
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-11-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 
Carina Lund (M), Ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Fredrik Anderstedt (S) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (FP) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 10 november 2015, kl. 08:30 

 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden Tid Föredragning 

1.  Upprop 08.30 Johan Utter 

2.  Val av justerare - Ordförande 

3.  Fastställande av dagordning - Ordförande 

4.  Informationer 
 
- Flyktingfrågan 
- Regionfrågan 
- Markköp från Marknadsbolaget 

08.35 Vipul Vithlani 
Louise Lightowler 

5.  Val av ortstidning för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden 
under perioden 2016-2018 
Dnr 2015/00266  

08.45 Johan Utter 

6.  Redovisning av ej färdigberedda mot-
ioner och medborgarförslag 2015 
Dnr 2015/00275  

08.50 Johan Utter 

7.  Motion om bra mat till skolbarn och 
äldre, motionärer: Lisbeth Bolin (C) 
och Fred Rydberg (KD) 
Dnr 2014/00097  

08.55 - 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-11-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

8.  Utredning om alternativ finansiering av 
kommunens investeringar 
Dnr 2015/00293  

09.00 Vipul Vithlani 

9.  Resultatreglering mellan åren i driftre-
dovisningen 
Dnr 2015/00294  

09.10 Vipul Vithlani 

10.  Organisationstillhörighet för plan- och 
utvecklingsavdelningen 
Dnr 2015/00295  

09:20 Vipul Vithlani 

11.  Attesträtt år 2016 09.30  

12.  Budget 2016 
Dnr 2015/00162  

09.35 Vipul Vithlani 

13.  Gratis bussresor inom Bålsta för pens-
ionärer, kollektivtrafikförvaltningen 
UL 
Dnr 2015/00269  

10:05 - 

14.  Projektprioriteringslista för befintliga 
detaljplaneuppdrag i kommunen 
Dnr 2015/00166  

10.10 Märit Olofsson Nääs 

15.  Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 
Dnr 2015/00270  

10.20 Fredrik Holmgren 

16.  Adressättning "Glastomten", Bålsta 
1:671 
Dnr 2015/00276  

10.30 - 

17.  Försäljning, del av Väppeby 6:1 
Dnr 2015/00277  

10.35 - 

18.  Detaljplan 428 Bålsta 1:35, 1:36 Lyck-
ebo 
Dnr 2014/00036 890 

10.40 - 

19.  Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., 
Gästis 
Dnr 2015/00228  

10.45 - 

20.  Tilläggsavtal till markförsäljning inom 
området Björnbro/Logistik Bålsta, 
Bålsta tätort 
Dnr 2013/00056  

10.50 Emma Zetterman 



 

 KALLELSE 
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 2015-11-02  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

21.  Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik 
Bålsta, del av Skörby 5:1, ny process 
efter dom 
Dnr 2015/00183  

11.00 Emma Zetterman 

22.  Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 
1:597, Gransätervägen 
Dnr 2011/00113  

11.10 Emma Zetterman 

23.  Detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo All-
männing 1:5 m.fl. 
Dnr 2015/00289  

11.20 Domagoj Lovas 

24.  Detaljplan 417 för Bålsta Centrum, 
etapp 1, Resecentrum 
Dnr 2011/00107  

11.30 Domagoj Lovas 

25.  Detaljplan för Gamla Bålsta 
Dnr 2015/00288  

11.40 Domagoj Lovas 

26.  Försäljning, del av Frösunda 4:10 
Dnr 2015/00261  

11.50 Märit Olofsson Nääs 

27.  Övriga frågor/ärenden 
 

12.00 - 

 

   

Carina Lund 
Ordförande 

 Johan Utter 
Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-20 KS 2015/00266 nr 62896 

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

 

Val av ortstidning för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden under perioden 2016-2018 

Förslag till beslut   

1. Kommunfullmäktige beslutar att kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden, i enlighet med 5 kap. 10 § Kommunallagen, ska 

annonseras i Bålsta Upplands-Bro Bladet under resterande del av 

mandatperioden. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att annonseringen i Bålsta Upplands-Bro 

Bladet ska upphöra i det fall att bestämmelsen om slopad 

annonseringsplikt, i den nya kommunallagen (SOU 2015:24), vinner 

laga kraft innan mandatperiodens slut.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att annonseringen ska utvärderas löpande 

genom kommunikationsavdelningens mätningar och statistik och om 

väsentliga förändringar sker i dessa ska ärendet tas upp för omprövning 

av fullmäktige.  

 

Sammanfattning  

Nuvarande kommunallag (1991:900) 5 kap. 10 § ålägger kommunerna att 

införa kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden i den eller de 

ortstidningar som kommunfullmäktige själv bestämmer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12 15 § 120 att kommunfullmäktiges 

kungörelser ska annonseras i Bålsta Upplands-Bro Bladet under perioden 

2015-01-01 – 2015-12-31. Fullmäktige beslutade också att annonseringen 

ska utvärderas innan förslag för resterande del av mandatperioden läggs 

fram. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att annonseringen i Bålsta 

Upplands-Bro Bladet har fungerat tillfredsställande under perioden. 

Kommunikationsavdelningens mätningar och statistik visar också att Bålsta 

Upplands-Bro Bladet fortfarande ligger i topp vad gäller var medborgarna 

vill ha sin information. Därför föreslås att annonseringen av 

kommunfullmäktiges kungörelser fortsätter i nuvarande form även för 

resterande del av mandatperioden. 

2015-03-23 presenterades slutbetänkandet (SOU 2015:24) ”En 

kommunallag för framtiden” Ett av förslagen i betänkandet är att 

skyldigheten att kungöra fullmäktiges sammanträden genom annonsering i 

ortstidning ska upphöra, för att ersättas med en digital hantering. 

När den nya kommunallagen vinner laga kraft, och under förutsättning att 

förslaget om slopad annonsering går igenom, föreslås också att 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-20 KS 2015/00266 nr  

 

kommunfullmäktige samtidigt upphör med annonseringen i Bålsta 

Upplands-Bro Bladet.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp löpande av kommunikationsavdelningen genom 

mätningar och statistik. Ärendet ska läggas fram för fullmäktiges 

omprövning om väsentliga förändringar sker. 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliet – För åtgärd 

Kommunikationsavdelningen – För uppföljning 

Kontaktcenter – För kännedom 

Bålsta Upplands-Bro Bladet
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 Datum Vår beteckning 

 2015-10-21 KS 2015/00275 nr 62939 

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

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 2015 

Förslag till beslut   

1. Kommunfullmäktige beslutar att notera att redovisning av ej 

färdigberedda motioner och medborgarförslag har skett i enlighet med 

fullmäktiges arbetsordning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att se till 

att de motioner och medborgarförslag som är äldre än ett år snarast, och 

senast till nästa redovisning, bereds färdigt och presenteras för beslut till 

fullmäktige.  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 22 fastställer att ej färdigberedda 

motioner och medborgarförslag ska redovisas till fullmäktige två gånger per 

år. Senaste redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 2014-

09-22 § 59. 

För närvarande finns 7 motioner och 7 medborgarförslag som inte är 

färdigberedda. Av dessa är 5 motioner och 4 medborgarförslag äldre än ett 

år.  

I arbetsordningen § 26 framgår att motioner och medborgarförslag ska 

beredas så att de kan besvaras inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. De motioner och medborgarförslag som är 

äldre än ett år bör därför snarast beredas färdigt och presenteras för beslut av 

fullmäktige, alternativt tas upp för avskrivning i det fall ärendena inte längre 

är aktuella för vidare handläggning.  

Uppföljning 

Uppdraget ska följas upp i samband med nästa redovisning av ej 

färdigberedda motioner och medborgarförslag.  

Beslutsunderlag  

– Lista över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet – För åtgärd

 



      

POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

 

 

 

 REDOVISNING 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-22 KS 2015/00275 nr 62945 

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

 

 

Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 2015 

Ärende Dnr Anmäld Status 

Motioner    

Motion gällande 

Dyarneområdet, motionär 

Carina Lund (M) 

2014/83 2014-04-28  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motion om bra mat till 

skolbarn och äldre, 

motionärer: Lisbeth Bolin 

(C) och Fred Rydberg (KD) 

2014/97 2014-06-09  Färdigberedd. 

 På väg upp till KF för beslut 

Motion om inrättandet av 

ett råd för integration, 

motionärer: Håkan Welin 

(FP), Lisbeth Bolin (C) och 

Fred Rydberg (KD) 

2014/98 2014-06-09  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motion om att "Cykla i 

Håbo - hela Håbo cyklar", 

motionärer: Lisbeth Bolin 

(C) och Ralph 

Abrahamsson (M) 

2014/121 2014-09-22  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motion med förslag om 

kartläggning av och 

åtgärdsprogram mot 

skadliga kemikalier i 

förskolan, motionär: Fred 

Rydberg (KD) 

2014/127 2014-09-22  Färdigberedd. 

 På väg upp till KF för beslut 

Motion om att genomföra 

en värdering av kommunens 

och Håbohus AB:s fasta 

tillgångar med avseende på 

aktuellt marknadsvärde. 

Motionär Owe Fröjd (Båp) 

2015/186 2015-06-15  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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Ärende Dnr Anmäld Status 

Motion om placering av 

solceller på kommunens 

fastigheter, motionär: 

Fredrik Anderstedt (S) 

2015/235 2015-09-21  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslag    

Medborgarförslag - om 

förbättringar vid 

Aronsborgs båtplats 

2009/83 2009-09-28  Ärendet remitterat till upphörd 

myndighet (Miljö- och 

tekniknämnden) för beredning. 

 Utredning krävs 

Medborgarförslag om 

skatepark i Skokloster 

2013/52 2013-04-22  Ärendet remitterat till upphörd 

myndighet (Miljö- och 

tekniknämnden) för beredning. 

 Utredning krävs 

Medborgarförslag - 

belysning med mera längs 

Kalmarleden 

2014/35 2014-02-24  Oklart, utredning krävs. 

Medborgarförslag för att 

förbättra möjligheten för 

kommunens barn, 

ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning att ta 

sig till habiliteringen i 

Bålsta 

2014/60 2014-03-24  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslag - 

undersöka behov av 

natthärbärge i Håbo 

kommun 

2015/167 2015-05-04  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslag angående 

cykelväg/gångväg mellan 

Bålsta och Hjälstaviken 

2015/168 2015-09-21  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslag angående 

belysning längs gång-

/cykelväg mellan norra och 

södra Eneby 

2015/229 2015-09-32  Ärendet remitterat till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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 2015-10-22 KS 2014/00097 nr 62949 

Upphandlingsenheten 
 
Gudrun Lind, Upphandlingschef 
0171-525 66 
gudrun.lind@habo.se 

 

Motion om bra mat till skolbarn och äldre, motionärer: Lisbeth 
Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Sammanfattning 

Arbetet med att implementera EU:s nya upphandlingsdirektiv inom den 

klassiska sektorn och försörjningssektorn pågår. Lagen beräknas träda i kraft 

den 1 april 2016. Innebörden i EU-direktivet var känt när Håbo kommuns 

nuvarande upphandlingspolicy antogs i december 2013. 

Grunden för all offentligt upphandlingen kommer även fortsättningsvis att 

vila på principerna om att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt att genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt. 

Upphandlingarna ska vidare genomföras i enlighet med principerna om 

ömsesidigt erkännande och med principerna om proportionalitet.  

Motionärerna yrkar på att Håbo kommun snarast utreder och anpassar 

nuvarande upphandlingspolicy till kommande lagtext.  

Utifrån hur nuvarande upphandlingspolicy är utformad ger den möjlighet att 

utforma kraven avseende mat efter mål som kvalitet och hållbarhet. Med 

hänvisning till detta finns inget behov av att utreda och anpassa nuvarande 

upphandlingspolicy till kommande lagtext.   

 
Ärendet 

EU-direktivet och Lagen om offentlig upphandling 

Mycket av det som verkar nytt i samband med implementeringen av EU-

direktivet till svenska lag är att rådande domstolspraxis har nu EU 

tydliggjort i sitt direktiv. Det kommer framöver alltså på ett tydligare sätt 

redan i lagtexten vara möjligt att ta hänsyn till social aspekteter och 

miljökrav. Det är möjligt redan med dagens lagstiftning att ställa krav på 

miljö och social hållbarhet men rättigheten har förstärkts i det nya direktivet.  

 
Allmänna bestämmelser 

Grunden för all offentligt upphandlingen kommer även fortsättningsvis att 

vila på principerna om att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 

Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om 

ömsesidigt erkännande och med principerna om proportionalitet.  

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från detta 

lagstillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa 
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konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett 

otillbörligt sätt. 

I den nya lagstiftningen kommer det att framgå att en upphandlande 

myndighet bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta.  

Upphandling av livsmedel 

Enligt motionärerna skulle de nya EU-regler om offentlig upphandling som 

har antagit av Europaparlamentet blivit en seger för kvalitet och miljö samt 

att de nya reglerna skulle ge nya möjligheter för offentliga myndigheter att 

utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. I motionen skrivs 

vidare att upphandlare kan börja köpa in mat av rätt kvalitet till skolbarn och 

äldre i samband med implementeringen av den nya lagstiftningen. Detta 

sker redan idag. Nuvarande avtal ger verksamheterna möjlighet att välja 

ekologiska varor och kravmärkta varor.  

Håbo kommun köper in livsmedel utifrån kommunens krav på kvalitet och 

miljö. Under år 2014 uppnådde Håbo kommun det nationella målet med 25 

% ekologiska råvaror inom förskola och grundskola. Under första halvåret 

2015 köpte verksamheterna (skola och äldreomsorg) 44 % ekologisk 

och/eller kravmärka produkter.  

 

Utdrag ur nuvarande upphandlingspolicy antagen december 2013 

När upphandlingspolicyn arbetades fram var huvuddragen i EU-direktivet 

kända varför upphandlingspolicyn anpassades till framtida kommande 

lagtext. Se Punkt 4: Upphandlingar ska utformas på ett sätt som stödjer en 

hållbar samhällsutveckling. Genom miljöanpassad och socialt ansvarsfull 

upphandling bidrar kommunen till att främja social rättvisa och minska 

negativ miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Ingen 

Beslutsunderlag 

– Motion om bra mat till skolbarn och äldre  

__________ 

Beslut skickas till 

Äldreomsorgschef 

Kostchef 

Upphandlingschef 



 

     
 

Centerpartiet i Håbo  Kristdemokraterna i Håbo 

 

Motion: Bra mat till skolbarn och äldre i Håbo 

  

Äntligen kan kommunerna ställa nya krav på den mat som upphandlas till barnen i skolan 

och de äldre på särskilda boendet.  De nya EU-regler om offentlig upphandling som 

antogs av Europaparlamentet i vintras blev en seger för kvalitet och miljö.  

 

Nu öppnas nya möjligheter för kommunerna att utforma sina krav efter mål som kvalitet 

och hållbarhet. 

 

Det är ofta mindre företag runt om i Sverige som har produkter som tagits fram med 

hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. 

 

Det är just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön som ska vara vägledande för 

offentlig upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet. 

 

Det innebär nya möjligheter för upphandlare som vill köpa schysst mat och göra andra 

kloka inköp till offentlig verksamhet lokalt och regionalt. 

 

Först krävs nationella beslut om de kommande svenska reglerna så att vi får bort onödiga 

byråkratiska bestämmelser och tillägg. 

 

Sedan kan upphandlare i våra kommuner köpa in mat av rätt kvalitet till skolbarn och 

äldre. Snart finns nya möjligheter till förändring.  

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar 

Att Håbo kommun snarast utreder och anpassar upphandlingspolicyn så att den anpassas 

till de nya förutsättningarna 

 

 

Lisbeth Bolin  Fred Rydberg  

Centerpartiet i Håbo  Kristdemokraterna i Håbo 



 

 Tjänsteskrivelse 1(10) 
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 2015-10-28 KS nr 2015.4602 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Vipul Vithlani, Tf kommundirektör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

 

Utredning alternativ finansiering av kommunens investeringar 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska fördjupas och belysa 

följande;  

 Utreda försäljningen av kommunala fastigheter till en extern part, 

där för- och nackdelar med försäljningen lyfts fram både på kort och 

på långsikt.  

 Utreda en organisationsform med Håbohus AB, där fastigheterna ägs 

och förvaltas av Håbohus AB  

 Utreda en kombination av båda alternativen om det bedöms som 

mest fördelaktigt för kommunen. 

 Utreda hur den nuvarande organisationsformen med kommunalt 

ägande och förvaltning kan utvecklas.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att upphandla 

konsulter för utredningen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen redovisar kostnaden för 

utredningen efter genomförd upphandling och hur finansieringen ska 

ske. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att utredningen presenteras för 

kommunstyrelsen våren 2016.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett 

alternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern 

upplåning. Förvaltningen har tillsammans med Hemsö fastigheter AB 

genomfört en förstudie. 

 

Syftet med försäljningen av kommunala fastigheter har varit att frigöra 

kapital som en alternativ finansiering för kommunens framtida 

investeringsbehov och för investeringar i kvarvarande bestånd. Ytterligare 

aspekter som vägts in är; 

 

 Att frigöra kapital för att rusta upp kommunens gator och vägar då 

underhållsbehovet är stort. 

 Att amortera på den långfristiga skulden 



 

 Tjänsteskrivelse 2(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-28 KS nr 2015.4602 

 

 I samband med bostadsbyggandet och markförsäljning ökar i 

kommunen medför det att kommunens utgifter för infrastruktur 

initialt kommer att öka innan kommunen får försäljningsinkomster 

för marken. Detta kommer att medföra att extern upplåning måste 

ske. 

 

Förstudien visar preliminärt att de valda objekten är värda 529 mnkr. 

Jämfört med det bokförda värdet (ca 320 mnkr) uppstår en ”reavinst på ca 

208 mnkr. Genomsnittshyra uppgår till 1 530 kr/kvm, brutto skulle hyran 

uppgå till ca 38 mnkr, netto till ca 27,5 mkr, beroende på att reavinsten 

enligt Redovisningsrådet för kommunal redovisning (RKR) periodiseras 

över hyresperioden, d.v.s. 20 år och årligen återföras till kommunens 

resultaträkning. Kommunens externa kostnader för objekten uppgår till 27,9 

mkr. Kalkylen visar att kommunens kostnader minskar med ca 500 

tkr/årligen exklusive eventuella hyreshöjningar under hyresperioden. 

 

Ett annat sätt att belysa ekonomin är att jämföra kommunens kostnader för 

valda objekten med den externa hyran som är redovisad i förstudien och 

minskning av kommunens externa räntekostnader i samband med att 

kommunen amorterar på skulden. Kalkylen visar att kommunens kostnader 

ökar med 3,7 mkr årligen. 

 

Eftersom det finns flera sätt att se på ekonomin är förvaltningens bedömning 

att studien fördjupas och att kommunen anlitar expertis inom området som 

belyser dels för- och nackdelar med försäljningen till en extern part, dels 

belyser hur den totala ekonomin påverkas både på kort och på lång sikt. 

 

Förvaltningen föreslår även att utredningen utvidgas till att omfatta även en 

försäljning och ägandet till Håbohus AB och ett alternativ att kommunen 

fortsätter äga och förvalta fastigheter i egen regi. 

 

Den nu genomförda förstudien har i första hand belyst en eventuell framtida 

försäljning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 

försäljning måste ärendet kompletteras med en tydlig risk- och 

konsekvensanalys som belyser juridiska och verksamhetsmässiga aspekter 

av försäljningen.  

 

Ärendet 

 

Förvaltningen har gjort en förstudie tillsammans med Hemsö fastigheter AB 

om att försälja 7 stycken kommunala verksamhetsfastigheter. Vidare har 

förvaltningen fört diskussioner med Håbohus AB med syfte att hitta 

organisationsform där Håbohus AB äger och förvaltar kommunala 

verksamhetsfastigheter. Studiebesök har gjorts till Lindesbergs kommun, 

där den kommunala allmännyttan och det kommunal fastighetsbolag äger 

och förvaltar kommunens fastigheter. Båda bolagen har en gemensam Vd, 

ledning, styrelse och förvaltning av både lägenhetsfastigheter och 
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verksamhetsfastigheter. Från Håbo kommun deltog Vd:n för Håbohus, 

teknisk chef och t.f kommundirektör. 

 
 
Möjligheter att försälja kommunens verksamhetsfastigheter till en extern 
part.  

 

Det finns ett antal företag som ägs av olika pensionsfonder som verkar på 

den svenska marknaden. Efterfrågan på samhällsnyttiga fastigheter är stor 

från dessa företag. 

 

Försäljning av samhällsfastigheter på andra håll i landet 

Försäljningar av den typ av fastigheter som förvaltningen har utrett 

tillsammans med Hemsö har skett på olika håll i landet och i kommuner av 

olika storlekar. Region Gotland och Gotlandshem sålde under 2013 

huvudsakligen särskilda boenden för äldre till Hemsö AB för 456 miljoner 

kronor. Ale kommun, genom Alebyggen, har under 2014 sålt sju samhälls-

fastigheter för äldre till Rikshem för 250 miljoner kronor, affären omfattade 

även 270 lägenheter. Under 2013 förvärvade Rikshem 334 lägenheter och 

fem särskilda boenden för äldre från Södertälje kommun/ Telge-bostäder för 

700 miljoner kronor. 2011 sålde Uppsala kommun/Uppsala-hem 500 senior- 

och trygghetsbostäder, som andel i en större affär som även omfattade 

bostäder. Samma år sålde Sigtuna en femtedel av sina samhällsfastigheter 

till Rikshem. I denna överlåtelse ingick också en femtedel av Sigtunahems 

hyresbestånd och andel av Valsta centrum.  

 

Hemsö fastigheter AB 

Hemsö Fastighets AB har som affärsidé att utveckla, äga och förvalta 

samhällsfastigheter såsom fastigheter för utbildning, äldreboende, vård och 

rättsväsende. Hemsö Fastighets AB ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent 

och av AB Sagax till 15 procent. 

 
Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksam-

heten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, 

utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och 

Finland. Företagets vision är att vara den bästa fastighetsvärden för 

samhällsservice. Det innebär att Hemsö ska skapa värde för sina kunder och 

vara fastighets partner för kommuner, landsting och privata operatörer. 

Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster 

och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 

knappt 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent 

och av AB Sagax till 15 procent. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & 

Poor’s. 

 

Förvaltningen har haft ett antal möten med Hemsö fastighets AB i syfte att 

utreda förutsättningar för en eventuell försäljning av några fastigheter som 

kommunen äger, förvaltar och bedriver skol-, förskoleverksamhet samt ett 

särskilt boende för äldreomsorg. En förstudie har gjorts på 7 kommunala 
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fastigheter. 

 

Kommunstyrelsen behöver fatta ett inriktningsbeslut om utredningen ska 

fortgå och om förvaltningen ska fördjupa utredningen om försäljningen 

tillsammans med externa skatte- och fastighetsexperter.  

Utredningen skall utmynna i om kommunen ska försälja till en extern part 

alternativt att kommunens bolag Håbohus AB skall äga och förvalta 

kommunens fastigheter alternativt att kommunen har kvar fastigheterna i 

egen regi. Utredningen skall visa på för- och nackdelar med olika alternativ 

och vad som långsiktigt är det bästa alternativet för kommunen. 

Om det bästa alternativet är att försälja kommunens fastigheter till Håbohus 

AB eller till en extern aktör,ska utredningen belysa/ge förslag till ett 

fastighetsöverlåtelseavtal, Hyresavtal med särskilda bestämmelser och 

gränsdragningslista, Konsekvenser för medarbetarna på tekniska 

avdelningen, Ekonomiska konsekvenser för kommunen på lite längre sikt, 

risk- och konsekvensanalyser, bestämmelser om framtida tilläggs-, 

ombyggnads- och nyinvesteringar. 

Dessutom ska utredningen ge förslag till hur fastighetsvärdering ska ske vid 

försäljningen till Håbohus AB eller till annan aktör på marknaden. 

 

Förstudie 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Hemsö fastighets AB 

utrett 7 st objekt som kommunen använder till att bedriva skol-, 

förskoleverksamhet samt en fastighet för särskilt boende för äldreomsorgen. 

 

Syftet var att ta fram preliminära belopp eller beräkningar avseende 

köpeskillingen och hyresnivåer. 

 

Förstudien genomlyste följande områden och förutsättningar för 

hyressättning och värderingen av fastigheterna; 

 
Hyreskostnadsstruktur 

- Varmhyra samt kallhyra (inklusive eller exklusive fjärrvärme, VA samt 

avfallshantering) 

- Skadegörelse, invändig städning samt verksamhetsel (bekostas av 

hyresgästen). 

- På skolorna bekostas inre underhåll av hyresgästen (om önskvärt kan 

Hemsö planera och utföra arbetet) 

- I äldreboendet bekostas trygghetslarm av hyresgästen 

- Fastighetsel. Försäkring, tillsyn & skötsel (inklusive utemiljö), löpande 

och planerat yttre underhåll (inklusive utemiljö), löpande och planerat 

yttre underhåll (inklusive underhåll av installationer, stomme etc.) 

bekostas av Hemsö. 
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Hyresnivå 

- Antagen grundhyra om 1500 kr/kvm för av kommunen förhyrda 

skollokaler, 1 250 kr/kvm för skolan i Skokloster. 

- Hyresnivå för äldreboende bedöms marknadsmässigt (360 kr/plats och 

Dygn). 

- Löptid om 20 år, uppräkning till 100 % mot KPI. 

Kostnadsantaganden 

- Utfall 2014 som utgångspunkt. Justeringar gjorda för exempelvis större 

utförda investeringar, äldreboende som inte var helt i drift samt 

kompletteringar gällande skötsel av yttre miljö samt vissa fall planerat 

underhåll. 

 
Moms 

- Kommunalt förhyrda skolor – Hemsö kan lyfta tillbaka (i stort sett) hela 

den återförda momsen (totalt 31 mkr) 

- Privat förhyrd skola – Hemsö kan inte lyfta tillbaka någon återförd 

moms (-0,4 mkr) 

- Kommunalt förhyrt äldreboende. Hemsö kan lyfta delar av den åter-

förda momsen, beroende av den momsgrad fastigheten får. Antagen 

momsgrad om 46 % medför att Hemsö kan lyfta tillbaka 5,3 mkr av den 

återförda momsen. (6,2 mkr). 

Fastighetsvärdering 
- Hänsyn taget till återförd moms (Hemsö ersätter kommunen särskilt 

utöver inköpspriset). 

- Antagande om fastighetsförvärv (4,25 % i stämpelskatt). 

Hyresnivåer och försäljningspris kan justeras efter besiktning av fastigheter, 

siffror nedan är således endast preliminära. 
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                 Varmhyra Kallhyra 

 Objekt Total 

kvm 

Hyra, 

kr/kvm  

Värde,   

mkr 

Hyra, 

kr/kvm  

Värde,   

mkr 

   Mansängens 

förskola 

1 590 1 100 9 1 100 9 

Gröna Dalens skola 7 899 1 610 189  1 500 187 

Slottsbackens 

förskola 

1 580 1 570 39  1 500 39 

Solängens 

äldreboende 

3 856 1 500 84 1 380 82 

Västerängens skola 6 249 1 520 133 1 400 131 

Gröna dalens 

förskola 

1 301 1 570 33 1 500 33 

Slottskolan 2 268 1 590 42 1 250 40 

Totalt 24 743 1 530 529 1 410 521 

Tabellen ovan visar på 2 olika alternativ, ett med varmhyra där värderingen 

är 529 mnkr och ett genomsnittshyra på 1 530 kr/kvm. Det andra alternativet 

är med kallhyra där värderingen är satt till 521 mnkr och ett 

genomsnittshyra på 1 410 kr/kvm. 

Kommunens externa kostnader för objekten framgår av tabellen 

nedan. 

 Objekt Avskrivningar Räntekostnader Driftkostnader Totalt 

Mansängens 

förskola 

727 987 187 004 815 000 1 729 991 

Gröna Dalens 

skola 

2 829 364 1 795 140 2 480 000 7 104 504 

Slottsbackens 

förskola 

1 556 145 1 856 920 263 226 3 676 291 
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Solängens 

äldreboende 

2 414 455 2 313 329 760 773 5 488 557 

Västerängens 

skola 

2 399 172 1 535 594 1 840 445 5 775 211 

Gröna dalens 

förskola 

724 599 329 308 164 633 1 218 540 

Slottskolan 1 298 008 665 604 981 096 2 944 708 

Totalt 11 949 730 8 682 899 7 305 173 27 937 802 

 

Vad gäller driftkostnaderna har tekniska avdelningen redovisat utfall per objekt per september 2015, i tabellen 

ovan har en framräkning skett på årsbasis. Utfall på avskrivningskostnaderna är per sista augusti med en 

framskrivning på helår. Räntekostnaderna för objekten är baserad på kommunens genomsnittliga ränta på det 
bokförda värdet. 

Nedan visas en sammanställning på hur kommunens externa kostnader totalt 

påverkas. Siffrorna är preliminära och måste i en eventuell fördjupad 

utredning studeras vidare. 

Kommunens externa kostnader för objekten -27 937 802 kr 

Minskade räntekostnader (försäljningsvärde 

– bokfört värde =(”reavinst” 208 544 tkr x 

kommunens genomsnittliga räntenivå 3 %) 

-6 256 320 kr 

Preliminära kostnader för hyra av Hemsö 

(Varmhyra) 

37 856 790 kr 

Merkostnad/årligen exkl. indexuppräkning 3 662 668  tkr 

 

Redovisningsprinciper, påverkan på kommunens resultat- och 

balansräkning 

De redovisningsprinciperna som blir tillämpliga är RKR 13.2 innebärande 

att redovisningen av försäljningen inte kommer att påverka kommunens 

soliditet och det egna kapitalet. Försäljningen av fastigheterna till extern 

part och som sedan hyrs tillbaka av kommunen på 20 år jämställs i 

redovisningshänseende till finansiell leasing vad avser byggnaderna och till 

operationell leasing vad gäller marken. 

