagit fram. De anser inte heller att kommunen lyssnar på dem. 
Trafiken på Kraftledens norra del är mycket störande och med Benders utökade produktion 
kommer det att bli en utökad tung trafik på Kraftleden samt fler tåg på industrispåret. 
Nyhagsvägen 7 ligger endast 30 meter ifrån spåret och har idag problem med bullernivån. Som 
noterat tidigare använder Benders diesellok vilket gör att det bullrar och gnisslar mycket och 
eftersom Benders även kör tåg nattetid väcks boende. Även där har boende gjort egna mätningar 
som överskrider gränsvärdena. Benders har i december gjort mätningar på två tåg vilket inte gav 
tillräckligt höra värden men boende har gjort mätningar kontinuerligt sedan 2017 och bifogar en 
lista på de tiderna då Benders tåg går.  

De boende kan inte i planförslaget se hur man ska reducera buller och störningar för de som bor i 
Nyhagen och för dem är detta en väldigt viktig fråga som de gärna diskuterar med kommunen.  

Kraftleden är en stor väg som boende i Nyhagen måste passera för att ta sig till och från området. 
Det är en farlig passage ur flera aspekter och det saknas ett övergångställe vid den norra 
rondellen. För gående som kommer från Björnängsvägen eller Nyhagsvägen och skavidare in på 
Baldersvägen måste de passera runt hela rondellen och passera tre övergångställen eller gå den 
naturligaste vägen under stor risk då den saknar övergångställe. Det är ej heller säkert att gå eller 
cykla utefter Kraftleden eller Baldersvägen då den saknar gång- och cykelväg. Planförslaget 
borde ta hänsyn till gång- och cykeltrafikanters säkerhet runt området. 

Vidare påpekar de boende de miljökonsekvenser som planförslaget innefattar. Det finns 
utrotningshotade arter inom planerat område och de åtgärder som föreslås kan omöjligt räcka för 
att förhindra att de försvinner. Planförslaget innebär att stora delar barrblandskog, triviallövskog, 
hällmarkstallskog och åkermark kommer att exploateras. Större delen av området är dessutom 
kuperat vilket innebär stora ingrepp i naturen för att plana ut terrängen. Detta innebär en stor 
förändring av områdets karaktär och inga utrotningshotade arter klarar en sådan omställning. Att 
sträva efter naturmiljöer med mångfald genom att skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och 
den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar för att kunna skapa, utveckla 
och stärka ekosystemtjänster. Det låter bra i strategin men i verkligheten gör kommunen 
tvärsemot. Kommunens miljöstrategi är vidare att minska utsläppen från transportsektorn genom 
att stoppa ökningen av fossila utsläpp och giftiga metaller, kommunen strävar efter att bli en 
fossilbränslefri kommun till och med 2050. Med detta förslag kommer både den tunga trafiken 
samt personbilar att öka, hur ser planerna ut med att attrahera elbilsanvänding eller 
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biogasbränsle. I detaljplanen nämns bara de positiva effekterna med järnvägen men det bör också 
beskrivas hur man tänkt med övrig vägbaserad trafik.  

Kommentar 

I kommunens översiktsplan går det att se hur Håbo vill utvecklas och platsen för Logistik Bålsta 
har varit utpekat i kommunens Översiktsplaner sedan 1996. Platsen har även ett godkänt 
planprogram bakom sig. Detta är något som diskuterats flera gånger under arbetet med Logistik 
Bålsta. I samband med planprogrammet för Logistik Bålsta genomförde Calluna en inventering 
av naturvärden i området som visade på att det inte fanns några objekt i den högsta 
naturvärdesklassen. Däremot hittades ett flertal i de lägre klasserna varav 10 objekt undantagits 
från exploatering. Naturvärdena har således varit vägledande vid planprogrammets föreslagna 
exploateringsområden. Mellan kvarter 4 och kvarter 5–6 har även ett naturstråk bevarats för att 
fungera som koppling för boende att komma ut i intilliggande naturområden samt som 
spridningskorridor för djur- och växtliv.  
 