För att åskådligöra hur redovisningen påverkas av en eventuell försäljning, 

ges exempel i tabellerna nedan. 
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Påverkan på kommunens balansräkning   

Kommunens balansräkning 

Tillgångar                                                 Eget kapital och skulder  

Byggnader o mark Belopp, tkr Eget kapital Belopp, tkr 

Försäljning (bokfört värde) -320 456  1/20 del av vinsten periodiseras 

till resultaträkningen årligen 

10 427 

Leasing byggnader 
=(Nuvärdesberäknad 

Leasingvärde på fastigheter) 

476 000  Skuld  

  Leasing byggnader 
=(Nuvärdesberäknad 

Leasingvärde på fastigheter) 

476 000 

Kassa= köpeskilling 529 000  Förutbetald intäkt  

  19/20 delar av vinsten 198 116 

Summa 684 544  684 544 

 

Balansräkning, tillgångar 

I försäljningen så försvinner det bokförda värdet (320 mnkr) av 

fastigheterna från balansräkningen och ersätts av en kassa (529 mnkr) och 

Leasing byggnader (476 mnkr) 

Leasingavgiften = Hyreskostnaden motsvarande byggnadsdelen ska 

nuvärdesberäknas och summan av de nuvärdesberäknade 

minimileaseavgifterna utgör anskaffningsvärdet på den finansiella leasingen 

(476 mnkr).  

 

Under de kommande åren så minskar anskaffningsvärdet på den finansiella 

leasingen fördelad efter hyreskontraktets längd, det vill säga 20 år, se bilaga 

med nuvärdesberäkning. 

Balansräkning, Eget kapital och skulder 

Enligt RKR 13.2 så ska vinsten periodiseras över Hyresperioden = 1/20 del i 

resultat/eget kapital (10,4 mnkr) och 19/20 som en förutbetald intäkt (198,2 

mnkr). 

 

Anskaffningsvärdet är också lika med den skuld som tas upp för 
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anskaffningen år 1 (476 mnkr). Skulden minskar lika mycket som den 

finansiella tillgången/finansiella leasingen, se ovan. 

 

Exempel påverkan på resultaträkning 

Resultaträkning Belopp, år 1, mnkr Belopp för hela 

perioden, 20 år, 

mnkr 

Intäkter   

Periodisering reavinsten 

1/20 del 

10 427  208 544 

Summa intäkter 10 427 208 544 

   

Kostnader   

Räntekostnad -16 664 -205 322 

Avskrivning -17 406 -476 100 

Markkostnad -3 785 -75 713 

Summa kostnad -37 855 -757 135 

Nettoresultat -27 428 -548 591 



 

 Tjänsteskrivelse 10(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-28 KS nr 2015.4602 

 

Leasingavgiften = hyreskostnaden motsvarande markdelen på fastigheten 

ska redovisas som en operationell leasing, d.v.s. direkt i resultaträkningen 

som en kostnad.  

 

Resultaträkningen kommer därmed i framtiden innehålla: en avskrivnings-

kostnad, en räntekostnad och en leasingkostnad för marken.  

 

Dessa kostnader möts av en periodiserad realisationsintäkt under 

avtalsperioden. 
 

Hyran till den externa hyresvärden kommer att uppgå till 37,8 mnkr årligen 

och kommer i resultaträkningen att mötas av den periodiserade ”reavinsten 

på 10,4 mnkr. Nettoresultatet på resultaträkningen kommer enligt denna 

redovisningsmetod (RKR 13.2) att uppgå till 27,4 mnkr årligen, exklusive 

de årliga hyreshöjningarna som även måste beaktas både i balans- och 

resultaträkningarna. 

 

Beslutsunderlag 

– Förstudie Hemsö 

– Nuvärdesberäkning 























Hyra År 2016
Start Jan. -16

Löptid 20 år

Restvärde Dec. -36

Ränta 3,17% Implicita räntan=den ränta som gör att summan av nuvärdet av minimileasingavgifterna och verklig värde är detsamma

Indexuppräkning hyra 0%

Årshyra 34071111

Minimi Implicita Nuvärdes- Nuvärde

År Betalningstidpunkt leasingavgift räntan faktorn 01-jan-16

1 31/12 2016 34 071 111 0,0350014 0,969236 31 886 334

2 31/12 2017 34 071 111 0,0362701 0,939419 30 870 436

3 31/12 2018 34 071 111 0,0375998 0,910519 29 885 781

4 31/12 2019 34 071 111 0,0389965 0,882507 28 931 381

5 31/12 2020 34 071 111 0,0404672 0,855358 28 006 384

6 31/12 2021 34 071 111 0,0420208 0,829044 27 109 837

7 31/12 2022 34 071 111 0,0436682 0,803539 26 240 853

8 31/12 2023 34 071 111 0,0454234 0,778819 25 398 615

9 31/12 2024 34 071 111 0,0473046 0,75486 24 582 306

10 31/12 2025 34 071 111 0,0493363 0,731638 23 791 106

11 31/12 2026 34 071 111 0,0515522 0,70913 23 024 234

12 31/12 2027 34 071 111 0,0540003 0,687314 22 280 938

13 31/12 2028 34 071 111 0,0567523 0,66617 21 560 539

14 31/12 2029 34 071 111 0,0599195 0,645676 20 862 285

15 31/12 2030 34 071 111 0,0636867 0,625812 20 185 497

16 31/12 2031 34 071 111 0,0683854 0,60656 19 529 560

17 31/12 2032 34 071 111 0,0746767 0,5879 18 893 793

18 31/12 2033 34 071 111 0,0841009 0,569814 18 277 583

19 31/12 2034 34 071 111 0,1012753 0,552284 17 680 316
20 31/12 2035 34 071 111 0,1492785 0,535294 17 102 224

Summa 681 422 220 476 100 000

Leasingavgift=Hyra 37 856 790 Verklig värde= 529 000 000

Försäljningsvärde

Uppdelas

Byggnad 90% 34 071 111 Byggnad 90% 476 100 000

Mark 10% 3 785 679 Mark 10% 52 900 000

Total hyreskostnad /20 år 757 135 800



Implicita räntan=den ränta som gör att summan av nuvärdet av minimileasingavgifterna och verklig värde är detsamma

Kostnad RR Mark

Skuld Rnt=impl.rta Avskrivning/ Årlig ränte- Årlig Operationell

3,50% Amortering kostnad avskrivning leasing

476 100 000 16 664 161 17 406 950 16 664 161 17 406 950 3 785 679

444 213 666 16 111 659 17 959 452 16 111 659 17 959 452 3 785 679

413 343 230 15 541 620 18 529 491 15 541 620 18 529 491 3 785 679

383 457 450 14 953 488 19 117 623 14 953 488 19 117 623 3 785 679

354 526 069 14 346 689 19 724 422 14 346 689 19 724 422 3 785 679

326 519 685 13 720 630 20 350 481 13 720 630 20 350 481 3 785 679

299 409 848 13 074 699 20 996 412 13 074 699 20 996 412 3 785 679

273 168 995 12 408 267 21 662 844 12 408 267 21 662 844 3 785 679

247 770 380 11 720 681 22 350 430 11 720 681 22 350 430 3 785 679

223 188 074 11 011 272 23 059 839 11 011 272 23 059 839 3 785 679

199 396 968 10 279 345 23 791 766 10 279 345 23 791 766 3 785 679

176 372 735 9 524 187 24 546 924 9 524 187 24 546 924 3 785 679

154 091 796 8 745 060 25 326 051 8 745 060 25 326 051 3 785 679

132 531 258 7 941 204 26 129 907 7 941 204 26 129 907 3 785 679

111 668 972 7 111 832 26 959 279 7 111 832 26 959 279 3 785 679

91 483 476 6 256 136 27 814 975 6 256 136 27 814 975 3 785 679

71 953 916 5 373 280 28 697 831 5 373 280 28 697 831 3 785 679

53 060 123 4 462 402 29 608 709 4 462 402 29 608 709 3 785 679

34 782 540 3 522 613 30 548 498 3 522 613 30 548 498 3 785 679
17 102 224 2 552 994 31 518 117 2 552 994 31 518 117 3 785 679

0 205 322 219 476 100 001 205 322 219 476 100 001 75 713 580

Bokfört värde -320 456 000

Försäljningsvärde 529 000 000 Vinst/förlust = Försäljningsvärde - Total kostnad för periodenTotalkostnad under perioden

"reavinst" 208 544 000



Intäkt RR

Periodisering Netto

Summa "reavinst" resultat

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590

37 856 790 -10 427 200 27 429 590
37 856 790 -10 427 200 27 429 590

757 135 800 -208 544 000 548 591 800

Totalkostnad under perioden -19 591 800
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Förslag till resultatreglering mellan åren i 
driftredovisningen 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att anta 

resultatregleringar mellan åren. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgetstyrprinciper 

kompletteras med principer för resultatregleringar mellan åren. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunstyrelsens förvaltning om att 

utarbeta förslag till principer för under- och överskottshantering inför det 

fortsatta budgetarbetet under hösten. Förvaltningen föreslår att de nya 

principerna skall börja från år 2016 under förutsättning att de antas av 

kommunfullmäktige. 

För att öka dels det ekonomiska incitament till effektivisering, dels ge 

nämnderna möjlighet att anpassa och utveckla verksamheterna på lite längre 

sikt, föreslår förvaltningen att någon form av underskotts- och överskotts-

hantering skall börja tillämpas i kommunen.  

En ytterligare anledning till att införa resultatreglering mellan åren är att 

skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunala verksamheter 

och för privata aktörer som utför tjänsterna inom skola, barnomsorg och 

inom äldreomsorgen. Idag avskrivs underskottet som kommunala 

verksamheter uppvisar i kommunens bokslut. Till friskolorna utbetalas en 

del av det underskott som våra grundskolor redovisar i bokslutet av den 

ansvariga nämnden. Detta beroende på att friskolorna ska ha likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. 

För närvarande förs varken över- eller underskott över till nästkommande år.  

Det kommunala balanskravet medför att kommunen inte får redovisa ett 

negativt resultat vilket utgör en yttre restriktion för hantering av över- och 

underskott. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till principer för 

hantering av över- och underskott i driftbudgeten mellan åren. 
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Ärendet - Förslag till resultatreglering mellan åren 

Övergripande princip för under- överskottshantering 

1) Den övergripande principen för hantering av under- respektive 

överskott är att kommunens totala ekonomi inte får äventyras. Detta 

förutsätter att ett ekonomiskt utrymme för över- och 

underskottshantering budgeteras under kommunstyrelsen i 

nästkommande års budget. Den politiska målsättningen om 

resultatkrav för kommunen totalt respektive år är överordnad 

resultatöverföring mellan åren för nämnderna.  

 

2) Förutsättningar för reglering av överskott är att nämndens bokslut 

måste uppvisa ett positivt resultat. 

 

3) Underskott skall i princip överföras till nästkommande år, om 

kommunstyrelsen (KS)/kommunfullmäktige (KF) inte beslutar 

annat. 

 

4) Förutsatt att KS/KF beslutar om reglering av under- och överskott på 

nämndnivån, skall reglering ske genom en kompletteringsbudget 

nästkommande kalender år från anslaget avsatt för ändamålet under 

kommunstyrelsen. 

 

5) Hantering av under- och överskott skall ej påverka resultat i bokslut, 

utan kommunens resultat påverkas i budgeten nästkommande år. 

 

Överföring av över- respektive underskott mellan åren 

1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om balanseringar 

per nämnd i samband med bokslutet. 

2) Nämnderna skall till bokslutet upprätta en särskilt handling till 

kommunstyrelsen med förklaring till det uppkomna överskottet, 

exempelvis hur nämnden har effektiviserat verksamheten förutsatt 

att nämnden har uppfyllt målen för verksamheten och inte försämrat 

kvalitén samt uppfyllt beräknade volymer för verksamheten. 

3) Nämnden skall dessutom redogöra för hur nämnden tänker disponera 

överskottet. 

4) Vid negativa avvikelser skall nämnden lämna en förklaring till det 

uppkomna underskottet och upprätta en åtgärdsplan där det framgår 

hur nämnden kommer att reglera det uppkomna underskottet. 

 

Disponering av överskott 

Om KF beslutar att en nämnd får disponera sitt överskott är det viktigt att 

överskottet används till insatser som främjar verksamheten. Det får inte 
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användas till bestående kostnadshöjande insatser. Överskottet får endast 

användas till; 

 täcka underskott 

 utvecklingsinsatser för verksamheten (ej investeringar) 

 kompetenshöjande insatser för personalen 

 uppmuntra personalsociala aktiviteter 

 tillfälliga satsningar i verksamheten 

 
Restriktioner för resultatreglering av överskott 

Budgetöverskott beroende på följande faktorer för ej föras med till nästa år 

utan lämnas som ett överskott i bokslutet. 

 Budgettekniskt fel eller extraordinär händelse, som inte kunde 

beaktas i förväg. 

 Budgeterad, men ej verkställd eller för sent igångsatt verksamhet 

inom driftbudgeten. 

 Budgeterat anslag av engångskaraktär. 

 Ej budgeterade intäkterna  

 Verksamheten bedrivs med en annan inriktning än den var 

budgeterad för. 

 Nämnden har överskattat volymerna i budgeten och utfallet blev 

lägre i utfallet. 

 

Reglering av underskottet 

1. Underskott i bokslutet skall återhämtas så snabbt som möjligt, detta 

ska i normalfallet ske genom att överskott budgeteras i nästa års 

budget på nämndnivån.  

 

2. Kommunstyrelsen kan bevilja nämnden en viss tidsperiod att 

återhämta underskottet på. I de fall kommunstyrelsen ger längre 

respit skall nämnden upprätta en åtgärdsplan på hur nämnden tänker 

återhämta underskottet. 

 

Nämndens hantering av resultatreglering 

Varje nämnd beslutar om resultatreglering inom sina verksamhetsområden. 

Nämnden beslutar om hur mycket av det totala resultatet ska återföras till 

verksamheten och hur mycket nämnden vill avsätta för framtida 

användning. 
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Förvaltningschefens ansvar  

Efter nämndens beslut om resultatreglering fördelar förvaltningschefen 

över-/underskott i förvaltningens linjeorganisation. Det är viktigt att 

balanseringen sker så långt ut i organisationen som möjligt. 

Avdelningschef/enhetschef 

Avdelningschef/enhetschef beslutar i sin tur om balanseringar på sin 

avdelning/enhet. 



 

 Tjänsteskrivelse 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02  

Kommunstyrelsen förvaltning 
Vipul Vithlani, tf Kommundirektör 
0171-52 716 
Vipul.vithlani@habo.se 

 

 

Förslag till ändrad tjänstemannaorganisation för plan- och ut-
vecklingsavdelningen. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna att plan- och utvecklingsavdel-

ningen fr.o.m 2015-12-01 organisatoriskt tillhör Bygg- och miljöför-

valtningen. Verksamhetens politiska tillhörighet till kommunstyrel-

sen förblir oförändrad, medan personal- och arbetsgivaransvaret 

läggs på bygg- och miljönämnden. 

 

2. Överföring av driftbudgeten för plan- och utveckling från kommun-

styrelsens förvaltning till Bygg- och miljöförvaltningen föreslås ske 

fr.o.m 2016-01-01.  

Sammanfattning 

Plan- och utvecklingsavdelningen ansvarar för strategiska fysiska utveckl-

ingsfrågor, översiktlig fysisk planering och detaljplanering enligt plan- och 

bygglagen (PBL). Inom avdelningen produceras detaljplaner, program, 

översiktliga planer, remissvar samt övriga översiktliga och strategiska be-

slutsunderlag. Ansvaret för exploatering, köpa och sälja mark, fastighets-

rättsliga frågor, arrendeavtal och liknande ligger också på avdelningen.  

Inom plan- och utvecklingsavdelningen är arbetstempot högt och avdelning-

en har haft en viss personalomsättning. Kommunstyrelsen har dessutom gett 

signaler på att det arbetet som görs inom plan- och exploateringsområdet är 

prioriterat och att förväntningarna är stora på avdelningen.  

 

För att utnyttja kompetens inom kommunen och för att stärka upp organisat-

ionen inom plan- och utveckling har t.f. kommundirektör fört diskussioner 

med t.f. plan- och utvecklingschef och förvaltningschefen för bygg- och 

miljö.  

 

Om ansvaret för verksamhet och personal inom plan- och utveckling skulle 

överföras till bygg- och miljöförvaltningen finns fördelar med ett närmare 

och mer självklart samarbete främst gentemot bygglov och kart, mät, GIS, 

men även gentemot miljö. 

 

Det krävs också en finslipning av att arbeta i projekt, och att chefsnivåerna 

inom den fysiska planeringen och genomförandet bättre än idag hittar såväl 

vilja som struktur för att bättre stämma av med varandra. Det gäller inte 

minst i tidiga skeden. Det krävs också att Vd:n för marknadsbolaget i ett ti-

digt skede involveras i stadsbyggnadsprocesser.   
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Med den nya verksamheten följer för förvaltningschefen inom bygg- och 

miljö nödvändigt ett närmare samarbete med kommundirektör, kommunsty-

relsen och inte minst kommunalrådet. För att detta ska ges bästa möjliga 

förutsättningar bör det finns en klar och tydlig struktur för hur dialog och 

avstämningar kan göras på ett smidigt och inte så tungrott sätt. Det är ofta 

snabba puckar, och därför kan ett mer informellt arbetssätt gagna resultatet, 

utan att för den skull ge avkall på den demokratiska delaktigheten.  

Kommunen har idag ett flertal stora projekt exempelvis centrumutveckling, 

logistik Bålsta, Draget e.t.c, och då kan en fördel med den nya organisat-

ionstillhörigheten vara det stöd som förvaltningschefen för bygg- och miljö-

förvaltningen kan ge. 

 

Mål/syfte med omorganisation 

 

 De exploateringsprojekt som skapas på kommunägd mark genererar 

betydande intäkter som är av stor betydelse för kommunens ekono-

miska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Därför är naturligt-

vis dessa projekt betydelsefulla ur fler synvinklar än enbart tillskottet 

i stadsbygden, och bör därför som regel ha en mycket hög priorite-

ring. 

 

 Ett av den nya förvaltningens viktigaste uppdrag skulle då vara att 

bidra till den tillväxt som kommunledningen vill se möjliggjord i 

Håbo kommun. Förvaltningens främsta verktyg för att bidra till 

kommunens tillväxt är att genom detaljplaner skapa byggrätter. Som 

grund dessförinnan behövs naturligtvis en god översiktlig planering. 

Planskedet behöver åtföljas av en effektiv bygglovgivning samtidigt 

som den tekniska förvaltningen utför den utbyggnad av infrastruktur 

som erfordras och ligger inom kommunens ansvarsområde.  

Ärendet 

 

Förslag till ny tjänstemannaorganisation 

Genom den förändrade situation som Håbo kommun nu står inför med byte 

av kommundirektör, så har tillförordnad kommundirektör konstaterat att 

kommunstyrelsen genom de senaste omorganisationerna har kommit att få 

ett väldigt brett ansvarsområde. Kommundirektören fungerar som förvalt-

ningschef för samtliga verksamheter som sorterar under kommunstyrelsen 

och har chefsansvaret även för förvaltningscheferna. Uppdraget för kom-

mundirektören att på tillfredsställande sätt aktivt delta i alla dessa frågor blir 

begränsad. En förutsättning för organisationsförändringen är att hitta en 

ordning och struktur så att de övergripande och strategiska frågorna inom 

verksamhetsområdet fortfarande stäms av med kommundirektören. Dessa 

frågor är ofta av stor betydelse för kommunens utveckling och ska därför 

ägnas uppmärksamhet i rätt tid, i rätt forum och i rätt omfattning. 
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Mot den bakgrunden har t.f. kommundirektör sett som ett gott alternativ i 

nuläget att genomföra en organisationsförändring genom att föreslå att plan- 

utvecklingsavdelningen överförs till bygg- och miljöförvaltningen. En sådan 

förändring skulle då avlasta kommundirektören i en stor del av frågorna 

inom plan- och utvecklingsavdelningen.  

 

Även bygg- och miljöförvaltningen tillhörde tidigare miljö- och teknikför-

valtningen, men bröts ur och blev en egen förvaltning från och med januari 

2014. Inom förvaltningen finns bygglov, miljö- och hälsofrågorna, bostads-

anpassning samt kart, mät och GIS (Geografiska Informations System). Det 

är en förhållandevis liten förvaltning med 18 tjänster. Ansvarig nämnd är 

bygg- och miljönämnden (f.d. tillståndsnämnden). 

 

En fördel med att lägga samman plan- och utvecklingsavdelningen med 

bygg- och miljöförvaltningen är det på ett mer naturligt och självklart sätt 

ger ökade förutsättningar för en bättre samverkan i de olika frågorna. Inte 

minst kommer det att ha betydelse att bygglov- och planfrågorna kan inte-

greras bättre. Tidigare var till och med kart, mät och GIS-funktionerna i 

samma organisation som plan- och utveckling. Även där finns samordnings-

fördelar med ett närmande. Vad gäller miljöområdet finns också samord-

ningsfördelar, dock kanske inte lika starka som ovan beskrivna.    

 

Håbo kommun har för närvarande en utmaning inom tjänstemannaorganisat-

ionen att på olika sätt underlätta och sporra till mer samverkan mellan för-

valtningar, avdelningar, enheter inom kommunen och mellan kommunen 

och bolagen. Att lyckas med god samverkan som en röd tråd i vår tjänste-

mannaorganisation kommer att vara en viktig framgångsfaktor för Håbo 

kommun framöver. Den här föreslagna organisationsförändringen utgör ett 

led i rätt riktning mot denna strävan.   

 

Såväl bygg- och miljöförvaltningen som plan- och utvecklingsavdelningen 

är viktiga för kommunens förutsättningar för tillväxt. Roller och ansvar ser 

lite olika ut i expansionens olika skeden. Plan- och utveckling är med redan 

från de tidiga skedena inom den fysiska planeringen och upprättar detaljpla-

ner, tar fram avtal, är med i genomförandeskedet och så vidare. Bygg- och 

miljöförvaltningen kommer idag in senare i skedet och hanterar myndig- 

hetsutövningen med bygglovgivningen. Även miljöavdelningen har en roll i 

viss tillståndsgivning, men har också en roll inom sitt tillsynsansvar. Om 

verksamheterna ligger inom samma förvaltning talar mycket för att samord-

ning kan ske redan från och med ett tidigt stadium.  

 

Det är förstås angeläget att fortsätta utveckla samverkan gentemot de tek-

niska områdena så som gata, park och va och med kommunens Marknads-

bolag. För att lyckas med stadsbyggnadsfrågorna måste samtliga funktioner 

som behövs för att möjliggöra expansion samverka och samordna.  

 

En annan fördel med förändringen är att förvaltningschefen för bygg- och 

miljöförvaltningen torde kunna vara ett gott stöd till plan- och utvecklings-
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avdelningen. Rimligtvis bör förvaltningschefen kunna ägna verksamheten 

mer tid och uppmärksamhet än kommundirektören som istället kan fokuse-

rar på de övergripande och strategiska frågorna inom verksamhetsområdet i 

samråd med förvaltningen. 

 

För plan- och utvecklingsavdelningen kommer egentligen inte verksamheten 

i stort att påverkas nämnvärt genom organisationsförändringen. Arbetet ska 

fortgå som tidigare. Plan- och utvecklingschefen erhåller en annan chef än 

idag. Men förutsättningarna för samverkan inom den nya förvaltningen 

kommer att underlättas.  

 

Plan- och utvecklingsavdelningens verksamhet sorterar idag under kom-

munstyrelsen, och kommer i en organisationsförändring fortfarande kunna 

sortera under KS, se organisationsskiss nedan. Plan- och avtalsfrågor liksom 

investerings- och exploateringsbudget är av sådan dignitet så att det normalt 

hör till KS ansvarsområde. Däremot bör arbetsgivaransvar och driftbudget 

samt administrativa frågor ligga under bygg- och miljönämnden.  

Förvaltningen måste även initiera / hitta former för politiska avstämningar i 

samhällsbyggnadsprocessen i ett tidigt skede. 

 

Sammantaget görs bedömningen att föreslagen organisationsförändring bi-

drar till att skapa en ännu effektivare samhällsbyggnadsprocess. Organisat-

ionsförändringen föreslås gälla från och med den 2015-12-01.  

 

Organisationsskiss 

 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
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Budgeten för plan- och utveckling är redan beslutat av kommunfullmäktige 

för år 2016. Budget överförs oförändrat till bygg- och miljöförvaltningen. 

En administrativ tjänst tillskapas inom bygg- och miljö förvaltningen för att 

avlasta förvaltningschefen. Finansieringen överförs från kommunstyrelse-

förvaltningen genom att en vakant fordonssamordnartjänst utgår. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av den nya organisationen och rapportering till kommunstyrel-

sen kommer att ske kontinuerligt och vid delårsbokslut och bokslut. 

 

Beslutsunderlag 

Riskanalys (kompletteras till kommunstyrelsen) 

Protokoll (samverkan med facket, kompletteras till KS) 
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Ekonomienheten 
 
Carin Homann, Tf. ekonomichef 
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Attesträtt år 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2016 till angivna 

befattningar i bilaga.  

 

Sammanfattning 

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 

transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 

upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 

delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 

budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 

följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 

kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen. 

Ärendet 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Uppföljning av om attesträtten följs sker genom intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

– Attestförteckning kommunstyrelsen år 2016  

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomienheten  



 

Attestförteckning
Gällande driftredovisning och investeringsredovisning

Kommunstyrelsen

Gäller 2016-01-01--2016-12-31
Rev datum: 

Attesträtt beslutad av nämnd/styrelse
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns Befattning Namn

kr per faktura

11100 10100 - 10110, 11000 500 000 Kommunfullmäktiges ordf Ulf Winberg

11200 10200 Valnämnd 500 000 Valnämndens ordf Bertil Brifors

12000 12000 Revision 500 000 Revisionsnämndens ordf Bertil Berglund

13000 10300 - 10999, 13300, 

13410 2 000 000 Kommunstyrelsens ordf Carina Lund

13001 10340 100 000

Ordf kultur- och 

livsmiljöutskottet Håkan Welin

13002 10350 100 000 Ordf tekniska utskottet Christian Nordberg

10000-99999 10000-99999 30 000 000 Kommundirektör Per Nordenstam

Gäller 20160101-20161231

Attesträtt beslutad av förvaltningschef el motsvarande
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns, Befattning Namn

kr per faktura

13010

13000, 13010, 13500,  

27000, 27500, 92700 30 000 000 Kommundirektör Per Nordenstam

13011 13001, 13800 500 000 Kanslichef Jonas Eliasson

13012 92640 500 000 Kommunikationschef Karin Bärudde

130123 92660 500 000 Enhetschef kontaktcenter Johanna Himanen

13013

21510, 21515, 99170, 

99180 5 000 000 Tf plan- och utvecklingschef Märit Olofsson Nääs

13422 92400 500 000 IT-chef Håkan Tapani

13430 92200, 92230 500 000 Personalchef Marisa Lindblom

13431 92100, 92500, 99* 30 000 000 Ekonomichef Vipul Vithlani

13450 92300 500 000 Upphandlingschef Gudrun Lind

13800 36000 500 000 Kulturchef Hannah Rydstedt

13810

26310, 30000, 30100, 

35* 500 000 Enhetschef ung och hälsa Hans-Martin Hansen

13820

30000, 30100, 30200, 

31*, 34* 300 000 Enhetschef förening och anläggn Karin Gustafsson

13830

13600, 30100, 31500, 

32000, 92650 500 000 Enhetschef kultur och bibliotek Marie Holmqvist

83000 91010-91012 5 000 000 Teknisk chef Lars-Inge Larsson

83100 76510-76551 500 000 VA-chef Thomas Högberg

83200 24310-73200 500 000 Gatu- och parkchef Ulla Lindroth Andersson

83220 34300 500 000 Badmästare Per Johansson

83400 91030 100 000 Städchef Yvonne Dalberg Borgström

83600 91020-91040 1 000 000 Fastighetschef Lena Hagman

84000 77000-77030 1 000 000 Avfallschef Anna Darpe

89000-89599 44140 500 000 Kostchef Camilla Grandin

89600 45131 500 000 Kostchef Camilla Grandin

897** 40740 500 000 Bitr. kostchef Camilla Grandin
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

Gratis bussresor inom Bålsta för pensionärer, 
kollektivtrafikföreningen UL 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka förvaltningens brev om 

tilläggstrafik till Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget Uppsala 

län.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att uppdra till förvaltningen att 

redovisa ett förslag på en skrivelse riktad till Kollektivtrafikförvaltningen 

UL om gratis bussresor inom Bålsta, dagtid vardagar för pensionärer.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att köpa till trafik för en särskild grupp är en samhällsservice som innebär 

en kostnad för kommunen som motsvarar det bortfall av biljettintäkter som 

åtgärden förväntas medföra. Eftersom tillköp inte medgivits tidigare är det 

svårt att få uppgifter om vad kostanden för den föreslagna tilläggstrafiken 

förväntas bli. 

Uppföljning 

Uppföljning sker genom att Kollektivtrafikförvaltningens svar på 

kommunens förfrågan redovisas. Om kollektivtrafikförvaltningen medger 

tillköp av trafik ska detta handläggas och följas upp. 