Håbo kommun marknadsför sig som en Mälarkommun med närhet till natur men också som en 
aktiv part i Mälardalen där det ska vara attraktivt att arbeta. Att Håbo kommun ligger precis rätt, 
mitt i Mälardalsregionen med utmärkta förutsättningar för både stora och små företag. Den 
förslagna utvecklingen i Logistik Bålsta och nu aktuell detaljplan för kvarter 4 bedöms därmed 
ligga i linje med kommunens mål och vision. För näringslivet och sysselsättningen i Håbo bör 
nya och utveckling av företag i området ha en positiv effekt, inte bara genom att fler 
arbetstillfällen skapas utan även att arbetsplatser erbjud på hemorten för kommuninvånare. Ur 
hållbarhetssynpunkt är även tillgången till industrispår i Logistik Bålsta mycket viktig då det 
medför att stora mängder gods kan transporteras miljövänligare via tåg. Det är just tillgången till 
industrispår inom Logistik Bålsta och Västerskogsindustriområde som är unik i kommunen och 
som har varit en avgörande faktor för att området planeras. Genom att stora mängder gods kan 
transporteras, miljövänligt, på tåg avlastas hela Mälardalen från en betydande mängd 
lastbilstransporter. 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för buller som gäller och som 
verksamheterna har att förhålla sig till. Idag visar både den utredning som Norconsult AB tagit 
fram och den som Benders själva tagit fram på att boende i Nyhagen har höga bullernivåer, 
någon enstaka fastighet över riktvärden, men Benders har tillstånd för sin trafik och i arbetet med 
den aktuella detaljplanen kan kommunen ej neka dem att fortsätta driva sin verksamhet som de 
gör idag. Boende som känner sig störda av tågtrafiken kan rapportera detta till kommunens 
miljöavdelning som då kommer att utreda om någon åtgärd behöver vidtas. Listan på tågtider, 
ihop med bullerutredningen, presenteras i planhandlingarna. I arbetet med Logistik Bålsta 
kvarter 3 har åtgärder diskuterats för boende i Nyhagen, den frågan kommer att tas vidare där.  

I arbetet med kvarter 3 utreddes frågan kring salamandrar och det visade sig att en mindre 
population av större vattensalamander finns i planområdets närhet. Föreslagen exploatering 
påverkar inte lekvatten eller tillgång till övervintringsområden. Det kommer att vidtas skydds- 
och kompensationsåtgärder enligt beslut från länsstyrelsen den 8 juni 2018, i syfte att förbättra 
möjligheten att populationen lokalt ska få god bevarandestatut samtidigt som spridningsvägar 
säkerställs. Genomförandet av åtgärderna kommer att åligga byggherren inom kvarter 3 och 
regleras i avtal mellan byggherre och Håbo kommun.  
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Håbo kommun och tekniska avdelningen har planerat och projekterat för en komplettering av 
gång- och cykelbana utmed Kraftleden, från Kalmarleden till Björnängsvägen. Denna kommer 
att byggas ut i etapper med start vid Kalmarvägen till ungefär Skogsbrynets förskola. 
Anledningen att det saknas ett övergångställe i norra delen av rondellen är att det bedömts som 
olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Förslaget om gångväg utmed Baldersvägen skulle vara bra, 
den tekniska avdelningen tar med sig denna fråga i sin vidare planering.  

Varken i den här detaljplanen eller i Håbo kommuns övriga planer kan kommunen tvinga 
människor att använda elbil eller biogasbränsle, det kan kommunen endast rekommendera. Inom 
hela området för Logistik Bålsta har kommunen för avsikt att bygga ut gång- och cykelväg samt 
utöka kollektivtrafiken, detta är ett steg till att få människor att resa klimatvänligt och lämna 
bilen hemma.   

Benders själva har ett gediget miljöarbete och har börjat arbete med att förbättra sin 
energiförsörjning och övergång till fossilfria bränslen. En stor del av deras miljöpåverkan är 
deras energiförbrukning som går till drift av produktion, belysning samt uppvärmning av lokaler. 
De har nu aktivt startat arbetet med att gå över till koldioxidneutrala bränslen. I sin anläggning i 
Strängnäs har de till exempel bytt ut eldningsolja till träpellets. Detta är en utveckling som i 
framtiden även kan komma till verksamheten i Bålsta.  De arbetar även med att begränsa 
tomgångskörning på sina fabriker, kontroll av tryckluftsläckage samt byta ut all armatur till 
LED. I sina beräkningar så minskar deras koldioxidutsläpp från 3005 ton till 145 ton med detta 
arbete.  
 

14. Privatperson 14 
Privatperson 14 är boende i Skörby och som många andra så flyttade de till området just på 
grund av skogen. Skogen är tillgänglig med sina stigar och upplevs som orörd och vidsträckt. 
Den är oersättlig ur avkopplings- och rekreationssyfte.  