Beslutsunderlag 

– Beställning av tilläggstrafik för pensionärer  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  



      

POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

Kommunstyrelsen 
 
 
  

 

Gratis bussresor inom Bålsta för pensionärer, kollektivtrafikförvaltningen UL 

Beställning av tilläggstrafik för pensionärer 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att tillskriva Kollektivtrafikförvaltningen 

Landstinget Uppsala län om gratis bussresor inom Bålsta, dagtid vardagar för 

pensionärer. Håbo kommun efterfrågar en offert från Kollektivtrafikförvaltningen på 

denna tilläggstrafik i syfte att erbjuda gratis bussresor i lågtrafik till ålderspensionärer 

som fyllt 65 år samt förtidspensionärer. 

Bakgrund 

Innan huvudmannaskapet för kollektivtrafiken flyttades över till Landstinget hade Håbo 

kommun möjlighet att erbjuda särskilda grupper kollektivtrafik inom det befintliga 

utbudet. Kommunen vill fortsatt kunna erbjuda denna service. Håbo kommun tillskrev 

därför Kollektivtrafikförvaltningen UL i december 2013 med begäran om en offert på 

tilläggstrafik innebärande att skolklasser och pensionärer ska kunna åka gratis med 

tätortstrafiken inom Bålsta, vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00.  

Kollektivtrafikförvaltningen UL svarade i maj 2014 med att offert inte kunde ges 

eftersom förvaltningen bedömer att rabatter till enskilda kundgrupper inte faller inom 

tillköpsmöjligheten och hänvisar till ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken 

i Uppsala län” och att tillköp endast bör förekomma i mycket begränsad omfattning och 

under begränsad tid. Kollektivtrafikförvaltningen svarade därutöver att för pensionärer är 

det möjligt för Håbo kommun att köpa Seniorkortet som gäller för alla som fyllt 65 år och 

har en giltighet i hela Uppsala län.  

Detta förfarande skulle innebära en stor administration av ansökningar och distribution av 

periodkort samt informationsinsattser till resenärer. Dessutom avser inte Håbo kommun 

att erbjuda gratis bussresor i hela Uppsala län under alla tider på dygnet. Förfrågan om 

offert avser tätortstrafiken i Bålsta under lågtrafik, dvs kl 09.00 till 15.00. Vi efterfrågar 

därför ett förenklat förfarande där kommunen gör tillköp av trafik för att kunna erbjuda 

ett mycket enklare kollektivtrafikresande utan tung administration och information. 

 Enklare kollektivtrafik 

Håbo kommun har som vision och målsättning att bli en hållbar tillväxtkommun som är 

fossilbränslefri till år 2030. Detta innebär bland annat att kommunen ska främja 

kollektiva färdsätt genom strategiska åtaganden men även genom direktinsatser till 

resenärsgrupper. Även regionalt finns denna målsättning formulerad i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län. Att fler åker kollektivt betraktas som ett 

viktigt steg mot målet om ett hållbart samhälle. En välfungerande kollektivtrafiken bidrar 

till denna utveckling genom att fler väljer bort bilen. 
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Därutöver står det i programmet att individens färdmedelsval beror dels på kunskap om 

kollektivtrafiksystemet och dels på om det finns ett utbud som stämmer med resebehovet. 

”Systemet måste utformas på ett enkelt, begripligt och tillgängligt sätt” (KTN2012-0006, 

s 9). Detta gäller även betalsystem och prismodeller. 

Vårt förslag på att erbjuda gratis resande för alla pensionärer gör kollektivtrafikresandet 

enkelt, begripligt och tillgängligt. Det innebär en minimal motprestation för resenärer och 

skapar många incitament att resa mer. Kollektivtrafiksystemet blir därmed enkelt att 

använda i att det bara är att hoppa på bussen. Begripligt eftersom det inte kräver mer 

kunskap än när bussen går och från vilken station. Tillgängligt eftersom systemet kan 

användas av alla pensionärer. Dessutom minimeras administration av periodkort vilket 

ger ekonomiska vinster för kommunen. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes-Vargas, Planarkitekt 
0171-525 08 
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Projektprioriteringslista för befintliga detaljplaneuppdrag i 
kommunen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen prioritetslista.  

 

Sammanfattning 

Utifrån Vision Håbo 2030, bostadsförsörjningsprogrammet och ett av de 

politiska målen att prioritera detaljplaner som främjar bostadsbyggandet och 

näringsliv i kommunen, redovisar plan- och utvecklingsavdelningen 

prioriteringslistan för detaljplaner för kommunstyrelsen.  

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 

tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 

Allteftersom nya exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill 

etablera sig i Håbo kommun samt att pågående detaljplaner vinner laga 

kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovannämnda kriterier.  

Plan- och utvecklingsavdelningen redovisar förändringar i prioriteringslistan 

för kommunstyrelsen. 

Detaljplan Nordfrom/St Eriks har flyttats till de pågående detaljplaner. 

 

Beslutsunderlag 

– Förslag till prioriteringslista daterad 2015-10-23  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 



Redovisning av prioriteringslista för 

detaljplaner i Håbo kommun 

2015-11-02 

Plan – och utvecklingsavdelningen 



2015-11-02 

Redovisning av prioriteringslista för 

detaljplaner i Håbo kommun 

Vårt Håbo 2030 Bostadsförsörjningsprogram 

  
för 2015-2018 med utblick mot 2030 

Grunddokument/planeringsverktyg för prioritering: 



2015-11-02 

Kriterier för projektprioritering enligt Vårt Håbo 2030 

och Bostadsförsörjningsprogrammet är: 

 

• antal bostäder/arbetsplatser de medför 

 

• betydelse för kommunens och tätortens utveckling 

 

• geografiskt läge 
 

 

  

 

Redovisning av prioriteringslista för 

detaljplaner i Håbo kommun 



2015-11-02 

Redovisning av prioriteringslista för detaljplaner i Håbo kommun 

Prioriteringslista, 2015-08-31 



2015-11-02 

Redovisning av prioriteringslista för detaljplaner i Håbo kommun 

Prioriteringslista, 2015-08-31, tidplan 

Dagsläge 



2015-11-02 

Redovisning av prioriteringslista för detaljplaner i Håbo kommun 

Prioriteringslista, 2015-11-10 
Prioriterad 

Nedprioriterad 



2015-11-02 

Redovisning av prioriteringslista för detaljplaner i Håbo kommun 

Prioriteringslista, 2015-11-10, tidplan 

Dagsläge 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige förklarar Översiktsplan för Håbo kommun som 

inaktuell. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar förvaltningen att ta fram en ny 

översiktsplan för hela kommunen med utgångspunkt i visionen Vårt 

Håbo 2030.  

3. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsens arbetsutskott som 

politisk styrgrupp för arbetet med framtagande.  

Sammanfattning 

Med stöd i utredning av översiktsplanens aktualitet bedömer förvaltningen 

att en ny översiktsplan behöver tas fram som omfattar hela den kommunala 

geografin, inklusive Bålsta tätort.  

 
Ärendet 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange 

inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska 

ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 

hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Håbo kommun har en översiktsplan för hela kommunen exklusive Bålsta 

tätort som antogs 2006, samt en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 

som antogs 2010. Med utgångspunkt i utredningen a dokumentens aktualitet 

bedömer förvaltningen att en ny översiktsplan bör tas fram som omfattar 

hela kommunen inklusive Bålsta tätort. Översiktsplanen ska ha sin 

utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 2030. 

Den politiska styrgruppen för arbetet blir kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunledningsgruppen blir referensgrupp för arbetet. Förslag på ny 

översiktsplan bedöms vara klar för antagande våren 2018. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Framtagande av en ny översiktsplan bedöms kosta ca 540 000 kr under åren 

2016, 2017 och 2018. Finansiering finns inom ram. 

Uppföljning 

Projektet kommer att generera behov av uppföljning av hur kommunen 

utvecklar, använder och bevarar sina fysiska miljöer. Detta sker genom en 

modell för rullande översiktsplanering. 
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Beslutsunderlag 

– Aktualitetsutredning av översiktsplan  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Håbohus AB 

Håbo Marknads AB 

Tekniska avdelningen 

  



      

POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 

Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 

Aktualitetsutredning av översiktsplan 

Bakgrund 

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som 

omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Enligt lagen ska kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen 

är aktuell i förhållande till de krav som ställs på en översiktsplan. Enligt dessa krav ska det av 

översiktsplanen framgå  

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande 

miljökvalitetsnormer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse 

för en hållbar utveckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § 

första stycket miljöbalken. Lag (2014:224). 

Kommunen har för närvarande två översiktplanedokument, ”Översiktsplan för Håbo kommun” 

antagen 2006, och ”Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort” antagen 2010. Den 

kommunövergripande översiktsplanen från 2006 omfattar hela Håbo kommun exklusive tätorten.  

Föreliggande utredning är ett underlag till aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan och 

syftar till att svara på om de båda översiktsplanedokumenten är aktuella i lagens mening men även 

dess användbarhet för organisationens planerings- och bygglovsavdelningar. Utredningen tittar även 

på hur dokumenten förhåller sig till varandra. 
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Översiktsplan 2006 

Kommunfullmäktige antog Översiktsplan för 

Håbo kommun i juni 2006 och har sedan dess 

inte aktualitetsprövat översiktsplanen. 

Översiktsplan 2006 ersatte den då 

kommunomfattande översiktsplanen från 1999, 

med undantag för Bålsta tätort som omfattades 

av en fördjupning från 2002. Ställnings-

taganden i Översiktsplan 2006 avser inte 

planeringsområdet för Bålsta tätort (figur 1). 

Bedömning av krav i PBL 

Inriktningen för den fysiska planeringen 

formuleras i övergripande mål för 

översiktsplanen. Hur kommunens bebyggda 

miljöer ska utvecklas och bevaras framgår i 

beskrivning i text och i karta över kommande 

mark- och vattenanvändning. Beskrivningarna 

omfattar förändringsområden, områden med 

vissa förändringar, bevarandeområden och 

oförändrade områden. Dessa ska utgöra en 

grund för detaljplanering och bygglovsgivning.  

De avsnitt som beskriver allmänna intressen är 

omfattande i översiktsplanen och omfattas även 

av målsättningar för respektive temaområde.  

 
Figur 1: Markanvändningskarta (s 162 Översiktsplan 
för Håbo kommun) 

Detta kan betraktas som ett tillräckligt underlag för hur kommunens bebyggda miljöer ska användas 

och bevaras. Vägledningen för detaljplaneläggning är dock begränsad och ofta undermålig. 

Översiktsplanen uppfattas av förvaltningen som för detaljerad och styrande för de eventualiteter som 

kan uppstå i en tillväxtkommun. 

Översiktsplanen innehåller en förteckning av nationella och regionala miljömål men saknar en tydlig 

koppling till hur dessa påverkar planenes inriktning eller förutsättningar. Samordningen och hänsyn 

till nationella och regionala mål, planer och program är därför otydlig. Kraven om regional och 

nationell samordning tillkom i nya PBL från 2010, alltså efter Översiktsplanen arbetsades fram och 

antog. Planen innehåller beskrivningar om att kommunen ska utvecklas hållbart ur vissa aspekter, 

exempelvis ska kommunens fysiska miljöer utvecklas i befintliga infrastrukturstråk vilket kan 

betraktas som ekonomiskt och ekologiskt hållbart, men saknar samlade definitioner och strategier för 

en hållbar utveckling. 

Översiktsplanen saknar ett helhetsgrepp på hur kommunen kan tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder. Översiktsplanen möjliggör ny bebyggelse och planläggning men saknar målsättningar och 

strategier för kommunens bostadsförsörjning. Planen beskriver att utveckling av kommunens 

bostadsbestånd företrädesvis bör ske i Bålsta tätort, ett geografiskt område som inte omfattas av 

Översiktsplan 2006. Kommunfullmäktige antog 2014 bostadsförsörjningsprogram med en långsiktig 

inriktning för kommunens bostadsförsörjning. Hur denna förhåller sig till den fysiska miljön och 

kommunens geografi behöver dock bli tydligare i kommunens översiktsplanering. 
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Områden för landsbyggsutveckling i strandnära lägen (LIS) pekas inte ut i översiktsplanen. 

Förvaltning arbetar med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för LIS. 

Planen som vägledande dokument 

Översiktsplan 2006 ger begränsad vägledning för bebyggelseutvecklingen inom planområdet, det vill 

säga kommunens utvecklingsorter, samhällen, byar och landsbygd. Tjänstemannaorganisationen 

efterfrågar tydligare strategier och inriktningar för den fysiska planeringen och en bättre vägledning 

för detaljplanering och bygglov. Särskilt behov finns av ställningstaganden för hur fysiska miljöer i 

orter som Krägga, Skokloster och Övergran ska utvecklas, användas och bevaras. Översiktsplanens 

ålder gör den också svår att använda eftersom en del planeringsförutsättningar förändrats sedan 

planen antogs.  

Dokumentet i sin nuvarande form innehåller omfattande nulägesbeskrivningar och inventeringar över 

olika tematiska planeringsförutsättningar. De avsnitt som kan vara vägledande vid 

detaljplaneläggning är ibland svåra att hitta och tyda. Det gör underlaget svårt att överblicka, ta till 

sig och använda. 

Av byggavdelningen används översiktsplanen främst vid förhandsbesked om bygglov där detaljplan 

inte finns. Översiktsplanens ställningstaganden upplevs här som lösa och ludda framförallt var ny 

bebyggelse får lokaliseras. Det finns även behov av tydligare ställningstaganden för hur kulturmiljön 

ska bevaras och utvecklas eftersom dessa miljöer påverkas av hur bygglov ges och inte går att bevara 

eller skydda på tillfredställande sätt utanför detaljplanelagda områden. 

Därutöver saknas tydliga beskrivningar av översämningsrisker, hur dagvatten ska behandlas samt hur 

konflikter mellan odlingsmark och bebyggelseutveckling ska hanteras. Här finns även ett behov av 

generell vägledning av bebyggelse på landsbygden samt tydligare ställningstagande om vad som 

betraktas som ”sammanhållen bebyggelse”. 

Statliga och mellankommunala intressen 

Länsstyrelsen ska minst en gång under mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om statliga 

och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen 

inkom i juli 2012 med en sammanfattande redogörelse (KS 2012.2256) över detta och redovisar 

bland annat att en ny plan- och bygglag (PBL 2010:900) trätt i kraft sedan Översiktsplan 2006 

antogs, som omdefinierar översiktsplanens funktion något och att det tillkommit nya allmänna 

intressen. Därutöver har flera riksintressen reviderats och det har även fastställt nya 

miljökvalitetsnormer och nya miljömål. Länsstyrelsens bedömning är därför att översiktsplanen bör 

revideras utifrån dessa nya förutsättningar. 
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Fördjupad översiktsplan för Bålsta centrum 

Kommunfullmäktige antog Fördjupad översiktsplan för Bålsta centrum (FÖP) i juni 2010 och har 

sedan dess inte aktualitetsprövat översiktsplanen. FÖP:en ersatte den då befintliga fördjupningen för 

Bålsta från 2002. Ställningstaganden och inriktningar för den fysiska planeringen som görs i FÖP:en 

gäller inte för kommunen utanför tätorten (figur 2). 

Aktualitet enligt PBL 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 

tätort anger grunddragen om kommande 

användning av mark- och vattenområden 

genom planeringsinriktningar kopplade till 

kommunens vision och mål. Bevarande av 

mark- och vattenområden framgår av 

respektive kapitel och utgår från de 

allmänna intressen som krävs i PBL. Den 

framtida markanvändningen beskrivs i text 

och karta och omfattar utbyggnadsområden 

för bostäder och verksamheter samt 

omvandlingsområden. Särskilda 

bevarandeområden med oförändrad 

användning pekas inte ut.   

Regionala mål och strategier finns beskrivna 

i planen och har utgjort underlag i 

formuleringen av planens inriktningar. 

Kommunens roll i ett större geografiskt 

omland framgår i del av omvärldsanalysen i 

inledningen av dokumentet. 

Mellankommunala och statliga intressen 

hanteras genom en sammanställning av 

riksintressen och mellankommunala 

intressen. Hållbarhetsbegreppets beskrivs 

särskilt. 

 
Figur 2: Markanvändningskarta (s 9 Fördjupad 
översiktsplan för Bålsta) 

Det långsiktiga behovet av bostäder beskrivs i kapitel 3 med hög utbyggnadstakt med mål om 25 000 

invånare till år 2035. Kommunfullmäktige antog 2014 ett bostadsförsörjningsprogram med en 

långsiktig inriktning för kommunens bostadsförsörjning. Kopplingen till den fysiska planeringen 

behöver dock tydliggöras.  

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) pekas inte ut i den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort. Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med att ta fram ett 

tematiskt tillägg till översiktsplanen för LIS. 
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Planen som vägledande dokument 

Sedan 2010 när FÖP:en antogs har kommunen antagit en ny vision, implementerat nya metoder för 

målarbete och uppföljning samt antagit nya kommunövergripande mål. FÖP:en beskriver en vision, 

syfte och mål med den översitliga planeringen i Håbo kommun och innehåller planeringsinriktningar 

för respektive tema- eller verksamhetsområde. Vissa nulägesbeskrivningar är för omfattande och 

planen blandar ibland utvecklingsambition, användning och bevarande. Detta kan renodlas för att få 

en tydligare inriktning för den framtida markanvändningen. 

Många av de utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen har avdelningen i uppdrag att arbeta 

med. Planeringsutvecklingen i Bålsta tätort har varit så pass omfattande att FÖP:en börjar bli 

inaktuell som utvecklingsstrategi för tätorten, trots att planeringshorisonten är år 2035. För att ge 

ytterligare vägledning för Bålstas utveckling behövs en revidering och uppdatering av kommande 

markanvändning.  

Det finns därutöver vissa aspekter av inriktningen för den fysiska planeringen som behöver 

förtydligas avseende var ny bebyggelse får förläggas, hur kommunen avgränsar tätorten och 

utveckling av dess fysiska miljöer samt hur vi definierar Mälarnära boende. 
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Slutsatser 

För att få en uppfattning om kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 

miljön krävs inventering av två dokument vars innehåll, struktur och beskrivningar skiljer sig mycket 

åt. På grund av att det skiljer sig fyra år mellan framtagandena och att de båda dokumenten inte utgår 

från och samma vision eller målbild för kommunen gör det svårt att navigera i kommunens samlade 

utvecklingsambitioner. De båda dokumenten ger olika tydliga beskrivningar och i vissa fall uppstår 

målkonflikter dokumenten emellan. Inventeringen av de båda planeringsdokumenten och dess 

användning i organisationen tydliggör behovet av ett samlat grepp kring översiktsplaneringen i Håbo 

kommun.  

Översiktsplan 2006 och Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 (FÖP) är framarbetade och 

antagna innan införandet av nya PBL 2011. De nya kraven på en översiktsplan som infördes i nya 

PBL tas därför i olika hög grad hänsyn till i de två planerna. Översiktsplan 2006 är i hög grad en 

inventering och nulägesbild med få eller inga inriktningar, strategier och målbilder för den 

kommande planeringen. FÖP:en ger tydligare vägledning men avser endast Bålsta tätort. Det blir 

därför svårt att använda dokumenten parallellt eller förstå kommunens samlade vision, målbild och 

planeringsinriktning.  

Att i fortsättningen dela upp den översiktliga planeringen enligt en geografisk uppdelning mellan 

Bålsta tätort och övriga kommunen riskerar att leda till att dokumenten fortsatt uppfattas som 

väsensskilda och svåra att kombinera. Uppdelningen skapar även en osäkerhet vid planläggning över 

vilka mål och strategier som gäller för kommunens olika delar. 

Med en enhetlig och gemensam planeringsinriktning för hela den kommunala geografin blir 

planeringsunderlaget allomfattande och skapar en helhetssyn på kommunens utveckling. Detta kan 

bli ett mer användbart verktyg vid fysisk planering och ger en tydligare kommunikation utåt av 

kommunens framtida utveckling. Ett samlat grepp förbättrar möjligheterna att beskriva hur 

kommunens olika geografiska delar samspelar med och påverkas av varandras utveckling och kan 

även hjälpa till att stärka gemenskapen mellan kommunens tätorter, byar och landsbygd. Att samla 

hela kommunens geografi i samma process och sedermera i samma planeringsunderlag tydliggör 

bilden av att hela kommunen strävar åt ett och samma håll och förenklar användningen av 

översiktsplanen som ett underlag i att nå kommunens vision och mål.  

Det finns därutöver tid- och resursvinster att göra med ett samlat grepp på den översiktliga 

planeringen. Att i ett och samma projekt ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan inklusive 

Bålsta tätort bidrar till ökad effektivisering av arbetstid, ekonomiska medel och personella resurser. 

Organisationen riggas för projektet, underlag och utredningar får en bredare användning samtidigt 

som projektet inte behöver avslutas och tas upp igen i det fall en fördjupning för Bålsta tätort ska tas 

fram.  

Processen med att ta fram övergripande inriktningar och strategier för att uppnå visionen genom 

fysisk planering bör därför omfatta hela den kommunala geografin och mynna ut i ett mer samlat 

planeringsunderlag. Mer områdesspecifika och tematiska förutsättningar kan dock i ett senare skede 

utredas och inordnas i fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2015/00276 nr 62993 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Erik Sundqvist, Kartingenjör 
0171-527 72 
erik.sundqvist@habo.se 

 

Adressättning "Glastomten", Bålsta 1:671 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att vägens ska heta Sofielundsvägen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att torget ska heta Sofies torg.  

 

Sammanfattning 

En ny väg på fastigheten Bålsta 1:671 behöver ett namn. På tomten stod 

tidigare ett dragontorp som kallades för Sofielund. Namngruppen föreslår 

därför Sofielundsvägen som namn för vägen. 

Ett torg i anslutning till Bålsta 1:671 behöver namnsättas. Namngruppens 

förslag Sofies Torg. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kart och mät för vidare expediering  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-22 KS 2015/00277 nr 62946 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Försäljning, del av Väppeby 6:1 

Förslag till beslut  

1. Köpeavtal del av fastigheten Väppeby 6:1 godkänns.  

 

Sammanfattning 

Kommunen säljer del av fastigheten Väppeby 6:1 för en köpeskilling om 

8 400 000 kronor. Fastigheten tillträds i samband med detaljplan del av 

fastigheten Väppeby 6:1 plan nr 429 vinner laga kraft, köpeskilling erlagts 

och bygglov beviljats. 
 
Ärendet 

Kommunen säljer del av fastigheten Väppeby 6:1 till sitt bolag Håbohus AB 

för en köpeskilling om 8 400 000 kronor. Priset har satts utifrån en 

värdering som gjordes 2013. Området utgör ca 12640 kvadratmeter och är 

beläget i Väppeby äng, området utmed Lindegårdsvägen, inom detaljplan 

239 laga kraft 1992-10-17. En planändring ska göras innan Håbohus AB får 

tillträda marken. Planändringens syfte är att ta bort allmän plats inom denna 

del av planområdet samt utöka byggrätten. Planarbete pågår för 

planändringen se KS 2013/126.  

 

Köpet kommer att fullbordas i samband med att ny detaljplan har vunnit 

laga kraft, köpeskilling erlagts och bygglov beviljats. Kommunen ansvar för 

ansökan om fastighetsbildning. 

Inom fastigheten ska Håbohus AB bygga hyreslägenheter samt ett LSS-

boende.  

Ett exploateringsavtal kommer att skrivas med Håbohus AB och det 

kommer Kommunstyrelsen att besluta om i samband med att detaljplanen 

går upp för antagande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En markförsäljning innebär en intäkt för kommunen. Intäkten resultatförs 

vid försäljningstidpunkten. 

Uppföljning 

Intäkten från markförsäljningen kommer finnas redovisad i kommunens 

årsredovisning för det år markförsäljningen sker.  

Beslutsunderlag 

– Köpeavtal del av fastigheten Väppeby 6:1 inklusive kartbilaga 

– Styrelseprotokoll Håbohus AB 2015-09-22 

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-22 KS 2015/00277 nr  

 

Beslut skickas till 

Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 

Ekonomiavdelningen 

Håbohus AB 

Byggavdelningen 

 

 

 





















 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02 «2014/00036» «63027» nr 
«dokDokid» 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

Förslag till beslut om granskning av detaljplan för Bålsta 1:35 
och Bålsta 1:36 Lyckebo, i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att skicka ut förslag till detaljplan för 

fastigheter Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 Lyckebo på granskning.. 

 

Sammanfattning 

746 Entreprenad Byg & 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 uppföras 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


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02 «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 

Planavdelningens bedömning är att planförslag är redo för granskning. En 

uppdatering av fastighetsförteckning med sakägarlista ska tas fram före 

granskningstiden. 

 
Ärendet 

Förslag till detaljplan för fastigheter Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 samt del av 

Bålsta 1:614.  

 

Syfte med planläggning av fastigheter i fråga 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 1:03 (ca 30 kvm/st) 

Lägenheter avses uppföra i form av ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljplanen bekostas av fastighetsägare enligt planavtal.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Plankarta med planbestämmelser; 

– Planbeskrivning 

– Samrådsredogörelse 

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 KS 2014/00036 nr. XXXX  

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 september 2015, reviderad i oktober 2015. 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 har enligt underrättelse 2015-06-08 varit utsänt 

på samråd t.o.m. 2015-07-06. 

Under samrådstiden inkom 9 yttranden varav 7 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker eller 

har inget att invända mot förslaget: Svenska kraftnät och Naturskyddsföreningen.  

De synpunkter som inkommit berör ryskhänsyn, buller, trafik, parkering, lokalgata (Perslund) mm.  

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. RÄDDNINGSTJÄNSTEN,  
Enköping-Håbo 

En riskutredning bör tas fram som ska redovisa hur kringlig-

gande riskkällor (framför allt järnväg) påverkar människor i 

planområdet och vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas 

för att uppnå acceptabel skyddsnivå. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Bedömning av en befintlig riskutredning (för närliggande 

planområde) togs fram. Planförslag utvärderades och justera-

des utifrån åtgärdsförslag ur den ursprungliga utredningen. 

   

2 SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter. 

   

3. LANDSTINGET I UPPSALA 
LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen 
(UL) 

Anser at p-normen borde sänkas under 0,8 p-platser/lägenhet 

p.g.a. centralt läge och ändamål (ungdomsbostäder). 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Planförslag justerades. 

   

mailto:domagoj.lovas@habo.se


    

   

   

 

4. Undrar hur det kan komma sig att kommunen först avslår för-

slag till tillbyggnad på deras tomt med förklaring att den lig-

ger alltför nära vägen sen går med på förslaget för nya flerbo-

stadshus mitt emot som ska i sin tur väsentligt påverka biltra-

fik längs samma gata. Idag är de ca 25-30 bilar som trafikerar 

Perslund varje dag. Med nya hus ska det bli avsevärt mycket. 

Det måste finnas bättre lösning på trafikfrågan än i planför-

slaget. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

För tillbyggnad och andra byggåtgärder på tomten i fråga till-

lämpades planbestämmelser ur den urspungliga byggnadspla-

nen. Alltså utifrån andra förutsättningar. Den här är en ny de-

taljplan där kommunen med tanke på andra kriterier än i Y2 

prövar möjlighet för utbyggnad av ungdomsbostäder med 

hänsyn till påverkan på miljö samt omkringliggande bebyg-

gelse. 

   

5. Vill att utfart från Perslund stängs och att trafiken hänvisas till 

Fredriksbeg och utfarten till Stockholmsvägen. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Planförslag reglerar inte trafiken längs lokalgator utan ger 

möjlighet för olika trafikscenarion. Ansvarig myndighet inom 

Håbo kommun ska göra utvärdering av trafiksituation efter 

utbyggnad av planområdet och utbredning av lokalgatan en-

ligt planförslaget och sen åtgärda eventuella störningar som 

uppstått. 

   

6. LANTMÄTERIET Fastigheträttsliga åtgärder 

De fastigheträttsliga åtgärderna bör beskrivas ytterligare. Om-

rådet bör regleras ihop och endast bestå av en fastighet. I fall 

att det blir två fastigheter bör beskrivningar kompletteras med 

gemensamhetsanläggningar för t.ex. väg på kvartersmark som 

skulle behövas eftersom Bålsta 1:35 har förlorat direkt anslut-

ning/utfart till Stockholmsvägen. 

  Huvudmannaskap 

Enligt gällande planen Y2 är det enskilt huvudmannaskap 

över Perslund.  

  Ledningsrätt 

Otydligt om ledningsrätt ska bildas eller ej. U-område ändras 

jämfört med den gamla planen och antas vara korrekt. 

  Plankarta, övrigt 

Plankarta bör kompletteras med traktnamn. Plangräns bör ju-

steras så att jämfört med den gamla planen ligger på plangräns 

mellan kvartersmark och allmän mark (Stockholmsvägen, 

järnvägen). 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Fastigheträttsliga åtgärder 

Planförslag ska möjliggöra bildning av en gemensamhetsan-

Personuppgifter skyddade  i enlighet 
med PuL

Personuppgifter skyddade  i 
enlighet med PuL



    

   

   

 

läggning för parkeringsändamål och infart/utfart och över 

norra delar av båda tomterna till förmån för den angränsande 

tomten (på Bålsta 1:35 till förmån för Bålsta 1:36 och vice 

versa). Detta med anledning av fastighetsägarens önskemål att 

behålla möjlighet att i framtiden sälja en av tomterna vid be-

hov.  

  Huvudmannaskap 

Gällande enskilt huvudmannaskap över Perslund gata ska ju-

steras med den här detaljplanen och med en ny detaljplan som 

ska tas fram för hela Gamla Bålsta som ska omfatta område 

norr om planområdet inklusive Stockholmsvägen (plangränser 

DPL 349 och 408) och Perslund gata enligt kartan på figur 6 i 

Planbeskrivningen. 

  Ledningsrätt 

En ny ledningsrätt ska bildas. 

  Plankarta, övrigt 

Plankarta justerades. 

7. TRAFIKVERKET Buller 

Anser att avstegsfall är ej motiverat i denna plan. Om ekviva-

lenta ljudnivån vid byggnadens mest buller exponerade fasad 

är mellan 55dB(A)-60dB(A) ska byggnaden ha tillgång till en 

tyst eller ljuddämpad sida dvs. <45dB(A) respektive 

<50dB(A). ytterligare ska varje lägenhet ha tillgång till en 

uteplats med högst 70dB(A) maximal ljudnivå. Vid nybygg-

nation av bostäder ska bullerriktvärdena klaras.  

  Om avsteg från riktvärdena tillämpas ansvarar kommunen för 

eventuella bullerstörningar i framtiden. Trafikvärket ska ställa 

skadeståndanspråk på kommunen om Trafikverket drabbas av 

kostnader till följd av kommunens planering eller bristande 

uppföljning av planering. 

  Bullerskydd 

Bullerskydd inom fastigheterna som gränsar till Mälarbanan 

ska placeras så att gällande säkerhetsavstånd uppfylls (min. 

5m från del av järnvägsanläggningen som kan föra högspän-

ning). Plankartan ska förses med en bestämmelse som anger 

att ”Samråd ska ske med Trafikverket gällande placering och 

utformning av bullerskydd utmed Mälarbanan.” 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Buller 

En bullerutredning togs fram. Planförslag justerades med an-

ledning till föreslagna åtgärder.  



    

   

   

 

  Bullerskydd 

Planförslag justerades så att det blir tydligt att bullerskydd i 

form av ett 2 m högt bullerplank utmed fastighetsgränser mel-

lan fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 och järnvägen finns redan 

idag. Ett nytt bullerplank utöver bullerplanket som redan finns 

behövs därför inte uppföras. 

   

8. NATURSKYDSSFÖRENINGEN Har inga synpunkter. 

   

9. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA 
LÄN 

Miljökvalitetsnormer 

Saknar beskrivning av grundvattenförekomstens kemiska och 

kvantitativa status samt de miljökvalitetsnormerna som gäller 

för förekomsten. 

  Hälsa och säkerhet 

Avsteg från huvudregeln vid placering av nya bostäder vad 

gäller buller enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 är motive-

rat i detta fall. Stor hänsyn ska tas till bullerfrågan vid place-

ring och utformning av byggnaderna. Kommunen bör utreda 

om det är möjligt att uppnå tyst eller ljuddämpad sida genom 

alternativ placering och utformning av byggnader.  Tekniska 

lösningar (bullerdämpande åtgärder enligt avstegsfall B) ska 

användas med stor urskiljning och inte som metod för att 

kringgå riktvärden.  

  Barnperspektiv 

Bullerutredning ska redovisa bullernivåer som gäller för ut-

omhusmiljön mellan bostadshusen och parkeringen. 

  Farligt gods 

En riskanalys och riskvärdering bör göras. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Miljökvalitetsnormer 

Planbeskrivning kompletterades med beskrivning av grund-

vattenförekomstens kemiska och kvantitativa status samt 

  Hälsa och säkerhet 

En bullerutredning togs fram. Planförslag justerades med an-

ledning till föreslagna åtgärder. 

  Barnperspektiv 

En bullerutredning togs fram. Planförslag justerades med an-

ledning till föreslagna åtgärder. 

  Farligt gods 

Bedömning av en befintlig riskutredning (för närliggande 

planområde) togs fram. Planförslag utvärderades och justera-

des utifrån åtgärdsförslag ur den ursprungliga utredningen. 

 



    

   

   

 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under samrådstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

 Plankarta/planbestämmelse Karta med gällande planer, Plankarta (u-område, GA) 

 Planbeskrivning Miljökvalitetsnormer, buller, risker, dagvattenhantering, huvud-

mannaskap (Perslund), konsekvenser mm 

   

Justerat planförslag till detaljplan skickas ut på granskning enligt 5 kap 18 § andra stycket Plan- och 

bygglagen.  

 

Bålsta 2015-10-23 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden 



 

 YTTRANDEN 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

   

  

 

 

FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN 

 

 Myndighet/sakägare Synpunkter 

   

1. RÄDDNINGSTJÄNSTEN,  
Enköping-Håbo 

Har synpunkter. 

2. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter.  

3. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen (UL) 

Har synpunkter.  

Har synpunkter. 

Har synpunkter. 

6. LANTMÄTERIET Har synpunkter. 

7. TRAFIKVERKET Har synpunkter. 

8. NATURSKYDSSFÖRENINGEN Har inga synpunkter. 

9. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Har synpunkter. 

   

   

 

Bålsta 2015-10-01 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden 

Personuppgifter skyddade  i enlighet med 
PuL













Personuppgifter skyddade  i enlighet med 
PuL

Personuppgifter skyddade  i enlighet med PuL



Personuppgifter skyddade  i enlighet med PuL

Personuppgifter 
skyddade  i 

enlighet med PuL

Personuppgifter 
skyddade  i enlighet 

med PuL



Personuppgifter skyddade  i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddade  i enlighet med PuL
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 NORMALT PLANFÖRFARANDE 

 

 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 

 

 

GRANSKNINGSHANDLING 

 

PBL (2010:900) 

 Godkännande: 

 Antagande: 

 Lagakraft 

 Genomförandetid: 5 år 

 

  

Detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

I Bålsta 

Håbo kommun, Uppsala län 

DPL 428 
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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 kommun-

fullmäktige 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 1:03 (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, mel-

lan 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 komplement service. Komplettering 

och förtätning av centrala Bålsta med nya lägenheter är förenligt med intentionerna i fördjupad översikts-

plan. Området ligger på gångavstånd till både gamla Bålsta och nya Bålsta centrum.  

Kommunen bedömde att detaljplaneprogram som har för syfte att underlätta detaljplanearbetet inte be-

hövs 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 genomförande tid gick ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 är i byggnads-

planen Y2 planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan bebyggas med friliggande hus i en plan med 

möjlighet av vindinredning. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel be-

byggas samt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad uppföras. Inom plan-

området 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).  

Strandskydd 

Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 

Miljöbalken. 
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 

Mark 

Mark och vegetation 
Inga hordgjorda 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 gräsmattan i undermåligt skick. Av hög vegetation finns på tomten 

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 planom-

rådet. 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 för-

svåra möjligheterna att med olika åtgärder uppnå god vattenstatus. Planområdet ligger inom Mälarens av-

rinningsområde. 

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 till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 på grund av övergöd-

ning samt 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 radonmät-

ning utföras. Vid ombyggnation eller nybyggnation ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande (en-

ligt BBR). Riktvärdet av 200 Bq/m³ för radon i inomhusluft i bostäder, förskolor, skolor och andra all-

männa lokaler för inte överskridas.  

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. 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Arbetsplatser i form av kontorlokalen finns i komplementbyggnad placerad i bakdelen av Bålsta 1:35 nära 

järnvägen.  

Kommersiell/offentlig service 
Inom planområde finns varken kommersiella eller offentliga servicen. 

Tillgänglighet 
Planområde är tillgängligt från Stockholmsvägen genom en gemensam infart/utfart på Bålsta 1:35. Grus-

väg 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 uppmärksammad 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 öv-

riga uthusen har rödfärgad locklistpanel. Husen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de är väl-

bevarade och typiska för sin tid.  

Bebyggelsens karaktärsdrag 
Planområdet utgörs huvudsakligen av två tomter bebyggda med en fristående envånings bostadshus/villa 

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 be-

byggt 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 
Lokalgata 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 för-

sedd med trottoarer på ömse sidor körbanan och med en cykelbana på norra sidan av Stockholmsvägen. 

Perslund har endast ca 4 m bred körbana och inga trottoarer eller cykelbanor. Körbana används för både 

fordons- och gångtrafik.  

Kollektivtrafik 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för kollektivtrafik: Mälarbanan (järnväg) och Stockholmsvä-

gen (busstrafik). Mälarbanan trafikeras såväl av pendel- och regionaltåg till och från Stockholm som tåg 

västerut (Enköping, Västerås etc.). Vid Bålsta järnvägstation, 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 brun-

nar. En anslutningspunkt ligger nära bostadshuset. Förutom i en liten del över Bålsta 1:37 är ledningars 
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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 kors-

ningen av Perslund och Stockholmsvägen. Befintlig dagvattenledning leder dagvatten till dagvattenan-

ordning 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 data 

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. Av-

steg kan dock göras i till exempel centrala lägen. 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från trafik och andra yttre bul-

lerkällor.  

Tabell 1 - Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.  

Utrymme  Högsta trafikbullernivå, 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.  

Risk från transporter av farligt gods 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för transport av farligt gods: Mälarbanan (järnväg) och Stock-

holmsvägen.  

 

I samband med framtagande av detaljplan för Resecentrum i centrala Bålsta, (ca några hundra meter söder 

om planområdet intill Mälarbanan) har WSP Sverige AB (slutrapport 2011-08-30) gjort en fördjupad 

riskbedömning avseende planområde mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan. Syftet med denna risk-

bedömning är att utreda lämpligheten av bostadsbebyggelse inom planområdet med avseende på järn-

vägstrafik och transport av farligt gods på väg och järnväg 

 

I samband med framtagande av den här detaljplanen har samma konsult gjort en bedömning av ovan-

nämnda riskbedömningen för Resecentrum och dragit slutsats att den är applicerbar för det här planområ-

det 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.  
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4. PLANFÖRSLAG  

Allmänt 

Inom planområdet planeras uppföras två flerbostadshus med ca 30 ungdomsbostäder. Förutom flerbo-

stadshus 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 ska kräva rivning av det befintliga bostadshuset och andra komplement-

byggnader.  

Bebyggelse 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Detaljplan ska medge en ny bebyggelse i forma av friliggande flerbostadshus i två eventuellt tre plan. De 

bör utformas som två lameller, placerad mer eller mindre lodrätt mot Stockholmsvägen. 

 

Figur  3 – Illustrationsplan. Röd streckad linje föreställer gräns av 30 m bred riskzon frånjärnvägen. 

Placering, orientering 
Bostadshus ska placeras i sydvästra delen av planområdet, nära Stockholmsvägen. Byggnader ska place-

ras 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.  

Friytor, tillgänglighet 
Ny 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 samt); 

 hårdgjorda ytor (torg/mötesplats, gång- och cykelbanor); 

 gröna ytor (lekplats, gräsmatta, plantering) 

Trafikytor och andra hårdgjorda ytor bör ta hänsyn till infiltration av dagvatten. All ny bebyggelse be-

döms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i bygglovskedet. 
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Vägar, trafik, parkeringen 

Planerad bebyggelse ska kräva 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 lägenhet-

er). Den bör tillfredsställa parkeringsbehov för nya bostäder i ett så centralt läge med tanke på målgrupp 

(ungdomar). Yta där parkeringen planeras anordna (enligt illustrationsplanen och plankartan) ger möjlig-

het 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 tilläm-

pas norm av 1 P-plats/10 lägenheter. Besöksparkeringsplatser och parkeringsplatser för handikappade rä-

knas 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 om-

hand genom LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsättningar saknas för LOD eller infilt-

ration 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 be-

räkningar av vattenmängder var hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). Avrinningsko-

efficienter 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 minu-

ter. 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 be-

aktas. 

Dagvattnet kommer att hanteras lokalt, på aktuella fastigheter, och kommer inte att belasta det kommu-

nala 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 grundvatt-

net. 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 klimat-

strategi 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 

för förstärkning och eventuell möjlighet för anslutning till en ny nätstation som planeras uppföras till-

sammans med bebyggelsen på Glastomten ska studeras närmare.  

Tele och data 
En befintlig teleledning sträcker sig genom planområdet och den ska flyttas i samband med genomföran-

det av detaljplanen.  
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Störningsskydd 

Buller 
Ny bebyggelse ska 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 be-

byggelse genomfördes en bullerutredning som visar att den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet (från 

trafik på Stockholmsvägen och järnvägen) ska variera mellan 51 och 60 dB(A).  

Med den 2 m höga och ca 55 m långa bullerskyddsskärmen som finns idag längs järnvägen blir ekviva-

lentnivåer vid byggnaderna upp mot 60 dB(A). På delar av byggnadernas fasader mot den gemensamma 

gården blir ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 

Ekvivalent ljudnivå av högst 55 dB(A) får samtliga bostäder utanför alla boningsrum kan uppnås med 

bullerdämpande åtgärder i form av lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser till lägenheterna på plan 1, 

täta räcken på balkonger och loftgångar samt ljudabsorbenter i undersidan på loftgångar och balkonger. 

De maximala ljudnivåerna blir i båda fallen upp mot 80 dB(A). Kraven på högsta ljudnivåer enligt Bo-

verkets Byggregler (BBR), innehålls med föreslagen ljudisolering hos yttervägg och fönster. 

Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå och även högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan ord-

nas på gården - Figur 4. Maximala ljudnivåer redovisas nedan på Figur 5. 

 

Figur 4 – Ekvivalenta ljudnivåer 

 

 

Figur 5 – Maximala ljudnivåer 
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Enligt bullerutredningen blir de maximala ljudnivåerna upp mot 80 dB(A). Kraven på högsta ljudnivåer 

enligt Boverkets Byggregler, BBR, innehålls med föreslagen ljudisolering hos yttervägg och fönster. Ute-

platser med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå kan ordnas på gården. 

Risk från transporter av farligt gods 
Fördjupade riskbedömningen (WSP Sverige AB) avseende planområde mellan Stockholmsvägen och 

Mälarbanan 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 före-

slagna riskreducerande åtgärderna:  

 Skyddsavstånd från närmast spårmitt > 30 m  

Byggnader ska placeras bortom 30 meter från närmaste spårmitt där individrisknivån är accepta-

belt låg. 

 Fasadkonstruktion mot järnvägen - Gavel 

Gavelfasad som vetter mot järnvägen ska med färre eller inga öppningar minska den svagaste 

konstruktionsdelen i fasad och skador till följd av glassplitter ska på det sättet undvikas i möjlig-

aste mån samt ska konsekvenser till följd av värmestrålning, explosioner etc. minskas. 

 

 Områdets utformning närmast anslutning till järnvägen som inte uppmuntrar till stadigva-

rande vistelse.  

Förråd och parkeringen placerad närmast järnvägen uppmuntrar inte till stadigvarande vistelse. 

Andra föreslagna åtgärder såsom ventilation, entréer och nödutgångar hör till projekteringsfas.  

 

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) har skickats till 

länsstyrelsen för samråd, se tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/36 nr. 2015.315. Behovsbedömningen slogs 

fast genom ett delegationsbeslut 2015-02-09. Delegationsbeslutet utfärdas av Plan- och utvecklingsavdel-

ningen, se Dnr KS 2014/36 nr. 2015.782. Samråd har tagits 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 moti-

vering: 

 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 miljökonsekvensbeskriv-

ning.  
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Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Med hänsyn till ändamål, bebyggelsesätt och hantering av dagvatten förväntas genomförande av detalj-

planen inte påverka negativt grundvattenskvalitet respektive miljökvalitetsnormer 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 hade kommunen beslutat i ”Håbo kommuns lokala fö-

reskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” att begränsa tomgångskörning till högst 1 minut. 

Inverkan på stadsbild 
Ett genomförande av detaljplanen stämmer överrens med fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010.  

Genomförande av detaljplanen ska medföra påverkan på stadsbilden då ett idag glest bebyggt del av cen-

trala Bålsta ska få en tätare bebyggelse. I framtagandet av denna detaljplan har hänsyn tagits till befintliga 

strukturer och platsens förutsättningar som till exempel närheten till Bålsta centrum samt blivande bebyg-

gelse, 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 på-

gående 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 Stock-

holmsvägen. En lekyta ska anordnas inom planområdet där bullerpåverkan är som minst, dvs. bullernivå 

för tyst eller ljuddämpad sida. 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 det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fort-

sätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen angående befintlig infrastruktur förblir detsamma som idag. Håbo kommun är hu-

vudman för allmänplats. 

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av planen.  
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Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men 

bekostas av exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventuell kabelut-

sättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från ledningar.  

Huvudmannaskap 
Fastighet Bålsta1:614 som utgör lokalgata Perslund ägs av Håbo kommun och är bildad på kvartermark 

enligt gällande byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle.  

Gällande enskilt huvudmannaskap för Perslund ska med den här detaljplanen och med en ny detaljplan 

för hela Gamla Bålsta övergå till kommunalt huvudmannaskap. På det sättet ska hela gatan övergå till 

kommunalt huvudmannaskap när planerna vinner laga kraft. Förslag till plangräns för detaljplan för 

Gamla Bålsta redovisas på Figur 6. 

 

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 (exploatö-

ren). Detta ska reglera exploatörens åtaganden för planens genomförande, t.ex. utbyggnad av vägar, vat-

Lyckebo 

Perslund 

Detaljplan för Gamla Bålsta 
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ten, avlopp, drifts- och underhållsansvar m.m. Exploateringsavtalet reglerar även överlåtelse av mark till 

kommunen för allmän plats. Exploateringsavtalet antas samtidigt som detaljplanen.  

 

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 (markerat 

rött på Figur 7) ska planeras för utbredning av gatan 

(allmänplats).  

Detaljplan ska även möjliggöra bildning av en gemen-

stamhetsanläggning på Bålsta 1:35 till förmån för Bålsta 

1:36 och på Bålsta 1:36 till förmån för Bålsta 1:35 för 

infart/utfart och parkeringsändamål. Detta ifall fastig-

heter byter ägaren (markerat med g på plankartan).  

Figur 7 - Fastighetsreglering 

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 äga av 746 

Entreprenad Bygg & El AB.  

Placering av befintliga VA-ledningar (ledningsrätt C-03-85:427.1 som gäller endast en del av Bålsta 1:37, 

utanför planområdet) ska 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). 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 

Ny bebyggelse och särskilt nya allmänna ytor ska kräva 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. Inlösen och ersättning för planarbete regleras i 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 lä-

genheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att: 

 minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent trafikbul-

lernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster.  

 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå, frifältsvärde, kan anordnas i 

anslutning till bostäderna  

 trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) maxi-

mal ljudnivå.  

Förslag till detaljerade åtgärder redovisas i rubriken ”Genomförande” samt i framtagen bullerutredning. 

För att möjliggöra god ljudmiljö både inom- och utomhus förutsätts följande åtgärder: 



16(19) 
 

 2 m hög bullerskyddsskärm/bullerplank, höjd över RÖK, placeras vid tomtgränsen mot järnvä-

gen. 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 bo-

ningsrummen bara (Avstegsfall B).  

 

Figur 8 - Bottenvåning 

 

 

Figur 9 – Första våningen 
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Värme 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för fjärvärmeförsörjning. Utbyggnad av fjärrvärmeledning-

ar vars syfte är att försörja grannfastighet på södra sidan Stockholmsvägen med fjärvärme ska även möj-

liggöra anordning av en ny anslutningspunkt för försörjning av planområdet med fjärrvärme. E.ON svarar 

för fjärvärmeförsörjningen av området. 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 för en ny nätstation och dess utformning regleras inte i planen utan specificeras i ex-

ploatörens 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 an-

ordnas med hänsyn till placering av nya bostadshus. En ny ledningsrätt ska bildas för de omplacerade VA 

ledningar (under U-området enligt plankartan).  

Inverkan på miljön 

Dagvatten 
För att hantera dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy bedöms följande åtgärder som möjliga lös-

ningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området: 

 Infiltration av takvatten direkt på grönytor,  

 Placering av en stenkista,  

 Plantering av träd. Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom direktav-

dunstning 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 bostadsom-

rådet, vilket annars inte skulle vara möjligt. Stenkistan övertäcks därefter med matgjord och besås med 

gräs och eventuellt förses med buskar. 

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 ef-

ter fastighetsägarens ansökan enligt VA-lagen.  
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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 hante-

ring av andra typer av avfall finns olika lösningar, t.ex. underjordsbehållare (nedgrävda behållare) utom-

hus eller kärl som förvaras i separata utrymmen. Utrymmet bör dimensioneras för en hållbar avfallshante-

ring. 

Inom planområdet finns utrymme för avfallshantering, t ex i separata avfallshus (inom ramen för kom-

plementbyggnader) eller med nedgrävda behållare. 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, 2015-10-24 

Håbo kommun 

 

Märit Olofsson Nääs Domagoj Lovas 

tf. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Anne-Marie Engman Klas Klasson 

Mark och exploateringsingenjör Kommunarkitekt 

 

REFERENSER/PLANERINGSUNDERLAG 

Utredningar 

1.  Bullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB, mars 2015 

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) 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-27 KS 2015/00228 nr 63082 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes-Vargas, Planarkitekt 
0171-525 08 
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis  

Förslag till beslut  

1. Att positivt planbesked lämnas till den sökande. 

2. Att en planbeskedsavgift på 6 675kr tas ut i enlighet med taxa. 

3. Att uppdra till plan- och utvecklingsavdelningen att utarbeta förslag till 

detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis. 

4. Att planarbetet ska bedrivas med standardförfarande. 

5. Noterar att detaljplanearbetet bekostas av beställaren.  

6. Att uppdra till förvaltningen att samråda förslag till ändring av 

detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis. 

 

Sammanfattning 

Nibro Estates AB har ansökt om planbesked för ändrad användning av 

Bålsta Gästgivaregård (Gästis), fastigheten Bålsta 1:124. Fastigheten har 

tidigare använts för hotell- och konferensverksamhet vilket gällande 

detaljplan (DPL 238) medger. Nibro Estates AB har förvärva fastigheten 

och vill bygga om befintliga byggnader för Gästis till mindre lägenheter, 

framförallt 1:or och 2:or. Totalt beräknas ca 30 hyreslägenheter kunna 

skapas. Planändringen omfattar i stort ändring av användning och utökad 

byggrätt. 

 

I den fördjupade översiktsplanen anges att Bålsta ska förtätas, framförallt i 

centrum och de närliggande områdena. Det aktuella området angränsar 

Gamla Bålsta, ett område präglat av småstadskaraktär, med handel och 

service utmed Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.   

Förslaget till planändring överensstämmer med intentionerna i den 

fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort och visionen för Håbo kommun. 

En förtätning av Bålsta är både bra samhällsekonomiskt och bidrar till en 

effektiv hållbar planering då befintlig infrastruktur och service kan 

användas. I fördjupade översiktsplanen är även ett mål att skapa 

ungdomsbostäder för att fler unga ska ha möjligheten att bo kvar, men även 

för att attrahera unga från andra orter i landet till att flytta hit. Förslaget 

möjliggör skapande av mindre lägenheter, ca 30 hyreslägenheter, som enligt 

sökande framförallt ska vända sig till ungdomar.  

Planen hanteras med standardförfarande och kan beräknas att antas mellan 8 

till 10 månader från det att plan- och utvecklingsavdelningen har fått 

uppdraget.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-27 KS 2015/00228 nr  

 

Plan och utvecklingsavdelningen bedömer att planarbete ska påbörjas 

omgående då ärendet är viktigt för kommunen. Socialförvaltningen i Håbo 

kommun har kontakt med sökande om att hyra en del av Gästis för att kunna 

ta emot den ökade volymen av ensamkommande flyktingbarn som anvisas 

till kommunen. På lång sikt är dock avsikten att mindre hyreslägenheter som 

vänder sig främst till ungdomar ska tillskapas.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En förtätning av Bålsta 1:124 är både bra samhällsekonomiskt och bidrar till 

en effektiv hållbar planering då befintlig infrastruktur och service kan 

användas. 

Detaljplanen bekostas genom planavtal enligt plan- och bygglovtaxan. 

Plankostnaden regleras i planavtal när planarbetet påbörjas. Detaljplanen 

finansieras av beställaren. 

Beslutsunderlag 

– Ansökan inkommen 2015-09-04 

– Förstudie för Gästis, daterad 2015-10-26  

– Förslag till plangräns, daterad 2015-09-21 

– Skrivelse från socialförvaltningen, daterad 2015-09-24  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 



Fotb.pl.

Nydal

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Förslag till plangräns för ändring av detaljplan för Gästis, Bålsta 1:214

1:2 500

<150921/PCV>

Skala:

F 0 50 10025 Meter



 

 FÖRSTUDIE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 
 

KS 2015/228 

 

Förstudie  

Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

 
Syfte och huvuddrag 

Ansökan om planbesked inkom 2015-09-04. Fastigheten ligger i Gamla Bålsta vid 

villaområdet Nydal i närheten av Björkvallen. Tidigare har hotell- och konferensverksamhet 

bedrivits på fastigheten, Bålsta gästgivaregård, med restaurang och 41 hotellrum. Sökande 

har förvärvat fastigheten.  

 

Ansökan avser en planändring av användningsområdet för kvartersmark från hotell- och 

konferensverksamhet till bostäder. De sökande vill bygga om befintliga byggnader för Bålsta 

Gästgivaregård (Gästis) till mindre lägenheter såsom 1:or och 2:or. Totalt beräknas ungefär 

30 hyreslägenheter kunna skapas. Planändringen omfattar i stort ändring av användning och 

utökad byggrätt. 
 

Sökande Nibro Estates AB 

Handläggare kommunen Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun 

 
Översiktsbild – förslag till avgränsning av detaljplan för Gästis. 



 

 FÖRSTUDIE 2(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 
 

KS 2015/228 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 

I den fördjupade översiktsplanen anges att Bålsta ska förtätas, framförallt i centrum och de 

närliggande områdena. Det aktuella området angränsar Gamla Bålsta, ett område präglat av 

småstadskaraktär, med handel och service utmed Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.  

Gällande detaljplan 

Området omfattas av gällande detaljplan för Bålsta 2:295 m.fl., Gästis (DPL 238). Planen 

fastställdes 1992-06-25 och genomförandetiden har gått ut. Planen medger hotell- och 

konferensanläggning. 

 

 
Gällande detaljplan 238, aktuellt område omfattas helt av gällande detaljplan. 

 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 

betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-

beskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, 

hälsan och hushållningen av resurser. Detaljplanering av området antas inte medföra 

betydande miljöpåverkan, men en behovsbedömning ska göras i och med planarbetet. 

 
Strandskydd 

Området ligger inte inom strandskyddat område. 

Riksintressen 

Planområdet berör inga riksintressen. 

  
Servitut och rättigheter i övrigt 

Fastigheten Bålsta 1:124 belastas av två rättigheter.  



 

 FÖRSTUDIE 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 
 

KS 2015/228 

 

En ledningsrätt, FRM-akt 03-92:727.2, se blåmarkerat område i kartbilden nedan. I gällande 

detaljplan är detta reglerat genom ett u-område som lagts ut genom kvartersmarken efter 

befintlig dagvattenledning. 

 

Ett officialservitut, FRM-akt 03-92:727.1, se rosamarkerat område i kartbilden nedan. 

Servitutet avser gångvägs förbindelse och är till förmån för fastigheten Bålsta 2:295. I 

gällande detaljplan är detta inte reglerat vid planändring ska detta regleras. 

 

 
Gällande detaljplan 238, aktuellt område omfattas helt av gällande detaljplan. 

 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 

Fastigheten Bålsta 1:124 ligger i Gamla Bålsta, mellan Backvägen/Norra Villavägen och 

Västerängsvägen. Genom området går Håbovägen. Marken ägs av sökande. Områdets areal 

är ca 8000 m
2
. 

Nuvarande markanvändning 

Fastigheten används idag för hotell- och konferensverksamhet. 

Service och kommunikationer 

Det aktuella området angränsar Gamla Bålsta, ett område präglat av småstadskaraktär, med 

mindre handel och service utmed Stockholmsvägen/Enköpingsvägen. 

Vid Medborgarhuset ca 500 m sydöst om området finns fyra busshållplatser som trafikeras 

av buss 304, 310, 895, 803 och 311.  

 



 

 FÖRSTUDIE 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 
 

KS 2015/228 

 

 
Naturmiljö 

Inom fastigheten finns inga kända naturvärden.  

Kulturmiljö 

I kommunens kulturmiljöprogram ingår området i Bålstas äldre delar som växt fram i 

samband med järnvägens tillkomst på 1870-talet. Bålsta gästgivaregårds huvudbyggnad är 

speciellt upptagen i kulturmiljöprogrammet och klassat som ett hus som är en viktig del av 

kulturmiljön (gulmarkering). Byggnaden uppfördes år 1929 och var Håbos första 

ålderdomshem. Huset är en viktig del av Håbos fattigvårdshistoria och av Bålstas 

kulturmiljö. Värdebärande egenskaper är byggnadens planform, de ursprungliga spröjsade 

fönstren och färgsättningen i rött och vitt. Det är önskevärt att eventuella till- och 

nybyggnader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material. I gällande 

detaljplan är denna byggnad inte reglerat vid planändring ska det regleras. 
 

 
Bilden visar det före detta ålderdomshemmet. 
 
Gator och trafik 

Inga förändringar kommer ske med Håbovägen som går igenom området och delvis omfattas 

av gällande detaljplan. Inom området finns en grusad yta för parkering.  

VA och dagvatten 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA.  

 

  



 

 FÖRSTUDIE 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 
 

KS 2015/228 

 

SLUTSATSER 

 Plan- och utvecklingsavdelningen ställer sig positiv till att ändra gällande detaljplan för 

Bålsta 1:124. 