I den fördjupade översiktsplanen över Bålsta tätort står att det ska tas stor hänsyn till befintlig 
bebyggelse i Skörby vid utbyggnad av verksamhetsområdet, privatperson 14 anser inte att 
planförslaget tar stor hänsyn varken till Skörby eller andra bostadsområden. Skogsremsan som 
ska bevaras verkar ha krympt betydligt och känslan av skog är borta, avståndet mellan bostäder 
och verksamheter bör vara minst 400 meter eller mer. Hela verksamhetsområdet bör flyttas 
norrut. Med den fördjupade översiktsplanen fick man uppfattningen av att det skulle bli ett 
logistikområde med inriktning mot järnvägstrafik men som det är planerat nu kommer redan 
befintlig intilliggande industri breda ut sig och skära av skogspartiet. Då försvinner hela vitsen 
med skog. En remsa på några hundra meter orörd skog kan inte kompensera det. Inte heller att 
det öppnas upp för cykel- eller promenadstråk genom det tänka industriområdet.  

Att placera ett verksamhetsområde som kommer föra in tung trafik och medföra bullerstörningar 
i ett så nära tätbebyggt område är inte lämpligt. Bostadsområde som marknadsförs som attraktiva 
för sin närhet till skog och mark. Den skogen kommer att försvinna och istället kommer 
barnfamiljer att bo i ett industriområde om denna detaljplan genomförs som den är utformad 
idag. Om det absolut måste bli ett industriområde i kvarter 4 bör det ske i form av småföretagare 
med verksamhet under dagtid och som innebär minimal störning i form av buller och transporter.  
Om kommunen även menar allvar med att bli en fossilbränslefri kommun bör det i alla fall 
ställas krav på de detaljplanen kommunen upprättar som ska hjälpa att uppnå dessa krav, något 
sådant går inte att se i detaljplanen.  
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Personer boende intill skogen i Skörby vet att området är väldigt sankt och vattensjukt i väster. 
Privatperson 14 förutsätter att dagvattnet kommer att omhändertas lokalt och inte belasta skogen 
och bostadsområdena ytterligare.  

Håbo kommun marknadsförs som en kommun som har nära till naturen, upplevelser, stränder, 
levande landsbygd, bra bostäder, kreativitet och medeltid. Det sitter en skylt vid tågstationen 
med just det budskapet. På vilket sätt bidrar denna detaljplan till den bilden kommunen vill 
förmedla vad gäller nära till natur och bra bostäder? Snart är Bålsta omringat av industriområden 
och det är det första som besökare och eventuella nya medborgare möts av oavsett vilken entré 
man använder. Till och med strandnära områden upptas av industrier. Satsa istället på att göra 
natur och stränder mer tillgängliga för invånare och besökare om ni vill ha en attraktiv kommun. 
Detaljplanen anger fler arbetstillfällen som en motivering till utbyggnaden av området men vad 
är anledningen till att detta måste ske på bekostnad av befintliga invånare. Är inte nöjda, 
skattebetalande invånare något kommunen strävar efter? 

Kommentar 

Håbo kommun marknadsför sig som en Mälarkommun med närhet till natur men också som en 
aktiv part i Mälardalen där det ska vara attraktivt att både arbeta och bo. Att Håbo kommun 
ligger precis rätt, mitt i Mälardalsregionen med utmärkta förutsättningar för både stora och små 
företag. Kommunen vill ge flera möjligheten att arbeta i kommunen, något som också skulle 
motverka känslan av att kommunen är en sovstad. Det stämmer att det är stora delar av 
naturmark som ianspråktas vid utveckling av området. De goda infrastrukturförutsättningar, som 
är en förutsättning för etablering av logistikverksamheter, samt det tillskott av arbetsplatser som 
området bidrar med motiverar ianspråktagandet av naturmark. För de området som föreslås 
ianspråktas inom Logistik Bålsta området har hänsyn tagits till områdets naturvärden och de 
naturobjekt som ansetts värdefull att bevara har undantagits från exploatering.  

Håbo kommun arbetar med flera detaljplaner och planprogram som ska öppna upp stränder för 
invånare, Kalmarsand och St:Eriks är två av dessa.  

I övrigt, se kommentar till yttrande 8.  
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 
Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter. Det som främst tagits upp under samrådet är 
ianspråktagandet av naturmark samt de störande situationer som kommer uppstå för de boende i 
området, främst kring buller, trafik och ljus. 

Ändringar gjorda efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. Naturområdet mellan 
verksamhetsmarken och naturområdet har utökats, vallen kommer att justeras till att vara minst 4 
meter hög. Planbestämmelser kommer att ses över, n2 bestämmelsen tas bort och n1 utökas till att 
reglera en större mängd genomsläpplig mark. Bestämmelsen e2 ses över. 
 
 

Bålsta 2018 
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