 

 Förslaget till planändring överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort och visionen för Håbo kommun. Området är beläget i 

Gamla Bålsta med närhet till både handel och service. En förtätning av Bålsta 1:124 är 

både bra samhällsekonomiskt och bidrar till en effektiv hållbar planering då befintlig 

infrastruktur och service kan användas. I fördjupade översiktsplanen är även ett mål att 

skapa ungdomsbostäder för att fler unga ska ha möjligheten att bo kvar, men även för att 

attrahera unga från andra orter i landet till att flytta hit. Förslaget möjliggör skapande av 

mindre lägenheter, ca 30 hyreslägenheter, som enligt sökande framförallt ska vända sig 

till ungdomar.  

 

 Planen hanteras med standardförfarande och bekostas genom planavtal (plan- och 

bygglovtaxa).  

 

 Plan och utvecklingsavdelningen bedömer att planarbete ska påbörjas omgående då 

ärendet är viktigt för kommunen. Socialförvaltningen i Håbo kommun har kontakt med 

sökande om att hyra en del av Gästis för att kunna ta emot den ökade volymen av 

ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Märit Olofsson Nääs     Paulina Cifuentes Vargas 

Tf Plan- och utvecklingschef    Planarkitekt 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-09-24 SN nr 2015.1928 

Socialnämnden 
Socialförvaltninge 

 

 

Boende för ensamkommande flyktingbarn 

Bakgrund 

 

Håbo kommun har sedan ett par år tillbaka ett avtal med migrationsverket 

om mottagande av sex asylsökande ensamkommande barn. Därutöver 

omfattar avtalet också åtta barn med permanent uppehållstillstånd (PUT). 

 

Kommunen erhåller en ersättning om 1 600 kronor per dygn för en obelagd 

plats och 1 900 kronor per dygn för en belagd plats. 

 

Nuläge 

 

För närvarande har vi ett boende som vi driver i egen regi på Biskops-Arnö 

med plats för åtta barn/ungdomar. Vi har också ett avtal med Aleris och 

köper platser i Gottröra av dem. Detta avtal löper ut den 31 december 2015, 

vilket betyder att vi antingen måste öppna ett eget boende eller upphandla av 

en privat leverantör. 

 

Det är bättre ekonomi i att driva ett eget boende. Detta gäller särskilt i 

nuläget eftersom man kan befara att priserna på marknaden kommer att stiga 

eftersom efterfrågan har ökat kraftigt. 

 

Ett annat faktum är att vi sedan sen vår 2015 har sett en stor ökning av 

antalet ensamkommande barn. Den nationella prognosen för 2015 var i 

slutet av 2014 att det skulle komma 8 000 ensamkommande till Sverige. 

Den senaste prognosen för 2015 är att det kommer att komma ca 13 000. 

Vad gäller 2016 finns ännu ingen prognos men bedömningen från min sida 

är att det inte kommer att bli färre barn än 2015. 

 

Rättsläget 

 

Juridiskt så har staten rätt att anvisa ensamkommande till alla kommuner i 

Sverige oberoende av om man har avtal eller inte och oberoende av vilket 

antal man avtalat om. Det betyder att vi på kommunal nivå inte kan påverka 

hur många ensamkommande vi tar emot utan har bara att verkställa de 

anvisningsbeslut som vi får. Då den tid vi får på oss kan vara ganska kort, 

det vill säga endast ett par dagar så är det av stor vikt att vi har egna platser 

att placera barnen på. 

  

Thomas Brandell/Socialchef 

Socialchef 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-30 KS 2013/00056 nr 63246 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Märit Olofsson Nääs, tf. Plan- och utvecklingschef 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-52835 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bålsta, Bålsta 
tätort 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägg till tidigare ingånget 

avtal mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset AB 

avseende markförsäljning inom området Björbro/Logistik Bålsta    

 

Sammanfattning 

Avtal om marköverlåtelse och exploatering tecknades mellan Kilenkrysset 

AB, Håbo marknads AB och Håbo kommun 2013. Avtalets giltigt förutsatte 

att detaljplanen för området vunnit laga kraft senast novemner 2015. Då 

detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft som följd av att beslutet att anta 

detaljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen (2014-10-27) måste 

avtalet förlängas för att fortsatt gälla. Parterna ska därför träffa ett nytt 

Tilläggsavtal. Tillägget innebär att avtalstiden förlängs med två år samt även 

att Kilenkrysset AB står för de åtgärder med avseende större 

vattensalamander som ska utföras.   

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare tagit två beslut i ärendet det första 2013-

09-23§ 66 samt det andra 2013-11-11 § 82. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den totala kostnaden för utbyggnad av infrastruktur (gata, gc-väg, park, VA 

mm) beräknas till ca 80 Mkr. Denna utbyggnad betjänar även kommande 

kvarter i området. Intäkt från försäljning av mark och infrastruktur är ca 50 

Mkr. Detta ger ett negativt resultat på ca 30 Mkr. Detta är konsekvensen av 

att projektet är framtungt och kommer att täckas av kommande försäljningar 

i området. Finansiering sker via lån.   

Uppföljning 

Om planen inte vunnit laga kraft inom två år ska avtalet förlängas eller så 

förfaller avtalet.  

Den särskilda sammanställningen ska följas upp, bilaga 1 

Beslutsunderlag 

– Tillägg till avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo 

Logistik AB 2015-10-23  

– Bilaga 1- Utkast till särskild sammanställning rev 2015-07-02 

– Protokoll Håbo Marknads AB 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-30 KS 2013/00056 nr 63246 

 

– Avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo kommun 

2013-11-25  

– Tillägg till avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo 

komun 2013-11-25  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  

Håbo Marknads AB 

Kilenkrysset AB 

Håbo Marknadsaktiebolag 
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UTKAST 

KILENKRYSSET BYGG AB 

 

Skörby, Håbo kommun – Dpl 419 
UPPDRAGSNUMMER 1186536000 

 

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR  

”KVARTER NR 3, LOGISTIK BÅLSTA” 

 

 

 

 
 

 

UTKAST  

  

2013-11-15 REVIDERAD 2015-07-02  

  

VÄSTERÅS  

  

FRIDA NOLKRANTZ 

JENNIE BRUNDIN (REVIDERINGAR JULI 2015) 
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 UTKAST 

2013-11-15 REVIDERAD 2015-07-02 

UTKAST 

SKÖRBY, HÅBO KOMMUN – DPL 419 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

JEBN p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\till håbo kommun 150703\utkast till särskild sammanställning 150702.docx 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 

2 Hur har miljöfrågorna integrerats i detaljplanen 2 

3 Hur har synpunkter från samråd beaktats 3 

4 Skälen till att planen antagits istället för alternativ som övervägts 3 

5 Åtgärder för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 3 
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UTKAST 

2013-11-15 REVIDERAD 2015-07-02 

UTKAST 
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1 INLEDNING 

Miljöbalkens 6 kap 11 § anger att när en kommun upprättar eller ändrar en plan skall en 

miljöbedömning göras om dess genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra anläggandet av en logistikanläggning i 

området Skörby i Håbo kommun. Detaljplanen är den första i ett planerat 

verksamhetsområde i första hand avsett för lager och logistikverksamhet. En större 

byggnad för lager avses att anläggas med tillhörande körytor samt ett industrispår för 

järnväg. 

Planen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. 

I miljöbalken 6 kap 16 § anges att innan detaljplanen antas ska MKB samt synpunkter 

från samråd och granskningen beaktas. När planen antagits ska den myndighet eller 

kommun som har tagit beslutet redovisa en särskild sammanställning. Den särskilda 

sammanställningen är en form av utvärdering av hela arbetet med miljöbedömning från 

start till färdig MKB. 

Den särskilda sammanställningen ska redovisa; 

 Hur miljöaspekterna har integrerats i planen. 

 Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet har beaktats 

 Skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som övervägts 

 De åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som planens genomförande medför. 

Sammanställningen och detaljplanen ska göras tillgängliga för dem med vilka samråd 

skett och de ska även informeras om att planen eller programmet har antagits. 

Boverket rekommenderar att sammanställningen finns med som ett utkast inför 

antagandet av detaljplanen. Då kan sammanställningen vara en del av beslutsunderlaget 

och ge stöd för antagandebeslut på samma sätt som utlåtandet över planförslaget. 

2 HUR HAR MILJÖFRÅGORNA INTEGRERATS I DETALJPLANEN 

 Miljöfrågor och behov av MKB i detaljplaner tas upp i detaljplaneprogrammet 

 Kommunen har tagit fram en behovsbedömning 

 Behovsbedömningen har stämts av med länsstyrelsen i Uppsala 

 MKB har tagits fram utifrån behovsbedömningen 

 Miljöfaktorer som ej fanns med i behovsbedömningen har omfattats av MKB:n 

 Planarbete och MKB-arbete har utförts i nära samarbete 
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 Samråd kring artskydd avseende större vattensalamander har genomförs med 

Länsstyrelsen i Uppsala län. 

3 HUR HAR SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅD BEAKTATS 

 Samråd 1 genomfördes under tiden 17/5 till och med 17/6 2013 i samband med 

samrådet för detaljplanen 

 Den 3/6-2013 hölls ett samrådsmöte med allmänheten 

 Samråd 2 genomfördes under tiden 9/10 till och med 30/10 2013 i samband med 

granskningen av detaljplanen 

 Kommunen hade därutöver möte med boende i Nyhagen och Övergrans-Valla 

den 15/10-2013.  

 Utredningar avseende buller och markföroreningar har tagits fram efter 

synpunkter vid samrådet. 

 Dagvattenutredningen kompletterades efter synpunkter vid samrådet 

 Förtydligande av nollalternativet i MKB:n efter synpunkter vid samrådet 

 Åtgärdsprogram för att följa upp miljöpåverkan är under framtagande. 

 De av länsstyrelsen beslutade skydds- och kompensationsåtgärderna med 

avseende på större vattensalamander kommer att föras in som förutsättning i 

avtal mellan exploatör och Håbo kommun. 

4 SKÄLEN TILL ATT PLANEN ANTAGITS ISTÄLLET FÖR ALTERNATIV 
SOM ÖVERVÄGTS 

 Området har pekats ut för verksamheter i ÖP, FÖP och detaljplaneprogram 

 Mycket bra förhållande för den planerade verksamheten med möjlighet att 

etablera industrispår, närhet till E18 och storstadsregion. 

 Alternativ i andra kommuner studerade men har inte haft samma förutsättningar 

 Nollalternativet innebär mycket troligt att annan verksamhet anläggs då det finns 

ett antaget detaljplaneprogram. 

5 ÅTGÄRDER FÖR UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING AV DEN 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Efter det att planen antagits kommer kommunen att ta fram ett åtgärdsprogram för att 

följa upp de förslag till åtgärder som lämnats i MKB:n. I tabell 1 presenteras de åtgärder 

som föreslogs i MKB:n. Tabellen är ett utkast till hur de avses att hanteras i det fortsatta 

arbetet med genomförande av planen. Åtgärdsprogrammet kommer att färdigställas efter 

planens antagande. Fördelningen av kostnader för föreslagna åtgärder kommer utredas 

vidare. 
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Tabell 1. Åtgärdsförslag 

Miljöfaktor 
Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar 

Ingår i 

åtgärds-

program 

Naturmiljö 

Framtagande av 

massbalans 

Vid projektering tas en massbalans 

fram av exploatören för 

kvartersmark. Hanteringen av 

överskottsmassor ska samrådas 

med kommunen.  

Nej 

Hantering av 

värdefull natur 

Sumpskogen söder om planområdet 

är speciellt viktig att säkerställa.  
Ja 

Fördjupad geoteknisk 

undersökning 

Kommunen är ansvarig för 

utförande på allmän platsmark och 

exploatören är ansvarig på 

kvartersmark.  

Ja 

Större 

vattensalamander 

Skydds- och kompensationsåtgärder 

har beslutats av länsstyrelsen och 

kommer att regleras i avtal mellan 

exploatör och kommunen. 

Ja 

Hantering av VA-

ledningar 

 

Plan för flytt av ledningar finns och 

är med i pågående projektering av 

allmänna anläggningar.  
Nej 

Ytvatten och 

grundvatten 

Uppföljning av 

dagvattenhantering 

Exploatören ansvarar för att 

redovisa utformning och skötsel för 

dagvattenhantering inom 

kvartersmark. Kontrolleras av 

kommunen vid bygglov.  

Ja 

Etablering av 

grundvattenrör för att 

följa påverkan på 

grundvattennivå. 

Kommunen är huvudansvarig för 

uppföljning på både allmän plats- 

och kvartersmark. För kvartersmark 

redovisar exploatören mätningar till 

kommunen.  

Ja 

Kulturmiljö 
Hantering av 

fornminnen 

Diskussion pågår för närvarande 

med länsstyrelsen angående 

hantering av fornlämningar på 

allmän platsmark. Exploatören 

ansvarar för att all hantering av 

kända lämningar inom kvartersmark 

ska ske i samråd med länsstyrelsen.  

Ja 
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Miljöfaktor 
Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar 

Ingår i 

åtgärds-

program 

Informationsskyltar 

angående fornminne 

Kommunen är huvudansvarig. 

Kostnadsfördelningen kommer att 

utredas.  

Ja 

Hantering av 

oförutsedda fynd 

System för hantering av detta finns. 
Nej 

Buller 

Uppföljning av 

bullernivåer vid den 

fastighet där 

bullerriktvärden 

riskerar att 

överskridas 

Bullermätningar ska ske före och 

efter exploatering. Kommunen är 

ansvarig för mätningar före 

exploatering. Ansvar för mätningar 

efter exploateringen utreds.  

Ja 

Landskaps 

bild 

Trädridåer för att 

minska effekten av 

förändrad 

landskapsbild 

Finns med i planen för 

Björnängsvägens förlängning. 
Nej 

Följa upp att grönytor 

etableras enligt 

planen 

Kommer att följas upp av 

kommunen. Nej 

Trafik och 

tillgänglighet 

Trafikutredning för 

bla säkra GC-

passager 

Utreds vidare under projektering.  

Nej 

GC-vägars 

anslutning till 

befintligt GC-nät 

Säkerställs i samband med 

utbyggnad av rondell till området 

och förbättringsåtgärder för 

Kraftleden utreds av kommunen. 

Nej 

Utredning av 

möjligheter till 

kollektivtrafik 

UL är huvudman, kommunen har 

löpande samråd med UL. Nej 

Luftkvalitet 

Anläggningens 

uppvärmning vintertid 

Följs upp i bygglovet. 
Nej 

Följa energi- och 

klimatstrategin 

Följs upp i bygglovet. 
Nej 

Uppföljning av 

luftkvalitet när hela 

logistikområdet 

Kommunen är ansvarig för 

uppföljning.  Kostnadsfördelning 

kommer att utredas.  

Ja 
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Miljöfaktor 
Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar 

Ingår i 

åtgärds-

program 

byggts ut 

Rekreation 

Tillgång till andra 

friluftsområden 

Hanteras i samband med utformning 

av föreslagna strövstigar i 

detaljplaneprogrammet för Björnbro 

verksamhetsområde. 

Nej 

Utformning av 

strövstigar 

Kommunen är ansvarig. Utredning 

av kostnadsfördelning pågår. 
Ja 

 

Förutom åtgärder i tabell 1 som föreslås i MKB:n kommer åtgärder enligt tabell 2 att ingå i 

åtgärdsprogrammet. 

Tabell 2. Övriga åtgärder 

Miljöfaktor Åtgärd 

Landskapsbild Kommunen följer upp gestaltning och 

materialval i bygglovet. 

Miljöpåverkan 

under byggtiden 

Kommunen följer upp miljöpåverkan 

under byggtiden på kvartersmark och 

allmän mark. Exploatör ansvarar för 

att följa gällande regler. 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2015/00183 nr 62959 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Emma Zetterman, Planarkitekt 
0171-528 95 
emma.zetterman@habo.se 

 

Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta, del av Skörby 5:1, ny 
process efter dom 

Förslag till beslut  

1. Detaljplanen godkänns. 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt  

5 kap 29 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. 

Planområdet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 

1:9 samt Bålsta 3:356 och 1:614.  

Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, men överklagades till 

Länsstyrelsen och därefter Mark- och miljödomstolen som fann att den 

planerade exploateringens inverkan på fridlysta arter samt de 

kompensationsåtgärder som kan bli aktuella inte belystes i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Domstolen beslutade därför att upphäva 

kommunens beslut att anta detaljplanen 2014-10-28.  

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i 

planprocessen för att belysa planens påverkan på större vattensalamandrar. 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, där ett 

antal skydds- och kompensationsåtgärder föreslagits för att förhindra att 

salamanderpopulationen påverkas negativt av planens genomförande. 

Länsstyrelsen beslutade den 8 juni 2015 att detaljplanen inte kräver dispens 

enligt 4 § artskyddsförordningen på grund av påverkan på större 

vattensalamander. Det gäller under förutsättning att de åtgärder som har 

föreslagits genomförs.  

Syftet med detaljplanen är det samma som tidigare: att inom det blivande 

verksamhetsområdet Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för 

industriell verksamhet. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m² 

med tillhörande körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse 

ska anordnas till det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB.   

Granskning vid omtag 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (§ 137) om att skicka ut förslag till 

detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 3 på granskning.  

Planen ställdes ut för granskning mellan 18 september och 9 oktober. Under 

granskningstiden inkom 18 yttranden varav 15 med synpunkter. Yttrandena 

tog upp oron för ökat buller, trafiksäkerhet och förlusten av natur och 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2015/00183 nr  

 

rekreationsområden.  Flertalet yttranden påpekade att åtgärder för större 

vattensalamander ser ut att planeras på privat fastighet, och ifrågasätter även 

effekten av de groddjurstunnlar och hinder som planeras längs 

Björnängsvägen. Bullerutredningen som gjorts ifrågasätts. I ett yttrande 

hänvisas till 2 kap 8 § andra stycket kommunallagen, som säger att 

kommunen inte får lämna understöd till enskilda näringsidkare. Flertalet 

yttranden önskar att alternativ placering av Logistik Bålsta utreds. 

Efter granskning har plankartan genomgått redaktionella ändringar efter 

lantmäteriets yttrande.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för planen regleras i planavtal. Markaffär och 

exploateringsbudget har redovisats i separat ärende.  

Uppföljning 

Särskild sammanställning ska följas upp.  

Beslutsunderlag 

– Plankarta, daterad 2015-10-23 

– Illustrationsplan, daterad 2015-07-02 

– Planbeskrivning, daterad 2015-10-23 

– Utkast särskild sammanställning, daterad 2015-07-02 

– Granskningsutlåtande, daterad 2015-10-26    

 

__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen  



 

 UTLÅTANDE  
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-23 KS 2015/183  
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Förslag till detaljplan för kvarter nr 3 Logistik Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, 
upprättat i april 2013, reviderat i november 2013. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

Hur granskningen har bedrivits 
Förslaget till detaljplan har efter kommunens omtag med detaljplanen varit tillgängligt för 
granskning under tiden 16 september - 8 oktober 2015 i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek 
samt på kommunens hemsida. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Av dessa var 3 
stycken utan erinran. Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: 
Svenska kraftnät, E.ON Elnät och E.ON Värme.  

Tidigare planprocess 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, men överklagades till Länsstyrelsen och där-
efter Mark- och miljödomstolen som fann att den planerade exploateringens inverkan på fridlysta 
arter samt de kompensationsåtgärder som kan bli aktuella inte belystes i miljökonsekvensbe-
skrivningen. Domstolen beslutade därför att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen 
2014-10-28.  

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i planprocessen för att be-
lysa planens påverkan på större vattensalamandrar. Samråd har hållits med Länsstyrelsen enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken, där ett antal skydds- och kompensationsåtgärder har föreslagits för att 
förhindra att salamanderpopulationen påverkas negativt av planens genomförande. Länsstyrelsen 
beslutade den 8 juni 2015 att detaljplanen inte kräver dispens enligt 4 § artskyddsförordningen 
på grund av påverkan på större vattensalamander. Det gäller under förutsättning att de åtgärder 
som har föreslagits genomförs.  

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas yttranden med synpunkter som inkommit under granskningsskedet samt 
kommentarer till dessa. Inkomna yttranden redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga.  

1. Lantmäteriet (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen 

Lantmäteriet påpekar en del brister i plankartan och grundkartan. Grundkartan bör uppda-
teras, symbol för utfartsförbud bör ändras till den av Boverket föreskrivna. Koordinatan-
givelse och mätklass saknas i kartan. Förtydligande vad som menas med ledning i områ-
det T1 för järnvägstrafik. Eventuellt bör istället ett u-område användas. Dagvatten och 
ledning anger reglering av utformning av allmän platsmark, men står här på kvarters-
mark. Om det är allmän platsmark eller kvartersmark bör förtydligas. Planområdet omfat-
tar del av plan 395 och syftet med detta är oklart. Detta bör förtydligas.  
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Svar 

Svar: Grundkartan uppdateras. Symbolen med utfartsförbud byts ut till gällande symbol. 
Ledningen i området T1 är kopplad till spåret, varför u-område inte använts. Anledningen 
till att beteckningen dagvatten använts på allmän plats är att kommunens VA-avdelning 
önskar bygga ut och även drifta denna del av dagvattenanläggningen. Planområdesgrän-
sen ändras så att överlappning inte sker med plan 395. 

2. Trafikverket (bilaga nr 3) 

Synpunkter på detaljplanen 

Trafikverket har yttrat sig i samband med tidigare samråd och granskning och vidhåller 
de synpunkter som lämnades.  

Svar 

Se svar i tidigare samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 

3. Landstinget (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

Kollektivtrafikförvaltningen UL hänvisar till yttrandet på samrådsförslaget, men vill göra 
ett förtydligande. Det är oklart hur kollektivtrafikförsörjningen i området kommer att ut-
vecklas. Under hösten kommer linje 310 att utredas, men UL kan inte garantera en för-
bättrad kollektivtrafik. En vidare dialog kring kollektivtrafikförsörjningen i området bör 
föras mellan kommunen och UL.  

Svar 

Kommunen avser att hålla vidare dialog med kollektivtrafikförvaltningen UL om kollek-
tivtrafikförsörjningen i området  

4. Naturskyddsföreningen (bilaga nr 5) 

Synpunkter på detaljplanen  

Naturskyddsföreningen påpekar att många kommuner i Sverige har satsat på att förbättra 
miljön för större vattensalamander, och förväntar sig att Håbo kommun gör detsamma. 
Enligt naturvårdsföreningens bedömning kan Logistik Bålsta genomföras utan negativ 
påverkan på beståndet av större vattensalamander, förutsatt att de skydds- och kompen-
sationsåtgärderna genomförs som beskrivs i underlaget till samrådet med länsstyrelsen 
genomförs. Naturskyddsföreningen vill påpeka att åtgärd i område A ligger på privat 
tomtmark och därmed inte kan genomföras. Åtgärden kan då utföras inom detaljplaneom-
rådet eller söder om detta.  Till länsstyrelsens rekommendationer till anläggande av 
damm vill naturskyddsföreningen tillägga att en av sidorna ska ha en sluttande kant för 
att öka tillgängligheten för vattensalamandern. Naturskyddsföreningen bedömer att två 
dammar krävs och att placeringen av dammarna i planen är lämplig. Rekommendationen 
är att dammarna anläggs innan området uppströms exploateras för att undvika föreore-
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ningar. Med hänvisning till artskyddsförordningen kräver de att Björnängsvägen till Lo-
gistik Bålsta inte byggs. Vägen skär rakt genom vattensalamandrarnas revir och de menar 
att det inte finns några garantier för att skyddsåtgärderna i form av groddjurstunnlar 
kommer ha avsedd effekt. Istället föreslås en ny väganslutning norr om industrispåret. 
Denna lösning bedöms av naturskyddsföreningen vinna större acceptans hos de boende i 
närheten av anläggningen och även ge kortare körväg från E18. Kvarter 4 föreslås inte 
byggas ut, utan sparas som grönområde. 

Svar 

Område A täcker fastighet Bålsta 1:614, som tillhör kommunen. Den ljusblå cirkeln och 
därmed de åtgärder som beskrivs kommer kunna genomföras på kommunens mark. Se 
kartbild nedan.   

 

Bilden visar kartan med åtgärder bredvid fastighetskarta. Område A innefattar enbart 
fastigheten Bålsta 1:614.  

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort samt i detaljplaneprogrammet för 
Björnbro verksamhetsområde har den övergripande strukturen vad gäller vägar, kvar-
tersmark och natur med mera redan utretts. Kvarter 4 är enligt programmet inte aktuellt 
som grönområde, men inom programområdet pekas flera områden med värdefull natur ut. 
Dessa områden ska sparas som naturmark.  

De föreslagna åtgärderna gällande vägen är beprövade och utgör traditionella metoder för 
att kompensera eller skydda en population av groddjur vid exploatering av olika slag. 
Någon garanti för att sådana åtgärder fungerar som avsett i ett enskilt fall är dock inte 
möjlig att ge. Finns det vatten med lämpliga betingelser inom rätt avstånd så har man vid 
tidigare exploateringar, på andra platser, sett att salamandrar efter en tid koloniserar 
dessa. Det är inte då möjligt att visa ifall de har använt avsedda passager/tunnlar för detta, 
eller om de tagit sig över de vägar eller spår som man försöker skydda dem ifrån. 

Björnängsvägen går i dagsläget nära planområdet, och en ny väg enligt den föreslagna 
sträckningen skulle även den ta ny mark i anspråk. Denna skulle dessutom korsa järnvä-
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gen vilket skulle ledde till stora ingrepp då trafiken troligtvis skulle behöva ledas genom 
en tunnel under järnvägen.  

 

Yttranden anser att olämpligheten i planförslaget är enligt följande:  
Buller från ökad trafik. Befintlig och planerad järnväg kommer att öka bullret ytterligare 
från nuvarande. Konsekvenserna blir störande trafik runt om samtliga fastigheter.  
Utsläpp från trafiken kommer också påverka boende negativt, och strider mot kommu-
nens klimatstrategi. De efterfrågar bullermätning från Kraftleden i Nyhagen och frågar 
hur trafiksituationen påverkas vid trafikplatsen vid Shell som är belastad tidvis redan nu.  

De anser att trafiksäkerheten idag är mycket dålig beträffande gång- och cykeltrafik. Inga 
gång eller cykelbanor finns och det måste till övergångsställen med trafikljus om det ska 
bli säkert.  

Yttranden tar även upp åtgärder för större vattensalamander, och menar att det finns en 
stor risk att de går över vägen vilket medför att många kommer bli överkörda. Det krävs 
en ny utredning. Om det är tänkt att anlägga dammar enl. karta Figur 6-4 med ring så ser 
det ut som det är privat mark och dränering ligger i närheten av två fastigheter. Alterna-
tiva lösningar borde beaktas om det nu ska byggas en logistikbyggnad, närmare E18. 

Svar 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att för-
hålla sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. Boende som redan idag upple-
ver sig störas av buller kan ta kontakt med kommunens miljöavdelning. 

Förbättringar för trafiksäkerheten planeras. Både Kraftleden och Björnängsvägen kom-
mer förses med gång- och cykelväg och även övergångsställen planeras.  

Angående synpunkterna på åtgärder för större vattensalamandrar vid väg se tidigare svar 
till naturskyddsföreningen. Angående karta figur 6-4 (s.25 i miljökonsekvensbeskriv-
ningen) markerar den blå ringen platsen där större vattensalamander noterats. Åtgärderna 
som ska genomföras för att förbättra livsmiljön för större vattenslamander öster om stick-
spåret sker på kommunens mark (Bålsta 1:614). Se kartbild i svaret till naturskyddsför-
eningen i det här granskningsutlåtandet.  

Alternativa placeringar har utretts i och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Här pekas planområdet ut som en del i Björnbro verksamhetsområde, en fortsättning på 
Västerskogs industriområde. Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av till-
gången till industrispår. Det är också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten 
till miljövänliga transporter, som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att 
etablera sig här.  
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Yttranden motsätter sig planen med motiveringen att oersättliga naturvärden går förlorade 
med föreslagna storskaliga projekt. De anser att bygghöjden är för hög för att passa in i 
landskapsbilden, placeringen för nära samhället och byggnaden för stor till ytan.  

Vidare anser yttranden att trafikökningen kommer leda till negativ miljöpåverkan i fråga 
om ökade utsläpp, ökat buller samt försämrad livskvalitet för de närboende. Det är av stor 
vikt att man förvissar sig om att det inte finns betydande fornlämningar.  

Svar 

Planens påverkan på naturvärden beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Bland annat 
har en naturinventering gjorts utöver den naturvårdsplan som finns i kommunen. Ett antal 
områden med naturvärden hittades och dessa har pekats ut som bevarandeområden i pro-
grammet. Andra naturvärden som påverkas av planen är större vattensalamander. Efter 
samråd med länsstyrelsen planeras åtgärder för att mildra påverkan och skapa en bättre 
livsmiljö för den större vattensalamandern. Detta kommer sedan följas upp i ett åtgärds-
program.  

Bedömningen av landskapsrummet och möjligheten att passa in byggnadens volym i 
landskapet kvarstår. Området kommer att planas ut vilket innebär att befintliga höjdpar-
tier kommer tas bort och lågpartierna kommer fyllas ut. Området kommer att sänkas och 
det är på den nya lägre plushöjden som den nya byggnaden kommer att placeras. Åt-
gärdsprogrammet som ska tas fram kommer också omfatta faktorer som landskapsbild 
och miljöpåverkan under byggtiden.  

Arkeologiska undersökningar har utförts i området och länsstyrelsen har gett tillstånd till 
exploatering.  

Sakägarna vill utöver det yttrande som lämnats från Legio advokatfirma också lämna 
synpunkter gällande bristen på hänsynstagande till deras hästverksamhet. På Nyhagsvä-
gen 3 finns hästverksamhet sedan decennier tillbaka som, i negativ riktning, starkt påver-
kas av ett eventuellt industriområde. I planförslaget finns ingen beskrivning alls av vilka 
åtgärder som krävs för att en hästgård ska kunna fortsatt bedrivas i området.  

Svar:   

Planförslaget utgör inget hinder för att bedriva hästgård i Nyhagen.  

Yttrande anser att förslaget kommer påverka landskapsbilden och förstöra strövområden 
som utnyttjas för svamp och bärplockning. Det finns även en ridväg mellan Skörby och 
Lundby stall. Hur är det tänkt att lösas? I yttrandet efterfrågas fler utredningar av forn-
lämningar och även att fridlysta växter tas upp. Angående vattensalamandrarna i området 
ställs frågan om hur man tänkt styra dem till andra vägar än de använder idag. Enligt ytt-
randen finns utredning gjord i Skåne där det gjorts en våtmark som varit mindre lyckad 
och undrar vad det är som säger att det ska lyckas här.  

Personuppgifter skyddade  i enlighet med PuL
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De oroas av förhöjda föroreningar i marken och luften och anser att detta bör utredas mer. 
Den ökade trafiken på Kraftleden och Björnvägen kommer påverka de boende mycket. 
Hur går det ihop med kommunens miljötänk? Har kommunen en energi och klimatstra-
tegi? Fossilbränslefri kommun 2050? Vart tog den utlovade bullerutredningen vägen? 
Den mätning som Sweco gjorts har inte utförts på plats utan ”bara uppskattats”. Som det 
är idag blir vi mycket störda av tung trafik och det har blivit värre sedan den nya rondel-
len byggts. De ser sig redan nu mycket störda av både trafik och allt oväsendet från åter-
vinningen. Hur är det tänkt att Norra rondellen avfarten från E 18 ska klara all tilltänkt 
trafik?  

Övergångsstället som gjorts är under all kritik för att det ska vara säkert måste det finnas 
trafikljus i alla fyra korsningar. Det måste finnas säker väg till skolor och andra aktivite-
ter. Det finns heller inga gång- och cykelvägar utefter Kraftleden vilket för Kraftleden 
trafikfarlig. Viktigt är att hastigheten på Björnängsvägen sänks till 30 km som i övriga 
kommunen.  

Varför tittar man inte på alternativa lösningar närmre E 18? Varför undersöker man inte 
alternativet att bygga bostäder i området istället?  

Svar: 

Bedömningen av landskapsrummet och möjligheten att passa in byggnadens volym i 
landskapet kvarstår. Området kommer att planas ut vilket innebär att befintliga höjdpar-
tier kommer tas bort och lågpartierna kommer fyllas ut. Området kommer att sänkas och 
det är på den nya lägre plushöjden som den nya byggnaden kommer att placeras. Åt-
gärdsprogrammet som ska tas fram kommer också omfatta faktorer som landskapsbild 
och miljöpåverkan under byggtiden.  

Strövområden kommer försvinna, men vissa naturområden kommer bevaras. Stigar i om-
rådet planeras och uppföljning av detta ska ingå i åtgärdsprogrammet.  

Inget tyder på att verksamheten skulle medföra markföroreningar som skulle överstiga 
några riktvärden. Utredning för dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormerna har 
gjorts. De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökva-
litetsnorm överskrids. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg gör att miljö-
påverkan genom utsläpp kan minskas. Uppföljning av luftkvalitet kommer ske när lo-
gistikområdet är utbyggt i sin helhet.  

Ingen ny bullerutredning har tagits fram efter Swecos utredning, daterad 2013-08-30. Av-
sikten med bullerutredningarna i planskedet är att undersöka hur den planerade verksam-
heten påverkar bullersituationen. En beräkning av framtida exploateringar görs alltid en-
ligt teoretisk beräkningsmodell. Det som går att mäta på plats idag är den befintliga bul-
lersituationen. Boende som redan idag upplever sig störas av buller kan ta kontakt med 
kommunens miljöavdelning. Genom Logistik Bålstas placering intill befintligt industri-
spår och möjligheten till tågtransport bedöms förbrukningen av fossila bränslen och där-
med även utsläpp bli mindre än vid placering på annan plats i kommunen.    

Det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra trafikplats enligt uppgifter från 
miljö- och teknikförvaltningen (numera ligger trafikfrågor under tekniska avdelningen, 
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kommunstyrelsens förvaltning). Tillskottet av 250 lastbilar per dygn, det vill säga 500 
fordonsrörelser per dygn, kommer att fördela sig i alla riktningar vid trafikplatsen, det vill 
säga i riktning till och från Stockholm samt i riktning till och från Enköping. Tillskottet 
av fordonsrörelser bedöms inte medföra köbildning.  

Det framgår inte i yttandet var övergångsstället som nämns ligger men planer finns på att 
förbättra trafiksäkerheten längs Björnnäsvägen och Kraftleden. Frågor som skyltad has-
tighet på väg är ingen detaljplanefråga. Hastighetsbegränsning av väg med kommunalt 
huvudmannaskap beslutas av utsedd nämnd i kommunen.  

Alternativa placeringar har utretts i och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Här pekas planområdet ut som den del i Björnbro verksamhetsområde, som en fortsätt-
ning på Västerskog. Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av tillgången till 
industrispår. Det är också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten till miljö-
vänliga transporter, som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att etablera 
sig här.  

9. Legio advokatfirma (bilaga nr 11) 
Legio advokatfirma yttrar sig med stöd av bilagd fullmakt i egenskap av ombud för be-
rörda sakägare. Enligt 2 kap 8 § andra stycket kommunallagen får kommunen inte lämna 
understöd till enskillda näringsidkare. Avtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig 
markreglering skall träffas mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och byggherren 
innan detaljplan antas. Fara föreligger för otillåtet understöd av kommunen. Kommunen 
måste klargöra omständigheterna och utreda om transaktionen är förenlig med kommu-
nallagen.  

I yttrandet påpekas också att kommunen åberopar ett strategiskt läge för logistikanlägg-
ningen. I grannkommunen Upplands-Bro finns en logistikpark under stark utbyggnad. 
Den föreslagna logistikanläggningen kommer således vara starkt konkurrensutsatt. 
Kommunens affärsmässighet måste därför ifrågasättas.  

Vidare påpekas i yttrandet att det till den önskade logistikbyggnaden tillkommer körytor 
och spårförbindelse. Om detta genomförs medför detta flertalet enskilda negativa konse-
kvenser för boende, natur, kultur, vatten, buller, luftmiljön och större vattensalamandrar. 
Längre bort mot Enköping, längs E18 och Mälarbanan finns stora områden som inte lig-
ger inom eller i närheten till tätorten. Kommunen bör utreda om det är mindre ingripande 
att förlägga den planerade verksamheten till ett annat område längre bort. 

Yttranden hänvisar till kompensationsåtgärder föreslås inom område A. Enligt Legios 
klienter är en privatperson lagfaren ägare till fastigheten för de förseslagna åtgärderna. 
Under sådana förhållanden kan kompensationsåtgärder inte utföras, varför negativ påver-
kan för den större vattensalamandern alltjämt föreligger.  

Yttrandet tar även upp att det inom planområdet enligt riksantikvarieämbetet finns ett få-
tal fornlämningar. Några av dessa klassas som fasta fornlämningar och åtnjuter skydd en-
ligt kulturminneslagen. Vid tidigare förslag till detaljplan anges att kommunen efter till-
stånd från länsstyrelsen kan få tillstånd att ta bort kulturminnena. Någon tillståndsansö-
kan har inte gjorts, trots att två år förflutit.  
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Yttrandet tar upp utredningen gällande industribuller där kommunen har gjort beräkning-
ar med stöd av Naturvårdsverkets riktlinjer för externt buller, råd och riktlinjer 1978:5. 
Genom Naturvårdsverkets beslut den 20 juni, NFS 2013:6 upphävdes 1978-års riktlinjer. 
Kommunens bullerutredning bär inte sannolikhetens prägel. Kommunens uppskattning av 
trafikintensitetens ökning torde vara för låg. Vidare stöder sig kommunen på obsoleta be-
stämmelser i sin beräkning av industribuller.  

Den ökade trafikintensiteten medför en stor ökning av luftföroreningar i området. Kraft-
ledens lutning medför att lastbilarna i synnerhet kommer att släppa ut hälsovådliga avga-
ser utöver vad som kan godtas.  

Svar 

Frågan om kommunallagen och markaffärer hanteras inte inom ramen för arbetet med de-
taljplanen. Kommunen gör bedömningen att affären genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning.   

Kommunen tar fram en detaljplan men kommer inte driva en logistikanläggning. Det lig-
ger inte ligger inom det kommunala uppdraget. Kommunens affärsmässighet berör den 
affär som görs med Kilenkrysset AB. Kilenkrysset AB har bedömt området som intres-
sant att utveckla för logistikanläggningar. Kilenkrysset AB genomför affären och tar 
marknadsrisken.  

Alternativa placeringar har utretts i och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Här pekas planområdet ut som den del i Björnbro verksamhetsområde, som en fortsätt-
ning på Västerskog. Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av tillgången till 
befintligt industrispår. Det är också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten 
till miljövänliga transporter, som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att 
etablera sig här.  

Angående markägoförhållandena för område A i åtgärdsförslaget hänvisas till tidigare 
svar i granskningsutlåtelsen till Naturskyddsföreningen (se utlåtande 4) och bild 1. Om-
råde A har använts för att beskriva område som påverkas av åtgärder enligt det samråd 
som hållits med länsstyrelsen. Område 6 har använts för att markera ett område som iden-
tifierats vid fältbesök.   

Tillstånd för borttagande av fornlämningar har sökts av byggherren Kilenkrysset AB. 
Länsstyrelsen har efter utökad förundersökning (Länsstyrelsens dnr: 431-490-14) gett till-
stånd att exploatera marken.  

Skillnaden mellan de riktvärden för industribuller som används i bullerutredningen 
(Sweco 2013-08-30) och de senaste värdena från Naturvårdsverket (2015:4) är mycket 
små. Nivån på riktvärdena i decibel har inte ändrats, inte heller har den maximala nivån 
för momentana ljudnivåer ändrats. Tidsspannet har ändrats så att natt definieras som 22-
06 till skillnad från tidigare 22-07. Detta kan inte antas påverka resultatet av bullerutred-
ningen.  

De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitets-
norm överskrids. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg gör att miljöpåver-
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kan genom utsläpp kan minskas. Uppföljning av luftkvalitet kommer ske när logistikom-
rådet är utbyggt i sin helhet, enligt den särskilda sammanställningen.  

Yttrande rubricerat ”Överklagan Industribygge Björnbro”.  

Yttranden hänvisar till åtgärder inom området som skulle bekostas genom inkomsten av 
markförsäljning, och om inget markköp skedde skulle inte åtgärder utföras. De ifrågasät-
ter hur kommunen då bygga en helt ny rondell på kraftleden, och påpekar att boende störs 
av detta när man har fönstren öppna.  

De undrar varför logistikcenter inte byggs längre ifrån samhället och varför man tar in 
tung trafik i tätort? Detta går att bygga längre bort från samhället genom att bygga en ny 
påfart till E18 och koppla på järnvägen längre bort.  

Yttranden påpekar att rapporten från Richard Malmström är ofullständig. Områden för 
övervintring för vattensalamandrarna har inte inventerats.  

Vidare påtalar yttranden bristande trafiksäkerhet i området. Den enda vägen ut är en 15 m 
bred väg som kommer trafikeras av tunga lastbilar som även kommer störa med buller. 
Yttranden uppger att de redan nu störs av brandkården och fordon som ska upp till back-
en mot den nya rondellen. De känner att säkerheten inte kan garanteras när det gäller ut-
farten från Nyhagsvägen.  

Svar 

Då detaljplanen ännu inte är antagen och därmed inte har någon rättsverkan kan ingen 
överklagan göras. Överklagan kan göras först efter det att detaljplanen har antagits. Ytt-
randet kommer därför behandlas som ett granskningsyttrande. Genom att sakägaren har 
yttrat sig har denne rätt att överklaga detaljplanen när denna antagits. När detaljplanen 
har antagits av kommunfullmäktige kommer sakägare med kvarvarande synpunkter få in-
formation per brev om den fortsatta processen. För ytterligare information är du välkom-
men att kontakta kommunen. 

Rondellen längs kraftleden har byggts inom genomförandet av detaljplan 395, Väster-
skogs industriområde, norra. Byggandet av rondellen har alltså inte skett i samband med 
arbetet med den här detaljplanen.  

Alternativa placeringar har utretts i och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Här pekas planområdet ut som den del i Björnbro verksamhetsområde, som en fortsätt-
ning på Västerskog. Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av tillgången till 
industrispår. Det är också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten till miljö-
vänliga transporter, som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att etablera 
sig här.  

Rapporten från Rickard Malmström har kompletterats med inventeringar och underlag 
från Sweco. Områden för övervintring har inventerats. Samråd har hållits med länsstyrel-
sen gällande åtgärder som sedan har förts in i planbeskrivning, miljökonsekvensbeskriv-
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ning och i den särskilda sammanställning som beskriver vilka åtgärder som ska följas 
upp. 

Boende som redan idag upplever sig störas av buller kan rapportera detta till kommunens 
miljöavdelning.  

Förbättringar för trafiksäkerheten planeras. Både Kraftleden och Björnängsvägen kom-
mer förses med gång- och cykelväg, och övergångsställen kommer anläggas.  

De yttrande ifrågasätter bullerutredningens teoretiska analys starkt. Redan i nuläget upp-
lever de att de har ökat vi fått ökat buller sedan rondellen togs i bruk. De föreslår att 
kommunen istället återupptar den tidigare tänkta vägdragningen som nämns i den fördju-
pade översiktsplanen och som även naturskyddsföreningen nämner. Tågtrafiken är idag 
störande och utökning av denna kommer ge mer störningar. De förutsätter att bullerplank 
genomförs. De efterfrågar även vilka åtgärder kommunen gör för att deras barn på ett sä-
kert sätt ska kunna ta sig vidare via rondellen/kraftleden? Idag finns endast obevakade 
övergångsställen. Hur kommer man hantera de ökade utsläppen från last- och personbi-
lar? 

Svar 
Swecos rapport grundar sig på välkända analysmetoder och bedöms av kommunen som 
ett bra underlag för detaljplanen. Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för 
trafikbuller samt angivna utomhusriktvärden för externt industribuller som gäller och som 
verksamheterna har att förhålla sig till. Då riktlinjerna inte förväntas överskridas krävs 
inga åtgärder. Boende som redan idag upplever sig störas av buller kan rapportera detta 
till kommunens miljöavdelning.  

En fördjupad översiktsplan anger en övergripande vision om i vilken riktigt planeringen 
ska och inte ses som en exakt dragning. Vid fortsatt utbyggnad enligt planprogrammet 
kommer infart längre söder ut än den ungefärliga sträckning som anges i den fördjupade 
översiktsplanen att krävas. Se även tidigare svar till naturskyddsföreningen (yttrande nr 
4) angående alternativ vägsträckning.  

De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitets-
norm överskrids. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg gör att miljöpåver-
kan genom utsläpp kan minskas. Uppföljning av luftkvalitet kommer ske när logistikom-
rådet är utbyggt i sin helhet.  

Yttrande vill överklaga förslaget och lämna synpunkter. Industrin intill boendet medför 
störningar som bidrar till försämrat välmående och minskad livskvalitet. Kommunen har 
inte visar förslag på åtgärder för buller. Miljöutsläppen kommer att öka och störning i 
samband höga ljud nattetid. Säkerheten när de och deras barn ska passera industrin varje 
dag. Skälen till överklagan är att det finns mer lämpade platser invid tågspår. Detta för-
slag skulle innebära sänkt värde på fastigheter. 

Svar 

Personuppgifter skyddade  i enlighet med PuL
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Då detaljplanen ännu inte är antagen och därmed inte har någon rättsverkan kan ingen 
överklagan göras. Överklagan kan göras först efter det att detaljplanen har antagits. Ytt-
randet kommer därför behandlas som ett granskningsyttrande. Genom att sakägaren har 
yttrat sig har denne rätt att överklaga detaljplanen när denna antagits. När detaljplanen 
har antagits av kommunfullmäktige kommer sakägare med kvarvarande synpunkter få in-
formation per brev om den fortsatta processen. För ytterligare information är du välkom-
men att kontakta kommunen. 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att för-
hålla sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. Boende som redan idag upple-
ver sig störas av buller kan ta kontakt med kommunens miljöavdelning.   

De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitets-
norm överskrids. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg gör att miljöpåver-
kan genom utsläpp kan minskas. Uppföljning av luftkvalitet kommer ske när logistikom-
rådet är utbyggt i sin helhet. 

Förbättringar för trafiksäkerheten planeras. Både Kraftleden och Björnängsvägen kom-
mer förses med gång- och cykelväg. Övergångsställen kommer anläggas.  

Alternativa placeringar har utretts i och med arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Här pekas planområdet ut som den del i Björnbro verksamhetsområde, som en fortsätt-
ning på Västerskog. Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av tillgången till 
industrispår. Det är också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten till miljö-
vänliga transporter, som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att etablera 
sig här.  

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas.  

Yttranden anser att konsekvenserna av trafiken inte är tillräckligt utredda. Kommunen har 
dragit till med en minimisumma av ca 500 trafikrörelser/dag. Det stod att läsa tidigare att 
det kan förväntas 7500 trafikrörelser som en maxgräns till och från fastigheten. Detta ger 
en helt annan belastning på motorvägsavfarten. De önskar en ingående trafikanalys base-
rad på en trafikmätning som gäller max antal fordonsrörelser/dag. Analysen bör även in-
nefatta utsläpp. 

De är många som färdas på dessa vägar med bil/till fots/cykel. Den ökade trafikbelast-
ningen som förslaget medför ökad risk för olyckor.  

De anser att detaljplanen inte tar hänsyn till miljön med den hårda exploateringen som 
förslaget medför. De är många som nyttjar området idag för rekreation och avkoppling. 
Vad kommer hända med vatten från egenborrade brunnar? Det saknas en utredning på 
hur mycket föroreningar som går ner i marken vid ett eventuellt genomförande av planen.  

De saknar en utredning av hur mycket buller som kommer att föras. Det är helt oaccepta-
belt att oljud kommer att föras på kvällar, helger och nätter. Det spelar ingen roll om den 
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ekvivalenta ljudnivån är under godkänd nivå. Idag har vi ett befintligt tågspår som avger 
ljud.  

De saknar en utredning av hur liknande industriella fastigheter påverkar huspriserna i 
närområdet. Det saknas en tidplan för hur många år det kommer ta att bygga enligt de-
taljplanen.  

Svar 

 Antalet 7500 fordonsrörelser/dag utgår från att hela programområdet (enligt detaljplane-
program för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta) är utbyggt. 500 trafikrörel-
ser/dag är baserat på denna siffra men gäller för detaljplanen för kvarter 3. Den trafikana-
lys som tidigare gjorts bedöms fullgod som underlag. De ökade utsläppen till luft från tra-
fiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Områdets logistiska 
fördelar med anslutning till tåg gör att miljöpåverkan genom utsläpp kan minskas jämfört 
med placeringar som enbart försörjs med biltransporter. Uppföljning av luftkvalitet 
kommer ske när logistikområdet är utbyggt i sin helhet, i enlighet med den särskilda 
sammanställingen. 

Förbättringar för trafiksäkerheten planeras. Både Kraftleden och Björnängsvägen kom-
mer förses med gång- och cykelväg. Övergångsställen kommer anläggas.  

Strövområden kommer försvinna, men vissa naturområden kommer bevaras. Stigar i om-
rådet planeras och uppföljning av detta ska ingå i åtgärdsprogrammet.  

Närliggande brunnar bedöms inte påverkas av föroreningar vid genomförande av detalj-
planen. Dagvatten ska tas hand om och renas inom planområdet, och där finns även möj-
ligheter att hantera utsläpp. Både dagvattenutredning och en bedömning av dagvattnets 
påverkan på Mälaren har utförts och finns tillgängliga på kommunens hemsida.   

Bullerutredning har utförts. Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för tra-
fikbuller samt angivna utomhusriktvärden för externt industribuller som gäller och som 
verksamheterna har att förhålla sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. Bo-
ende som redan idag upplever sig störas av Mälarbanan och buller kan ta kontakt med 
kommunens miljöavdelning.   

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas. En utredning av industriverksamhetens påverkan av huspriset blir mycket 
svårt att göra då priserna påverkas av det geografiska läget och flera andra faktorer utöver 
närheten till industriområde. Resultatet blir därmed spekulativt.   

Genomförandet av planen beräknas ta fyra till fem år från det att detaljplanen vunnit laga 
kraft.  

De yttrande vill härmed överklaga detaljplanen för kvarter nr 3 Logistik Bålsta. 

De anser att konsekvenserna av exploateringen innebär en allt för stor ljus- och bullerför-
orening. De störs redan idag av den befintliga verksamheten i Västerskog.  
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Ökning av transporter genom och intill Bålsta påverkar naturen. Kommunen kommer bi-
dra med ökade utsläpp och sämre tillgång till ridvägar och strövområden.  

Svar 

Då detaljplanen ännu inte är antagen och därmed inte har någon rättsverkan kan ingen 
överklagan göras. Överklagan kan göras först efter det att detaljplanen har antagits. Ytt-
randet kommer därför behandlas som ett granskningsyttrande. Genom att sakägaren har 
yttrat sig har denne rätt att överklaga detaljplanen när denna antagits. När detaljplanen 
har antagits av kommunfullmäktige kommer sakägare med kvarvarande synpunkter få in-
formation per brev om den fortsatta processen. För ytterligare information är du välkom-
men att kontakta kommunen. 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att för-
hålla sig till. Bullerutredningen visar att dessa riktlinjer inte överskrids. Uppföljning av 
bullernivåer kommer att ske. Boende som redan idag upplever sig störas av buller kan ta 
kontakt med kommunens miljöavdelning.   

Valet av placering av Logistik Bålsta grundar sig på närheten till det befintliga stickspå-
ret. Genom att en del av transporterna sker via tåg kan utsläppen minskas jämfört med om 
alla transporter sker med bil.    

Strövområden kommer försvinna, men vissa naturområden kommer bevaras. Stigar i om-
rådet planeras och uppföljning av detta ska ingå i åtgärdsprogrammet.  

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER PROCESSEN 
Det finns en oro över hur planerad verksamhet kommer inverka på boendemiljön för de som bor 
i närområdet. Inkomna synpunkter behandlar lokaliseringen av verksamhetsområdet, trafik-
mängder och trafiksäkerhet, störning i form av buller och oljud, värdeminskning av fastigheter 
samt påverkan på miljö. Flertalet yttrande påpekar att åtgärder för större vattensalamader plane-
ras på privat fastighet. Den utförda bullerutredningen ifrågasätts. 

Ändringar gjorda efter dom i Mark och miljödomstolen 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, men överklagades till Länsstyrelsen och där-
efter Mark- och miljödomstolen som fann att den planerade exploateringens inverkan på fridlysta 
arter samt de kompensationsåtgärder som kan bli aktuella inte belystes i miljökonsekvensbe-
skrivningen. Domstolen beslutade därför att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen 
2014-10-28.  

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i planprocessen för att be-
lysa planens påverkan på större vattensalamandrar. Samråd har hållits med Länsstyrelsen enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken, där ett antal skydds- och kompensationsåtgärder har föreslagits för att 
förhindra att salamanderpopulationen påverkas negativt av planens genomförande. Länsstyrelsen 
beslutade den 8 juni 2015 att detaljplanen inte kräver dispens enligt 4 § artskyddsförordningen 
på grund av påverkan på större vattensalamander. Det gäller under förutsättning att de åtgärder 
som har föreslagits genomförs.  



 

   
   
 2015-10-23 KS 2015/183 

 

14 
 

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har reviderats utifrån Länsstyrelsens beslut. 
Ändringar har införts i beskrivning av planförslaget (skydds- och kompensations-åtgärder för 
större vattensalamander beskrivs), och i avsnittet om konsekvenser avseende naturmiljö (avsnitt 
om större vattensalamander har lagts till). Plankarta och illustrationsplan har inte ändrats sedan 
antagandet.  

Ändringar gjorda efter granskningen 
Grundkartan i plankartan har uppdaterats. Symboler i kartan har uppdateratats. Plangränsen har 
justerats att inte längre innefatta del av Björnängsvägen som redan idag omfattas av plan 395, 
Västerskogs industriområde, norra.  

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 anta-
gande. 

Sakägare med besvärsrätt 

Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under granskningen 
Synpunkt inkom under granskningen  
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under granskning 
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under granskningen  
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen  
Synpunkt inkom under granskningen 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-
lagen (2010:900).  

Bålsta oktober 2015 

 

 

Märit Olofsson Nääs  Emma Zetterman 
Tf. Plan och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden under granskningstiden 
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                  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     PBL 2010: 900 
Detaljplan för    Dp 419 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta  15 november 2013, reviderad 2 juli 2015 
(omfattande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl.) 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING  

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Behovsbedömning 
Miljöbedömning 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Dagvattenutredning Björnbro 
Utredning av väg- och trafikbuller samt externt industribuller 
Översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 
3:356 och Brunna1:12 i Bålsta, Håbo kommun 
PM Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på förore-
ningshalterna i Mälaren 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik 
Bålsta 

BAKGRUND OCH 
UPPDRAG 

Beslut om planuppdrag togs 2013-02-04. Eftersom beslutet togs ef-
ter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och 
bygglagen. 

Kommunens beslut att anta detaljplanen för Kvarter nr 3, Bålsta lo-
gistik, överklagades till Mark- och miljödomstolen som fann att den 
planerade exploateringens inverkan på fridlysta arter samt de kom-
pensationsåtgärder som kan bli aktuella inte belystes i miljökonse-
kvensbeskrivningen. Domstolen beslutade därför att upphäva kom-
munens beslut att anta detaljplanen. Med anledning av domstolens 
beslut har kommunen gjort ett omtag i planprocessen för att belysa 
planens påverkan på större vattensalamandrar. 
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PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområ-
det Björnbro, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för 
Bålsta tätort, planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell 
verksamhet. Enligt de uppgifter som finns för närvarande har Kilen-
krysset AB för avsikt att köpa marken från Håbo kommun för att 
där uppföra en stor lager/logistikbyggnad på ca 88.000 m2 och med 
tillhörande körytor för lastbilar. Spårförbindelse ska anordnas till 
det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB, för att 
kunna ta in fullstora gods-/cargotåg till tomtplatsen och byggnaden. 
 
Etableringen kräver avjämning av marken med både fyll- och 
sprängningsarbeten då byggnaden, den körbara delen av tomtplatsen 
samt spårförbindelsen kräver höjdsättning till i princip en enda 
plushöjd. Tomtplatsen är tänkt att anslutas till en första etapp av en 
sydlig ringled/huvudgata i Bålsta genom förlängning av befintliga 
Björnängsvägen väster ut. Området utgörs idag av skogs- och 
ängsmark och är oexploaterat. 
 

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, omgiv-
ningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap 
berörs inte. 
 

PLANDATA Planområdet är beläget i den norra delen av Bålsta, strax nordväst 
om Västerskogs företagspark. Planområdet omfattar delar av fastig-
heterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 
3:356 och 1:614.  
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Läge 

 

Areal Planområdets areal är ca 35,4ha. 

Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Håbo Marknads AB och Håbo 
kommun.  

  

Planområde 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort (FÖP), antagen 2010-06-14. I 
denna är området Björnbro utpekat som ett verksamhetsområde och 
en ny vägförbindelse från Björnängsvägen söder ut till Viby är 
också påvisad. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktpla-
nen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor 
kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verk-
samhetsområden med bra skyltläge utmed E18 och goda logistik-
förutsättningar.  

Riksintressen Planområdet omfattas inte av något riksintresse men berör Mälarba-
nan och E18 som är av riksintresse för kommunikationer. För be-
dömning av planförslagets påverkan på riksintresse för kommuni-
kationer se avsnittet Trafik.  

Program Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela 
Björnbro verksamhetsområde. Planprogrammet har varit föremål för 
samråd. Kommunstyrelsen godkände planprogrammet, 2013-04-08. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Stora delar av planområdet är inte detaljplanelagda men i öster om-
fattas en mindre yta av detaljplan för Brandstation, övningsområde 
samt mottagningsstation för el (Dpl 242) samt detaljplan för Väster-
skogs industriområde, norra (Dpl 395). Den först nämnda detaljpla-
nen vann laga kraft 1992-02-14 och hade en genomförandetid på 10 
år. Den sist nämnda detaljplanen vann laga kraft 2012-12-14 och har 
en genomförandetid på 15 år. 

Strandskydd Befintliga diken i åkerlandskapet omfattas inte av något strand-
skydd.  

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (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 miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 
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 Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning ska skickas till länsstyrelsen för samråd. Samråd 
har skett med länsstyrelsen om behovsbedömning, se länsstyrelsens 
yttrande 2013-02-26. Länsstyrelsen instämmer i kommunens be-
dömning att rubricerad detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken, och i förordning-
en om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap 34§ 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Länsstyrelsen har efter sam-
råd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken den 8 juni 2015 meddelat beslut 
om att detaljplanen inte kräver dispens enligt 4 § artskyddsförord-
ningen på grund av påverkan på arten större vattensalamander. Det 
gäller under förutsättning att de i ansökan föreslagna skydds- och 
kompensationsåtgärderna utförs på så sätt och i den omfattning som 
har beskrivits i ansökan.  

Kommunala beslut i 
övrigt 

Håbo kommun har en energi- och klimatstrategi (Fossilbränslefri 
kommun 2050) som innebär att klimatbelastningen ska minska i 
kommunen. De tre prioriterade områdena är: 

- Minska utsläppen från transportsektorn 
- Minska den totala energianvändningen 
- Producera förnyelsebar energi lokalt 

 Givet att behovet av distributionsanläggning för dagligvaror måste 
tillgodoses i regionen, bidrar den föreslagna lokaliseringen till att 
minska utsläppen från transportsektorn. För detta talar möjligheten 
att ansluta det nya kvarteret för industri och lager med ett järnvägs-
spår för godstrafik. Järnvägsspåret innebär att stora mängder gods 
kan fraktas på järnväg i stället för med lastbil på väg. Lokalisering-
en nära Bålsta tätort, den planerade utbyggnaden av gång- och cy-
kelvägar samt en på sikt förbättrad kollektivtrafik ger besökare och 
arbetstagare möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet 
istället för i egen bil. Minskat resande och minskade transporter på 
väg bidrar till att minska utsläppen av fossila ämnen från transport-
sektorn.  

Byggnadens energianvändning kommer att understiga de energini-
våer som BBR anger, enligt uppgifter från byggherren, Kilenkrysset 
AB. Någon lokal produktion av energi planeras inte eftersom de 
kylmaskiner som behövs för verksamheten i byggnaden alstrar till-
räcklig överskottsenergi i form av värme utom vid ett fåtal tillfällen 
per år.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Terrängen inom planområdet består i den västra delen av ett höglänt 
parti som är bevuxet med barrblandskog och i den norra och östra 
delen av åker- och ängsmark, samt ungskog.  

Vid den naturvärdesinventering som genomfördes i Björnbro under 
2012 är så gott som hela planområdet oklassat vilket innebär att om-
rådet bedöms ha låga naturvärden. Ett mindre aspbestånd i den 
nordvästra delen av planområdet bedöms ha visst naturvärde, klass 
3 i naturvärdesinventeringen. Vid en exploatering kommer detta be-
stånd troligtvis behöva tas bort. Området skyddas inte i detaljplanen. 

 En exploatering av tomten med en större byggnad för lager och lo-
gistik med tillhörande körytor samt ett industrispår kräver en 
avjämning av marken med både fyll- och sprängningsarbeten till i 
princip en enda plushöjd. Nivån bestäms av de förutsättningar som 
det nya järnvägsspåret för gods ger (anslutningspunkt till Mälarba-
nan samt spårgeometrin). Där spåret korsar befintliga Björnängsvä-
gen bör nivån ligga på cirka +35,0 meter, vilket är cirka 1 meter 
högre än vägens nuvarande nivå. Från korsningspunkten kan spåret 
stiga med cirka 1,6 meter innan det måste plana ut.  

Den nya marknivån, till följd av järnvägsspåret och exploateringen 
på kvartersmark, påverkar höjdsättningen av den nya lokalgatan i 
nordsydlig riktning, infarten till Brunna 1:12 (E.on) samt angrän-
sande områden.  
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 Flygfoto med markering som visar planerad förändring av marknivån 
 

 Den gröna struktur som sparas inom det planerade Björnbro verk-
samhetsområde är lokaliserad utanför pågående detaljplaneområde 
och består av flikar med befintlig skogsmark och befintliga prome-
nadvägar. Inom pågående detaljplan kommer grönstrukturen bestå 
av en grön yta som skapas längs med Björnängsvägen (detaljplanen 
reglerar att 20% av marken ska utgöras av plantering), mindre om-
råden mot angränsande kvarter och lokalgator som ska planteras 
med träd och buskar samt huvudgatan, förlängningen av Björnängs-
vägen väster ut, som föreslås planteras med en enkelsidig trädallé. 

 Större vattensalamander 
En mindre population av större vattensalamander finns i planområ-
dets närhet (ca 250 meter öster om). Föreslagen exploatering påver-
kar inte lekvatten eller tillgång till övervintringsområden. Inom om-
råde för angränsande, befintlig detaljplan (Dp 242) vidtas skydds- 
och kompensationsåtgärder enligt beslut från länsstyrelsen den 8 
juni 2015, med syfte att förbättra möjligheten att populationen lokalt 
ska få god bevarandestatus samtidigt som spridningsvägar säker-
ställs. Genomförande av åtgärderna kommer att åligga byggherren 
och regleras i exploateringsavtal eller motsvarande avtal med Håbo 
kommun. 

 Landskapsbild 
Föreslagen exploatering påverkar landskapsbilden i stor omfattning. 
Området omvandlas från ett skogslandskap till ett öppet och storska-
ligt rum med storskalig bebyggelse. Planerad byggnation kommer 
synas väl i landskapet, speciellt från norr. 

 Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk markundersökning har under 2012 ge-
nomförts för den del inom planområdet som utgörs av åkermark. 
Åkermarkens plusnivåer varierar mellan +30,5 – +33,0 meter. Jord-
lagerföljden från markytan och nedåt består av 0,5-1 meter torr-
skorpelera (tjällyftande jordart), därefter kommer lera/siltig lera vars 
lagertjocklek bedöms variera mellan 7-16 meter. Under leran har 0-
4 meter siltjord påträffats.  

Baserat på den översiktliga geotekniska markundersökning rekom-
menderas att de byggnadsdelar som sträcker sig ut över lerområden 
pålas ner till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar och 
vägar bör grundläggas på en grundförstärkt terrass med exempelvis 
kalkcementpelare. 

 Vid schaktningsarbeten i lös lera skall försiktighetsåtgärder med 
hänsyn till eventuella skred tas.  



8(25) 
 

 Ytvatten, Grundvatten och Högt vattenstånd  
Planområdet består av ett par höjdpartier i den västra delen (+38-
+45 meter) och mer låglänt mark i den östra delen (cirka +31 me-
ter). De naturliga förutsättningarna innebär viss avrinning till åker-
marken i öster jämsides med naturlig infiltration. I samband med att 
stora ytor kommer att hårdgöras kommer andelen dagvatten som 
måste tas omhand att öka.  

Grundvattenyta har, i samband med de geotekniska markundersök-
ningarna, uppmätts cirka 0,5-1 meter under markytan.  

Planområdet ligger ovanför +30,5 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området be-
döms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

 Förorenad mark 
En översiktliga miljötekniska markundersökningen har utförts inom 
fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12. Låga halter av metaller 
har påträffats i de analyserade jordproverna men nivåerna, undanta-
get kobolt, ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning. Den uppmätta halten för kobolt ligger inom labo-
ratoriets osäkerhetsgräns. De analyserade jordproverna från fastig-
heterna klassas under riktvärdet för känslig markanvändning (KM). 

 Analysresultatet för grundvatten visar på låga halter av PFOS (per-
fluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). De uppmätta 
halterna är låga. Det finns i dagsläget inga gränsvärden för dessa 
ämnen.  
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 Då det endast är en översiktlig miljöteknisk markundersökning som 
utförts kan det inte uteslutas att det förekommer föroreningskon-
centrationer punktvis på platser som inte har provtagits. Men mot 
bakgrund av erhållna resultat finns det inget som tyder på att mark 
och grundvatten skulle vara förorenade i sådan omfattning att de ut-
gör några konsekvenser till omgivande grundvatten. 

Vid alla typer av markarbeten inom fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12 ska föroreningssituationen beaktas och vid behov ska 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vid eventuella schaktarbeten 
inom ovan nämnda fastigheter ska personal på plats vara uppmärk-
sam på att det kan finnas förhöjda halter av föroreningar i marken. 
Schaktmassorna från fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 
ska inte användas på annan plats utan föregående kontroll av för-
oreningshalten. Förorenade massor ska omhändertas på ett miljörik-
tigt sätt.  

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening 
är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön. 
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan lämnas in 
till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten ska på-
börjas.  

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde för markradon då 
markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga 
bergarter. Marken i planområdet utgörs av lera och berg. Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter anger gränsvärdet 400 Bq/m3 för arbetsplatser. 
Ny bebyggelse bör utföras radonsäkert såvida radonundersökning inte 
påvisar annat.  

 Fornlämningar 
Under 2012 genomfördes en arkeologisk utredning samt en tilläggs-
inventering för området Brunna-Björnbro. Utredningarna visar att 
det i den västra delen av planområdet finns flera fornlämningar i 
form av färdvägar och en hägnad. Centralt i området finns också ett 
gränsmärke. Under 2013 genomfördes också en särskild arkeologisk 
utredning för att undersöka ett tidigare påvisat ett möjligt boplats-
läge (längs huvudgatans sträckning). Utredningen visade att det inte 
funnits någon boplats vid det aktuella läget. Vid en exploatering av 
området kommer fornlämningarna behöva tas bort. Det krävs till-
stånd från Länsstyrelsen för att få ta bort fornlämningarna.  

Bebyggelseområden Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmsta bostadsområde, 
Skörby, ligger cirka 600 meter söder om planerad industrifastighet. 
Enstaka bostadshus finns inom Nyhagen, cirka 180 meter öster om 
planområdet samt cirka 300meter nordväst om planområdet i 
Apallboda.  
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 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet ingår i ett större område där processen med att om-
vandla naturmark till ett område för verksamheter (Björnbro verk-
samhetsområde) pågår. I öster gränsar planområdet till befintligt 
verksamhetsområde, Västerskogs företagspark. Här finns bland an-
nat Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E-on, Benders AB, Combi-
mix och UAMS AB med flera lokaliserade.  

Planområdets markanvändning kommer vara industri och lager. De-
taljplanen anger ett exploateringstal på 0.5 vilket innebär att det kan 
uppföras byggnader om totalt cirka 150 000kvm. Detaljplanen tillå-
ter en högsta byggnadshöjd på 30 meter, förutom en smal remsa mot 
norr där högsta byggnadshöjd är 20 meter. Inom en 60 meter bred 
yta längs med nya Björnängsvägen tillåts endast skärmtak, komple-
mentbyggnader och nätstationer att uppföras.  

 

 

 Karta: Situationsplan över kvarter nr 3  
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  Den planerade verksamheten utgörs av en större lager och logistikan-
läggning om cirka 88 000kvm. En möjligt framtida expansion om yt-
terligare 25 000kvm finns också planerad. Byggnaden kommer att 
placeras med långsidan mot den nya Björnängsvägen. Byggnads-
kroppen bör gestaltningsmässigt delas upp i flera tydliga volymer och 
med lägre partier som förstärker de horisontella linjerna. Detaljplanen 
medger dock en högsta byggnadshöjd på 30 meter för större delen av 
fastigheten. Då det är en stor byggnad och för att fasaderna inte ska 
upplevas som enformiga och stereotypa bör fasader ges skiftningar i 
struktur, material och/eller färg. Byggnaden kommer att omgärdas av 
hårdgjorda ytor för trafik. För att skapa en säker miljö för anställda 
och besökare kommer en gångförbindelse ovan mark anläggas som 
förbinder entrén med byggnaden. 

En fullt utbyggd anläggning och en verksamhet som är i full gång be-
räknas sysselsätta cirka 700 personer. 
 

 

 

Bild: Fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet 

  
Då nya Björnängsvägen på sikt kommer utgöra tillfart till bostads-
områden längre väster och söder om Björnbro verksamhetsområde 
är det av stor betydelse hur området upplevs av förbipasserande på 
nya Björnängsvägen. Detaljplanen har därför försetts med bestäm-
melser om att fasader som vänder sig mot huvudgata ska utformas 
med särskild omsorg samt att marken längs med nya Björnängsvä-
gen ska ges ett prydligt och ordnat intryck och därför inte får an-
vändas för upplag eller förvaring. Skyltar på kvartersmark får endast 
göra reklam för inom området existerande verksamheter och ska 
vara fasta. 
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 Tillgänglighet 
För att ordna en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikan-
ter planeras nya Björnängsvägen förses med trottoar och separat 
gång- och cykelväg. Passager anläggs i punkter där många naturligt 
väljer att korsa vägen. 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till 
byggnaders entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande 
lagstiftning.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Rekreation och naturmiljö 
Planområdet innehåller inga naturområden eller ytor för rekreation. 
Enligt planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Lo-
gistik så kommer ett större sammanhängande naturområde med be-
fintliga stigar att genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig rikt-
ning. Naturområdet kommer utgöra rekreationsområde för närbo-
ende samt arbetstagare i området. 

Gator och trafik Gatunät  
Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet 
Björnbro angörs från E18 via Kraftleden. Kraftleden är utformad 
som en industrigata utan trottoarer och övergångställen. Gatan har 
en skyltad hastighet på 70km/h. Planer finns på att förbättra gestalt-
ningen och öka framkomligheten för oskyddade trafikanter på 
Kraftleden bland annat genom att en gång- och cykelväg anläggs på 
östra sidan om Kraftleden, passager för oskyddade trafikanter samt 
en cirkulationsplats där Björnängsvägen ansluter till Kraftleden. 
Cirkulationsplatsen avses även leda till en jämnare och lägre hastig-
het på gatan. Nedan visas antal fordon per vardagsmedelsdygn på 
Kraftleden och Björnängsvägen. Andelen tung trafik (lastbil med el-
ler utan släp) är 13% på de båda vägarna.  

Utbyggnaden av nya Björnängsvägen väster ut innebär att vägen, 
och därmed trafiken på nya Björnängsvägen, kommer att korsa be-
fintligt järnvägsspår till Benders verksamhet i plan. Kontakt kom-
mer att tas med Trafikverket för beslut om skyddsnivån på plan-
korsningen.  
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Karta: Blå siffror visar vardagsmedelsdygnstrafik år 2011. 

  

 Transporter med gods till och från den planerade verksamheten be-
räknas ske med tåg och lastbil. Huvuddelen av transporterna till an-
läggningen sker med 1 fullstort tåg/dag (ett fullstort tåg på 700 me-
ter motsvarar cirka 36 trailers med lastbil). Med samma tåg som an-
kommer anläggningen sker också utleverans av gods. Transporter 
med gods till och från anläggningen på tåg kommer att ske under 
lågtrafiktid. Transporter från anläggningen sker förutom med tåg 
också med cirka 250 lastbilar/dag, det vill säga cirka 500 fordonsrö-
relser per dag med lastbil. Dessa transporter kommer trafikera nya 
Björnängsvägen, Kraftleden och E18. Trafiken till området består 
också av personbilstrafik, cirka 150-200 personbilar per dag, som 
genereras av anställda. Utöver detta tillkommer kollektivtrafiken.  

Påverkan på Mälarbanan av förslaget till detaljplan bedöms som 
ringa då det är en så liten andel godståg samt att godstågen kommer 
trafikera banan under lågtrafiktid. E18 bedöms ej heller påverkas 
negativt till följd av förslaget till detaljplan då tillskottet av fordons-
rörelser är så pass litet (cirka 500 fordonsrörelser per dag med last-
bil) jämfört med dagens trafikmängder på E18 (cirka 22 100 fordon 
per dygn väster om trafikmotet och cirka 22 580 fordon per dygn 
öster om trafikmotet). Den uppkomna trafiken kommer troligtvis att 
fördelas relativt jämt mellan östlig respektive västlig riktning på 
E18 och det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra 
trafikplats.  
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 Planerad anläggning förutsätts också bli väl försörjd med kollektiv-
trafik, men viss personbilstrafik kommer att tillkomma till ovan 
nämnda siffror. Men då fler arbetstillfällen skapas lokalt i Bålsta till 
följd av anläggningen finns möjlighet att utpendlingen mot Stock-
holmsområdet minskar. Anläggningen kan bidra till att minska per-
sonbilstrafiken på E18. 

Den framtida trafikmängden på gatorna, nya Björnängsvägen och 
Kraftleden, har bedömts översiktligt i samband med upprättandet av 
Planprogram för Björnbro verksamhetsområde. Siffrorna är mycket 
osäkra, eftersom såväl lokaliseringstakt och omfattning av nya verk-
samheter i Björnbroområdet som utbyggnaden av nya bostäder väs-
ter därom inte kan preciseras. Den planerade Björnängsvägen samt 
omgestaltningen av Kraftleden ges en utformning som bedöms klara 
framtida beräknade trafikmängder. 

Nya Björnängsvägen föreslås få en gatusektion som redovisas i föl-
jande figur. Ett 19 meter brett utrymme krävs.  

 

 
 Bild: Gatusektion, 19 meter bred, för nya Björnängsvägen (huvudgata i 

detaljplanen) 

  
Den befintlig Björnängsvägen som ansluter till Vallalundavägen i 
norr kommer få en ny dragning genom det planerade verksamhets-
området och en ny anslutning till nya Björnängsvägen strax väster 
om Nyhagen och Västerskogs företagspark. Gatan ges en gatubredd 
på 7 meter och förses med en två meter bred trottoar på östra sidan. 
Se gatusektion nästa sida. Kvarvarande mark, 20 meter, mellan 
lokalgata och planerad anläggning, kvartsmark, planeras att använ-
das för dagvattenhantering. 
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 Bild: Gatusektion för ny lokalgata (del av befintliga Björnängsvägen) och 

dagvattenstråk, 29 meter bred 
 

 Gång- och cykeltrafik 
I Bålsta finns ett väl utbyggt gång och cykelvägnät mellan bostads-
områden. I samband med genomförandet av den planerade omge-
staltningen av Kraftleden kommer gatan att förses med gång- och 
cykelväg på gatans östra sida samt förses med övergångställen. Väs-
terskogs företagspark nås idag via befintlig gång- och cykelväg från 
bostadsområdet Skörby i söder. Det planerade verksamhetsområdet 
kommer att ansluta till befintligt och planerat gång- och cykelvägnät 
i samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen. Nya Björn-
ängsvägen kommer att förses med trottoar samt separat gång- och 
cykelväg för att skapa god tillgänglighet och en trygg trafikmiljö för 
de oskyddade trafikanterna. Övergångsställen kan anläggas i natur-
liga korsningspunkter. 

 Kollektivtrafik 
Västerskogs företagspark kollektivtrafikförsörjs av UL med buss-
linje 310. Busslinjen har en turtäthet på en tur i timmen på morgon 
och kväll och varannan timme på dagtid. Närmsta busshållplats är 
lokaliserad vid Räddningstjänsten Enköping-Bålsta, cirka 300 meter 
öster om planområdet.  

I samband med att Björnbro verksamhetsområde byggs ut finns be-
hov av att se över linjesträckningarna för kollektivtrafiken. Målet 
ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde med så god kollek-
tivtrafik (hög turtäthet och närhet till busshållplats) så att de som ar-
betar i området väljer att åka kollektivt istället för bil till arbetet.  

 Parkering, varumottag och utfarter 
Angöring för bilister och transporter med lastbil sker från nya Björ-
nängsvägen i söder. Detaljplanen reglerar inte exakt placering av in- 
och utfarter utan detta avgörs i samband med bygglov. Tomten kan 
anslutas med ett järnvägsspår för godstrafik vilket innebär att varor 
kan tranporteras på järnväg.  
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 Parkeringsplatser ordnas på kvartersmark. Parkeringsplatser för be-
sökare och arbetstagare samt för lastbilar som väntar på sin tur vid 
lastning och lossning planeras att anläggas i området utefter nya 
Björnängsvägen.  

Järnvägstrafik Redan i dagsläget finns ett befintligt järnvägsspår som går utefter 
västra kanten på Västerskogs företagspark och som leder fram till 
Benders AB. Järnvägsspåret trafikeras av Benders AB men enligt 
avtal finns möjlighet att ansluta fler godsspår till spåret. Delar av 
befintligt godsspår får förbättrat planstöd i nu pågående detaljplan.  

I samband med utbyggnaden av Björnbro verksamhetsområde plan-
eras kvarter 3 försörjas med ett nytt järnvägsspår för godstrafik. 
Järnvägsspåret ansluter till befintlig växel till Mälarbanan. Utbygg-
naden av järnvägsspåret medför att delar av Räddningstjänstens öv-
ningsområde inom fastigheten Bålsta 3:356 tas i anspråk samt att 
markens nivåer behöver anpassas till rekommenderade lutningar för 
järnvägsspår för tung godstrafik.  

Störningar Industribuller 
Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhus-
riktvärden för externt industribuller (se även Riktlinjer för externt 
industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, Naturvårdsverket). Till 
verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verk-
samhet ej bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på 
industritomten betraktas som industribuller och/eller beräknas in i 
ljudnivån från industrin. 

Områdesan-
vändning 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå, 
dBA-läge ”FAST” 

Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-
22 samt sön-

dag och 
helgdag kl. 

07-18 

Natt kl. 
22-07 

Momentana ljud 
nattetid kl. 22-07 

Arbetslokaler för 
ej bullrande 
verksamheter 

60 55 50 - 

Bostäder och re-
kreationsytor i 
bostäders grann-
skap samt utbild-
ningslokaler och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
(Ej 

bild-
ningslo-
kaler) 

55 

 

 Buller som kan uppstå från anläggningen och som bedöms kan på-
verka omgivningen lokalt är interna och externa transporter samt 
temperaturaggregat på lastbilar och tåg.  

Genomförda beräkningar på industribuller visar att verksamheten 
uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden vid närmsta bostad för samt-
liga beräkningsfall. Detta under förutsättning att driften av fordon 
som hanterar logistiken internt (reachstacker och terminaltruck) inte 
är i drift mer än maximalt 3h 30 min (38%), vardera under nattetid 
klockan 07-22 på den norra sidan av verksamheten. Beräkningen är 
gjord utifrån dagens förutsättningar och nivåer på fordon.  
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 Trafikbuller 
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt de 
riktvärden för trafikbuller som normalt inge bör överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vä-
sentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen enligt tabellen nedan. 

 Ekvivalent ljudtrycks-
nivå 

Maximal ljudtrycks-
nivå 

Inomhus 30 dBA 45dBA (nattetid) 
Utomhus 

- Vid fasad 
- Uteplats 

 
55 dBA 

- 

 
- 

70 dBA 
 
Planerat och befintligt industrispår medger tåg med en högsta has-
tighet på 10km/h. Vägtrafik till och från det planerade verksamhets-
området kommer att trafikera nya Björnängsvägen och Kraftleden.  

 Genomförd bullerberäkning på spårtrafik och vägtrafik visar att be-
fintliga bostäder inte kommer att påverkas av buller från järnvägs-
trafiken till följd av utbyggnaden av kvarter nr 3 inom Björnbro 
verksamhetsområde. Befintligt godsspår till Benders AB ger en för-
sumbar påverkan i förhållande till det buller som kommer från 
Mälarbanan. De bostäder som får höga ljudnivåer på grund av järn-
vägen får det redan idag till följd av Mälarbanan. Vägtrafiken har, 
enligt utförda beräkningar, ingen eller liten påverkan på bostäder i 
området. För de få bostäder som överskrider riktvärdet är fönsteråt-
gärder en rimlig åtgärd.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet genomkorsas av överföringsledningar till Krägga och 
Enköpings kommun för dricksvatten och spillvatten. Ledningarna 
måste flyttas vid en exploatering av området. Befintliga ledningar 
har kapacitet att klara den nya anläggningen.  
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 Dagvatten 
Så gott som hela planområdet kommer att bestå av bebyggda 
och/eller hårdgjorda ytor vilket ställer krav på dagvattenhanteringen 
i området. Principen för dagvattenhanteringen är att dagvatten skall 
hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera upp-
komsten av flöden och föroreningar. Befintliga dagvattenledningar i 
närliggande områden har inte kapacitet att ta emot mer dagvatten än 
i dagsläget. Därför krävs ett separat avledningssystem i form av 
dagvattenstråk som ansluts till befintlig bäck/dike som leder till re-
cipient Mälaren. Dagvattenanläggning inom tomtmark ska dimens-
ioneras för att klara ett 5 års regn samt att fördröja dagvattenflöden 
som motsvarar naturlig avrinning. 

Exakt utformning av dagvattenanläggningen tas fram i samband 
med projektering av området. Dagvattensystemet ska dock utformas 
så att det kan tjäna som spridningsväg för salamandrar. Detaljplanen 
anger att dagvatten ska fördröjas inom tomtmark samt att riktlinjer i 
kommunens dagvattenpolicy ska efterföljas.  

 På allmän platsmark, utefter lokalgatan, föreslås en 20 meter bred 
zon som avses användas för dagvattenhantering.   

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att: 
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 
 

 Det finns ett utbyggt fjärrvärmenät i delar av Bålsta. Västerskogs fö-
retagspark är inte anslutet till fjärrvärmenätet men det finns en lokal 
produktionsenhet. Det är stor brist i fjärrvärmeproduktionen i områ-
det i dag så några nya kunder kan inte anslutas till fjärrvärmenätet. 
Till år 2017 planeras ett nytt kraftvärmeverk stå klart i Upplands 
Bro vilket ger möjlighet att knyta ihop produktionen och då också 
ansluta nya kunder i Bålsta.  

Den planerade anläggningen har endast behov av tillförd energi för 
uppvärmning av lokalerna under ett fåtal dagar per år. Uppvärm-
ningen kommer vid dess tillfällen troligtvis att ske med värmepump.  
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 El 
Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom planerat 
verksamhetsområde kommer att byggs ut från öster. Då planerad an-
läggning inom kvarter 3 är så pass stor finns det möjlighet att an-
sluta verksamheten direkt till högspänningskabeln. Vid annan verk-
samhet än den planerade inom planområdet, kvarter 3, bör området 
försörjas med två nätstationer som placeras utefter huvudgatan med 
några hundra meter mellanrum. Varje nätstation har behov av en yta 
som är 6*6 meter. Inom en radie på 5 meter från den ytan får inga 
byggnader placeras. Område för teknisk anläggning, ej låst i läge, 
reserveras i detaljplanen. 

 Befintliga luftledningar som korsar det planerade industrispåret i 
nordsydlig riktning behöver markförläggas vid en utbyggnad av in-
dustrispåret.  

 I samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen behöver kraft-
ledningsstolparna för befintlig luftledning som korsar den planerade 
nya Björnängsvägen i nordsydlig riktning förstärkas, alternativt att 
ledningen markförläggs. 

 Tele och data 
Telekablar och bredbandsnät kommer att dras fram i området.  

 Avfall 
Avfall hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Närm-
aste återvinningsstation finns inom Västerskogs företagspark.  

Trygghet och säker-
het  
 

Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra 
olycksrisker inom eller utanför planområdet. Planområdet ligger 
inte heller inom någon känd riskkällas riskområde. Det finns således 
inga riskkällor som kan påverka människor och miljö inom planom-
rådet. Om det i framtiden blir aktuellt med en ny verksamhet som 
omfattar transporter till och från området med farligt gods eller be-
tydande kemikaliehantering inom planområdet ska en riskutredning 
utföras. Området gränsar till befintligt brandstationsområde, vilket 
med ett väl utbyggt vägnät, medför kort framkörningstid till delom-
råden. 
 

 I samband med utbyggnad av infrastruktur som vatten och avlopps-
ledningar ska området försörjas med ett brandpostnät. Gällande rikt-
linjer för flödeskapacitet och utformning ska följas. 
 
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat 
verksamhetsområde samt i angränsande områden bidrar till att skapa 
en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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Miljökonsekvenser En behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har 
stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. Detaljplanen bedöms ge 
en sådan betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen, daterad 2013-09-05, har upprättats av 
Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen 
bifogas i helhet till detaljplanen som bilaga. Nedan följer en sam-
manfattning: 

De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konse-
kvenser är påverkan på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskaps-
bild, kulturmiljö, buller, trafik och tillgänglighet, luft samt rekreat-
ion och friluftsliv. 

 
 De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet be-

döms bli måttligt positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med 
tillhörande gång- och cykeltrafik byggs ut vid verksamhetsområdet. 
Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara goda. 

 När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms 
det bli små positiva konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgär-
der för att minska påverkan av ökade dagvattenflöden liksom sprid-
ning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men lokali-
seringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvali-
tét i andra delar av kommunen och utanför planområdet.  

De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och land-
skapsbild bedöms bli måttligt negativa på grund av de stora ytor 
som omvandlas till verksamhetsområde med avplaning av ytan och 
minskade naturområden som följd. För större vattensalamander be-
döms de skydds- och kompensationsåtgärder som vidtas förbättra 
möjligheten att populationen lokalt ska få god bevarandestatus sam-
tidigt som spridningsvägar säkerställs. 

För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli 
små negativa konsekvenser av planens genomförande. En utredning 
visar att ett bullerriktvärde för vägtrafik överskrids vid ett bostads-
hus medan det tillkommande industrispåret inte kommer påverka 
bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till re-
kreation påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsom-
råde. I det framtida Björnbro verksamhetsområde kommer natur-
mark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer medföra att 
fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver till-
stånd från länsstyrelsen. 

Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvali-
tetsnorm kommer att överskridas. 
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 Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en 
del miljömål negativt.  

MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska mil-
jöpåverkan. 

Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det 
framtida verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners på-
verkan behöver inte medföra negativ miljöpåverkan men den sam-
mantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan se annorlunda 
ut. 

Miljökvalitetsnormer Utomhusluft 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
på miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvä-
vedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och 
partiklar (PM10 och PM 2.5). 

 Vattenförekomster 
Enligt Vattenmyndighetens databas VISS har Mälaren-
Gripsholmsviken god ekologisk och kemiska status. Det bedöms 
finnas risk att den kemiska stutsen försämras till år 2015. Orsaken 
till försämrad kemisk status skulle vara halten av TBT från hamn-
verksamhet. Även förekomst av koppar, PCB, lösningsmedel och 
petroleumprodukter från hamnverksamheter bedöms medföra risk 
för försämrad kemisk status.  

 Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god 
kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets ke-
miska och kvantitativa status. Bedömningen grundar sig på följande: 

• Dagvatten från planområdet kommer att renas i en dagvat-
tendamm innan det släpps vidare till befintligt dike. Det in-
nebär att vatten från dagvattendammen kommer att transpor-
teras drygt 6 km i dike innan det når recipienten Mälaren. 
Diken har generellt en god reningsförmåga för dagvatten.  

• Då dagvatten från planområdet föreslås renas i en damm 
finns goda möjligheter att ta hand om utsläpp från olyckor 
genom att tillfälligt proppa utflödet från dammen för att 
kunna pumpa bort föroreningarna. Det finns även goda möj-
ligheter att avskilja olja.  

• Utanför planområdet planeras för ett dagvattenstråk för om-
händertagande av dagvatten från verksamhetsområdet. Ut-
formningen av detta stråk är inte planerad men här finns 
möjligheter att uppnå rening vilket kan minska förorenings-
halter och mängder ytterligare.  

• Möjlighet finns också att ta hänsyn till utspädningseffekten i 
Mälaren vilket minskar föroreningshalten. 
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 • En jämförelse av föroreningsmängder via dagvatten från 
planområdet och utsläpp från reningsverket utgör utsläppen 
från dagvatten en liten procentuell andel av utsläppen från 
avloppsreningsverket med avseende på kväve och fosfor. 
När det gäller metaller utgör dagvattenutsläppen efter rening 
i diket mindre än 10 % av utsläppen från reningsverket med 
undantag av Zink och Bly. Bly utgör 38 % av utsläppen från 
reningsverket. Mängden från både reningsverket och dagvat-
ten bedöms dock som liten. Utspädningseffekten har inte 
vägts in i bedömningen.  
 

Det planerade dagvattenstråket utanför planområdet bör beaktas i 
bedömningen. Anläggandet av detta gör att det finns goda möjlig-
heter att ytterligare minska föroreningsmängder från planområdets 
dagvatten. Det är dock inte möjligt att beräkna hur mycket eftersom 
det inte finns något underlag om dagvattenstråket än. Bedömningen 
är att miljökvalitetsnormerna för Mälaren inte kommer att påverkas 
negativt.  
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GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt nya 
plan- och bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 
Preliminär tidplan för detaljplanen är enligt följande: 

Samråd    maj – juni 2013 
Granskning    oktober 2013 
Granskning 2  september 2015 
Antagande    december 2015 
Laga kraft    januari 2016 
 

  Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att 
gälla tills den ändras eller upphävs. 

Möjlighet finns att bygga ut kvarter nummer 3 i etapper.  

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Kilenkrysset AB (benämns byggherren) och Håbo kommun ansva-
rar för planens genomförande.  

Byggherren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvar-
tersmark samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor 
till följd av genomförandet av detaljplanen (nytt järnvägsspår, infar-
ten till E-on, markförläggning och flytt av ledningar). Byggherren 
förutsätts utföra och bekosta alla nödvändiga åtgärder för att klara 
uppställda krav på dagvattenhantering enligt kommunens dagvat-
tenpolicy inom planområdet. Byggherren är även ansvarig för ge-
nomförande av de skydds- och kompensationsåtgärder som har be-
slutats av länsstyrelsen avseende större vattensalamander. 

 Kommunen är huvudman för allmänna gator, naturområden samt 
vatten och avloppsledningar. E-on är huvudman för fjärrvärme och 
elnät.  

 Avtal 
Ett avtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markregle-
ring ska träffas mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och 
byggherren innan detaljplanen antas.  

Avtal bör upprättas som ger byggherren rätt att ansluta stickspår till 
befintligt godsspår.  
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Tekniska åtgärder Tekniska utredningar 
Projektering av industrispår, VA- och dagvattenanläggningar, el och 
fjärrvärme ska ske i samråd mellan byggherren, E-on, Håbo kom-
mun och Benders AB.  

Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesör-
jas och bekostas av byggherren. 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi 
Kommunens kostnader för handläggandet av detaljplanen betalas av 
byggherren i enlighet med tecknat planavtal.  

 Byggherren bekostar dessutom genom plankonsult upprättandet av 
planhandlingar samt det underlag som krävs för detaljplanens fram-
tagande. 

Byggherren bekostar förutom anläggnings- och byggnadsarbeten på 
kvartersmark även ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor som 
härrör från exploateringen. Dessa är markförläggning av luftledning 
till följd av nytt industrispår, flytt av överföringsledningar för spill-
vatten och dricksvatten, iordningställande av infart till fastigheten 
Brunna 1:12 i samband med utbyggnad av industrispår och föränd-
rad höjdsättning av mark samt skydds- och kompensationsåtgärder 
för bevarande av större vattensalamander.  

 Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnaden av ny lokalgata, 
utbyggnad av Björnängsvägen väster ut, anläggandet av ny cirkulat-
ionsplats vid korsningen Kraftleden och Björnängsvägen samt för-
stärkning av kraftledningsstolpar till följd av ny väg. De fastighets-
bildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av detaljplanen 
bekostas av kommunen. 

Förutom köpeskilling för marken kommer byggherren få erlägga ett 
belopp som utgör andel i Björnbroområdets infrastruktur samt för 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Eventuella arkeologiska åtgärder inom planområdet utförs och be-
kostas på kvartersmark av byggherren och på allmän platsmark av 
kommunen.  
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Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Genomförandet av detaljplanen innebär att en eller flera fastigheter 
kan bildas inom område som betecknas JU i planen.  

Områden som avsatts som allmän platsmark (natur, huvudgata och 
lokalgata) på plankartan ska genom fastighetsreglering överföras till 
kommunens gatu- och parkmarksfastighet i området.  

Gemensamhetsanläggningen Lundby GA:1 måste omprövas i sam-
band med genomförandet av detaljplanen. Ombildandet i framtiden 
innebär att kommunen övertar ansvaret för den del av befintliga 
Björnängsvägen som i detaljplanen benämns som Lokalgata (kom-
munal väg). Håbo kommun skall ansöka om och bekosta en sådan 
lantmäteriförrättning. I förrättningen skall även eventuell ersättning 
till de delägande fastigheterna till Lundby Ga:1 utredas och be-
stämmas. 

 Vid byggnation av stickspåret och lokalgatan skall, vid behov av till 
exempel avstängning av väg, en alternativ väg föreslås så att fram-
komlighet finns för de delägande fastigheterna. 

Servitut bör bildas för nytt järnvägsspår till förmån för nyttjaren. 

 Befintlig ledningsrätt för dricksvattenledning och spillvattenledning 
kan behöva ändras till nytt läge. Befintlig ledningsrätt för stark-
strömsledningar behålls. Ledningsrätt till förmån för ledningshava-
ren kan bildas för eventuella framtida nätstationer. Ansökan om 
ledningsrätt görs av respektive ledningshavare. 

 Namnfrågor 
Befintliga Björnängsvägen från norr, förbi bland annat Brunna 1:12 
och Bålsta 3:356, bör ges ett nytt namn. Förlängningen av Björn-
ängsvägen väster ut föreslås få namnet Björnängsvägen. 

Konsekvenser av fas-
tighetsrättsliga åtgär-
der 

Möjlighet för Räddningstjänsten Enköping-Håbo att nyttja fastig-
heten Bålsta 3:356 kvartstår men kommer att inskränkas då nytt 
järnvägsspår planeras att anläggas i kanten av fastigheten. Bålsta 
3:356 kommer att belastas med ett servitut.  

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingen har upprättas av Staffan Stenvall och Helena Hans-
son, Sweco Architects i Västerås, i samarbete med tjänstemän inom 
Håbo kommun, Håbo Marknads AB samt Kilenkrysset AB. 

 

Bålsta i juli 2015 
Håbo kommun 

 

Märit Olofsson Nääs 
T.f Plan- och Utvecklingschef 

 

Emma Zetterman  
Planarkitekt 
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

området.
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Detaljplanegräns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Trafik mellan områden

HUVUDGATA

Lokaltrafik

LOKALGATA

Naturområde
NATUR

Kvartersmark

Industri och lager
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Föreskriven markhöjd över nollplanet (avvikelse max 25

cm)

+35.0

Gång- och cykelväggc-väg

Marken ska vara tillgänglig för järnvägstrafikjvg

Planterade träd i en radträd

Yta för fördröjning och avledning av dagvattendagvatten

Kraftledningledning

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

Högsta exploateringsgrad (byggnadsarea per

fastighetsarea)
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte förses med byggnader

Marken får endast bebyggas med skärmtak,

komplementbyggnader och nätstationer

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten. Riktvärden i

kommunens dagvattenpolicy ska följas

n
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Skyltar utomhus får endast göra reklam för inom området

existerande verksamheter och ska vara fasta. Skyltar som

är föränderliga eller blinkande får inte förekomma

n

 

1

Träd och buskplantering skall finnasPlantering

Utfart

Utfartsförbud

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter

Utseende (ny bebyggelse)

Fasader som vänder sig mot huvudgata ska utformas med

särskild omsorg
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft
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Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

Planinformation

Mark utefter huvudgata ska ges ett prydligt och ordnat

intryck. Minst 20% av marken ska utgöras av plantering.

Marken får inte användas för upplag eller förvaring

PLANKARTA - NY PLAN

TIDIGARE PLAN

FLYGFOTO JULI 2006

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Skala A1 1:2000, A3 1:4000
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Grundkartan är upprättad genom utdrag ur

och komplettering av kommunens

primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i januari 2013.
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Detaljplanen handläggs enligt nya PBL

(beslut om planuppdrag togs efter 2 maj 2011)
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1 INLEDNING 

Miljöbalkens 6 kap 11 § anger att när en kommun upprättar eller ändrar en plan skall en 

miljöbedömning göras om dess genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra anläggandet av en logistikanläggning i 

området Skörby i Håbo kommun. Detaljplanen är den första i ett planerat 

verksamhetsområde i första hand avsett för lager och logistikverksamhet. En större 

byggnad för lager avses att anläggas med tillhörande körytor samt ett industrispår för 

järnväg. 

Planen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. 

I miljöbalken 6 kap 16 § anges att innan detaljplanen antas ska MKB samt synpunkter 

från samråd och granskningen beaktas. När planen antagits ska den myndighet eller 

kommun som har tagit beslutet redovisa en särskild sammanställning. Den särskilda 

sammanställningen är en form av utvärdering av hela arbetet med miljöbedömning från 

start till färdig MKB. 

Den särskilda sammanställningen ska redovisa; 

 Hur miljöaspekterna har integrerats i planen. 

 Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet har beaktats 

 Skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som övervägts 

 De åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som planens genomförande medför. 

Sammanställningen och detaljplanen ska göras tillgängliga för dem med vilka samråd 

skett och de ska även informeras om att planen eller programmet har antagits. 

Boverket rekommenderar att sammanställningen finns med som ett utkast inför 

antagandet av detaljplanen. Då kan sammanställningen vara en del av beslutsunderlaget 

och ge stöd för antagandebeslut på samma sätt som utlåtandet över planförslaget. 

2 HUR HAR MILJÖFRÅGORNA INTEGRERATS I DETALJPLANEN 

 Miljöfrågor och behov av MKB i detaljplaner tas upp i detaljplaneprogrammet 

 Kommunen har tagit fram en behovsbedömning 

 Behovsbedömningen har stämts av med länsstyrelsen i Uppsala 

 MKB har tagits fram utifrån behovsbedömningen 

 Miljöfaktorer som ej fanns med i behovsbedömningen har omfattats av MKB:n 

 Planarbete och MKB-arbete har utförts i nära samarbete 
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 Samråd kring artskydd avseende större vattensalamander har genomförs med 

Länsstyrelsen i Uppsala län. 

3 HUR HAR SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅD BEAKTATS 

 Samråd 1 genomfördes under tiden 17/5 till och med 17/6 2013 i samband med 

samrådet för detaljplanen 

 Den 3/6-2013 hölls ett samrådsmöte med allmänheten 

 Samråd 2 genomfördes under tiden 9/10 till och med 30/10 2013 i samband med 

granskningen av detaljplanen 

 Kommunen hade därutöver möte med boende i Nyhagen och Övergrans-Valla 

den 15/10-2013.  

 Utredningar avseende buller och markföroreningar har tagits fram efter 

synpunkter vid samrådet. 

 Dagvattenutredningen kompletterades efter synpunkter vid samrådet 

 Förtydligande av nollalternativet i MKB:n efter synpunkter vid samrådet 

 Åtgärdsprogram för att följa upp miljöpåverkan är under framtagande. 

 De av länsstyrelsen beslutade skydds- och kompensationsåtgärderna med 

avseende på större vattensalamander kommer att föras in som förutsättning i 

avtal mellan exploatör och Håbo kommun. 

4 SKÄLEN TILL ATT PLANEN ANTAGITS ISTÄLLET FÖR ALTERNATIV 
SOM ÖVERVÄGTS 

 Området har pekats ut för verksamheter i ÖP, FÖP och detaljplaneprogram 

 Mycket bra förhållande för den planerade verksamheten med möjlighet att 

etablera industrispår, närhet till E18 och storstadsregion. 

 Alternativ i andra kommuner studerade men har inte haft samma förutsättningar 

 Nollalternativet innebär mycket troligt att annan verksamhet anläggs då det finns 

ett antaget detaljplaneprogram. 

5 ÅTGÄRDER FÖR UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING AV DEN 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Efter det att planen antagits kommer kommunen att ta fram ett åtgärdsprogram för att 

följa upp de förslag till åtgärder som lämnats i MKB:n. I tabell 1 presenteras de åtgärder 

som föreslogs i MKB:n. Tabellen är ett utkast till hur de avses att hanteras i det fortsatta 

arbetet med genomförande av planen. Åtgärdsprogrammet kommer att färdigställas efter 

planens antagande. Fördelningen av kostnader för föreslagna åtgärder kommer utredas 

vidare. 
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Tabell 1. Åtgärdsförslag 

Miljöfaktor 
Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar 

Ingår i 

åtgärds-

program 

Naturmiljö 

Framtagande av 

massbalans 

Vid projektering tas en massbalans 

fram av exploatören för 

kvartersmark. Hanteringen av 

överskottsmassor ska samrådas 

med kommunen.  

Nej 

Hantering av 

värdefull natur 

Sumpskogen söder om planområdet 

är speciellt viktig att säkerställa.  
Ja 

Fördjupad geoteknisk 

undersökning 

Kommunen är ansvarig för 

utförande på allmän platsmark och 

exploatören är ansvarig på 

kvartersmark.  

Ja 

Större 

vattensalamander 

Skydds- och kompensationsåtgärder 

har beslutats av länsstyrelsen och 

kommer att regleras i avtal mellan 

exploatör och kommunen. 

Ja 

Hantering av VA-

ledningar 

 

Plan för flytt av ledningar finns och 

är med i pågående projektering av 

allmänna anläggningar.  
Nej 

Ytvatten och 

grundvatten 

Uppföljning av 

dagvattenhantering 

Exploatören ansvarar för att 

redovisa utformning och skötsel för 

dagvattenhantering inom 

kvartersmark. Kontrolleras av 

kommunen vid bygglov.  

Ja 

Etablering av 

grundvattenrör för att 

följa påverkan på 

grundvattennivå. 

Kommunen är huvudansvarig för 

uppföljning på både allmän plats- 

och kvartersmark. För kvartersmark 

redovisar exploatören mätningar till 

kommunen.  

Ja 

Kulturmiljö 
Hantering av 

fornminnen 

Diskussion pågår för närvarande 

med länsstyrelsen angående 

hantering av fornlämningar på 

allmän platsmark. Exploatören 

ansvarar för att all hantering av 

kända lämningar inom kvartersmark 

ska ske i samråd med länsstyrelsen.  

Ja 
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Miljöfaktor 
Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar 

Ingår i 

åtgärds-

program 

Informationsskyltar 

angående fornminne 

Kommunen är huvudansvarig. 

Kostnadsfördelningen kommer att 

utredas.  

Ja 

Hantering av 

oförutsedda fynd 

System för hantering av detta finns. 
Nej 

Buller 

Uppföljning av 

bullernivåer vid den 

fastighet där 

bullerriktvärden 

riskerar att 

överskridas 

Bullermätningar ska ske före och 

efter exploatering. Kommunen är 

ansvarig för mätningar före 

exploatering. Ansvar för mätningar 

efter exploateringen utreds.  

Ja 

Landskaps 

bild 

Trädridåer för att 

minska effekten av 

förändrad 

landskapsbild 

Finns med i planen för 

Björnängsvägens förlängning. 
Nej 

Följa upp att grönytor 

etableras enligt 

planen 

Kommer att följas upp av 

kommunen. Nej 

Trafik och 

tillgänglighet 

Trafikutredning för 

bla säkra GC-

passager 

Utreds vidare under projektering.  

Nej 

GC-vägars 

anslutning till 

befintligt GC-nät 

Säkerställs i samband med 

utbyggnad av rondell till området 

och förbättringsåtgärder för 

Kraftleden utreds av kommunen. 

Nej 

Utredning av 

möjligheter till 

kollektivtrafik 

UL är huvudman, kommunen har 

löpande samråd med UL. Nej 

Luftkvalitet 

Anläggningens 

uppvärmning vintertid 

Följs upp i bygglovet. 
Nej 

Följa energi- och 

klimatstrategin 

Följs upp i bygglovet. 
Nej 

Uppföljning av 

luftkvalitet när hela 

logistikområdet 

Kommunen är ansvarig för 

uppföljning.  Kostnadsfördelning 

kommer att utredas.  

Ja 



  

 
 

 

 

6 (6) 
 
UTKAST 

2013-11-15 REVIDERAD 2015-07-02 

UTKAST 

SKÖRBY, HÅBO KOMMUN – DPL 419 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

JEBN p:\1186\1186536_kompl_mkb_bålsta_logistik\000\19 original\ti ll  håbo kommun 150703\utkast ti l l  särskild sammanställning 

150702.docx 
 

 

Miljöfaktor 
Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar 

Ingår i 

åtgärds-

program 

byggts ut 

Rekreation 

Tillgång till andra 

friluftsområden 

Hanteras i samband med utformning 

av föreslagna strövstigar i 

detaljplaneprogrammet för Björnbro 

verksamhetsområde. 

Nej 

Utformning av 

strövstigar 

Kommunen är ansvarig. Utredning 

av kostnadsfördelning pågår. 
Ja 

 

Förutom åtgärder i tabell 1 som föreslås i MKB:n kommer åtgärder enligt tabell 2 att ingå i 

åtgärdsprogrammet. 

Tabell 2. Övriga åtgärder 

Miljöfaktor Åtgärd 

Landskapsbild Kommunen följer upp gestaltning och 

materialval i bygglovet. 

Miljöpåverkan 

under byggtiden 

Kommunen följer upp miljöpåverkan 

under byggtiden på kvartersmark och 

allmän mark. Exploatör ansvarar för 

att följa gällande regler. 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2011/00113 nr 62999 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Emma Zetterman, Planarkitekt 
0171-528 95 
emma.zetterman@habo.se 

 

Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597, Gransätervägen 

Förslag till beslut  

1. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt  

5 kap 29 § plan- och bygglagen (2010:900).   

 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i norra Bålsta, intill Gransäterskolan, och berör 

fastigheterna Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597. Detaljplanens syfte är att 

modernisera gällande detaljplan samt ändra användning på en del av 

planområdet från allmänt ändamål till bostadsändamål med friliggande 

enbostadshus. För planområdet föreslås att minsta tomtstorlek är 1000 

kvadratmeter, vilket innebär att planområdet kan styckas av till högst fyra 

fastigheter. Det nya området föreslås ansluta till kommunalt vatten- och 

avloppsnät och en ny utfartsväg till Gransätervägen ingår i planförslaget.  

Detaljplanen genomgick ett antal ändringar efter samrådet och de yttranden 

som inkom då. Bland annat lades krav in om åtgärder för att minska bullret, 

och envåningshus tillåts mot tidigare tvåvåningshus, även detta på grund av 

buller.  

Detaljplanen har varit ute på granskning från 17 september 2015 till 9 

oktober 2015. Under granskningstiden inkom sju yttranden, varav tre med 

synpunkter.    

Granskningsyttrandena med synpunkter kom från Landstinget i Uppsala län, 

Trafikverket och från Lantmäteriet. Yttrandena gällde redaktionella 

ändringar i planbeskrivning och i plankarta. Plankarta och planbeskrivning 

har ändrats utifrån synpunkterna.  

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att planförslaget stödjer 

utvecklingen av Håbo kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att 

detaljplanen antas enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planen bekostas av byggherren enligt planavtal.  

Beslutsunderlag 

– Plankarta, daterad 2015-10-23 

– Planbeskrivning, daterad 2015-10-26 

– Genomförandebeskrivning, daterad 2015-06-29 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-26 KS 2011/00113 nr  

 

– Granskningsutlåtande, daterad 2015-10-26   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

ÄPBL (1987:10) 

Detaljplan för  

Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597, Gransätervägen 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Tidplan Samråd 1:a kvartalet 2013 

Utställning  3:a kvartalet 2015 

Antagande  4:e kvartalet 2015 

Detaljplanen kan vinna laga kraft vintern 2016 under förutsättningen 

att den inte överklagas. 

Genomförandetid Genomförandetiden slutar 5 år efter den dag detaljplanen vinner laga 

kraft. När genomförandetiden har gått ut fortsätter detaljplanen att 

gälla till dess den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning/ 
huvudmannaskap 

Ingen allmän platsmark finns inom planområdet. Fastighetsägarna an-

svarar för genomförandet av detaljplanen. 

Avtal Detaljplanen finansieras av fastighetsägarna till Bålsta 1:595-1:597 

genom planavtal. 

FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR 

 

Berörda fastigheter Planen berör fastigheterna Bålsta 1:595-1:597, samt den samfällda 

marken Bålsta s:9. 

Den samfällda marken Bålsta s:9 ägs gemensamt av fastigheterna 

Bålsta 1:595-1:597 samt Bålsta 1:77 (ej inom denna detaljplan). 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

 

Inom kvartersmark bildas en gemensamhetsanläggning för utfartsväg. 

Fastighetsägarna bekostar projektering och byggandet av nytillkom-

mande infrastruktur, bullerskydd samt eventuell markkostnad för ut-

fartsvägen. Fastighetsägarna ansvarar för ansökan om fastighetsbild-

ning av gemensamhetsanläggning hos lantmäteriet. 

Bålsta 1:77 andel i samfälligheten s:9 bör prövas i samband med an-

nan fastighetsrättsligt åtgärd.  
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Allmänhetens tillgång till gångpassage kan lösas genom att kommun 

har del i gemensamhetsanläggning via den kommunägda fastigheten 

Bålsta 1:614. En överenskommelse om kommunens andel i gemen-

samhetsanläggningen kan träffas mellan kommunen och fastighetsä-

garna innan eller beslutas av Lantmäteriet i samband med bildandet 

av den nya gemensamhetsanläggningen. 

Ledningsrätt Ledningsrätt för allmänna VA-ledningar kan sökas inom område be-

tecknat med u, ansökan görs av kommunen. Andra ledningsägare kan 

komma att söka ledningsrätt inom området. 

§110 byggnadslagen Enligt planbeskrivningen sidan 4, gäller inte längre trädfällningsför-

bud för berört planområde. Detta ska ha upphört när fastigheterna av-

styckades.  

§113 byggnadslagen I samband med att byggnadsplanen Y23 (tidigare plan för planom-

råde) fastställdes, upphävde Länsstyrelsen § 113 se planbeskrivning-

en sidan 4. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Planavgift ska inte tas ut vid bygglovprövning. Detaljplanen finansie-

ras genom planavtal.  

Ledningsrätt Kostnaden för ledningsrätt för allmänna VA-ledningar bekostas av 

Håbo kommuns VA-avdelning. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredning-
ar 

– PM miljöteknisk markundersökning, Bjerking, daterad 2013-11-

28 

– Trafikbullerutredning, E 18 genom Bålsta, Håbo kommun, ÅF, 

daterad 2015-04-08 

– Bullerutredning. Detaljplan Bålsta 1:595 mfl, Håbo kommun. ÅF, 

daterad 2015-06-17 

 

 

Bålsta den 29 juli 2015  

Håbo kommun 

 

 

 

Märit Olofsson Nääs Anne-Marie Engman 

T.f. Plan- och utvecklingschef Mark- och exploateringsingenjör 
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Uppgifter

Fornlämningar finns inom prickad mark på fastigheten Bålsta 1:596.

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen 2 kap. Detta

innebär att det är förbjudet att utan tillstånd enligt KML rubba, ta

bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller

på annat sätt ändra eller skada fornlämning.

NORMALT PLANFÖRFARANDE

TIDIGARE PLAN

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Gällande detaljplaner 

Fastställd  1979-08-14

PLANKARTA - NY PLAN

FLYGFOTO MAJ 2013

Skala A3 1:1000, A4 1:2000

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i maj 2015.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen, Håbo

kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

100 meter9080706040 503020100

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

- Behovsbedömning

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt 

Emma Zetterman

T.f Plan- och utvecklingschef

Märit Olofsson Nääs 

ORT

GRANSÄTERVÄGEN

416

DETALJPLAN FÖR BÅLSTA 1:596 m.fl.

ANTAGANDEHANDLING

OKTOBER 2015

Y23



 

 UTLÅTANDE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-23 KS 2011/113  

  

 

 
Förslag till detaljplan för fastigheterna Bålsta 1:595, 1:156 och 1:597, 
Gransätervägen, Håbo kommun, Uppsala län. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har skett via kungörelse den 17 september 2015 och handlingar har 
funnits tillgängliga i kommunhuset, bibliotek och på kommunens hemsida 

Granskningen av detaljplanen pågick mellan den 17 september 2015 och 9 oktober 2015. 

Under granskningstiden inkom 9 yttranden varav 3 med synpunkter.  

Sammanfattning av inkomna yttranden 
Yttranden gäller korrigeringar i text, plankarta och planbestämmelser. Planhandlingarna 
ändras utifrån de inkomna yttrandena.  

Ändringar efter granskningsskedet 
Bestämmelse om att startbesked inte får lämnas innan störningsskydd ordnats läggs till. 
Plankarta och planbestämmelser genomgår redaktionella ändringar efter granskning.   

Inkomna yttranden 
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna yttranden med synpunkter. Inkomna 
yttranden redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga.  
 

1. Landstinget Uppsala län (bilaga 3) 
Önskar korrigering i texten från Upplands lokaltrafik till UL. 

Svar:  
Texten ändras till UL istället för Upplands lokaltrafik 

 

2. Trafikverket (bilaga 4) 
Trafikverket anser att bullerplankets höjd och placering ska specificeras i plankartan. Ytterligare 
anser Trafikverket att plankartan ska förses med en bestämmelse som villkorar att bygglov alt. 
Startbesked inte får ges innan bullerplanket är upprättat. 

Svar:  

För att tillgodose Trafikverkets synpunkter läggs bestämmelse in om att startbesked inte får 
lämnas innan störningsskydd ordnas så att bestämmelserna i m1 klaras. På så sätt ställs krav 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-10-19 KS 2011/113  

 

på att plank eller liknande ska uppföras samtidigt som detta måste utformas på ett sådant sätt 
att bullerriktlinjerna klaras. 

3. Lantmäteriet (bilaga 5) 
Lantmäteriet anser att plankartan för kompletteras med traktnamn och att fastighetsförteckning för 
Bålsta 1:614 ska läggas till. Planbestämmelsen u1 och u2 i kartan stämmer inte med beteckningarna i 
planbestämmelserna. De är identiska och bör ersättas med u. bestämmelsen e1 och e2 har blandats 
ihop på ett ställe och bör korrigeras. Planbestämmelsen y är omodern och har sammabetydelse som 
g, och bör därför tas bort. Text under planbestämmelser är inte läsbar.  

Svar: 
Planbestämmelserna u1 och u2 behålls, men u2 får beteckningen ”Marken ska vara tillgänglig 
för infiltrationsdike och uppsamlingsrör” enligt samrådsförslaget. I övrigt ändras plankarta 
och planbestämmelser efter lantmäteriets synpunkter.  

 

 

Bålsta oktober 2015 

 

 

Märit Olofsson Nääs Emma Zetterman 
T.f. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     ÄPBL (1987:10) 
Detaljplan för  
Bålsta 1:595 m.fl., Gransätervägen 
Håbo kommun, Uppsala län  ANTAGANDEHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Bullerutredning för Åsen-området, Ingemansson Technology 2004 
PM miljöteknisk markundersökning 
Arkeologisk förundersökning Bålsta 1:596 
Trafikbullerutredning, E 18 genom Bålsta, Håbo kommun, ÅF 2015 
Detaljplan Bålsta 1:595 mfl, Håbo kommun. Bullerutredning ÅF 
2015 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att modernisera gällande detaljplan samt 
att ändra användning på en del av planområdet från allmänt ändamål 
till bostadsändamål. Bebyggelsen består av friliggande enbostadshus.  

Fastigheterna inom planområdet är privatägda. Det nya området ska 
anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät och en ny utfartsväg 
till Gransätervägen ingår i detaljplanen.  

FÖRENLIGT MED 3, 
4 OCH 5 KAP MB 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. avseende lämp-
lig användning av mark och vatten samt 5 kap. miljökvalitets-normer. 
Något riksintresse enligt 4 kap. MB berörs inte. 

PLANDATA Planområdet ligger intill Gransäterskolan i Bålsta, cirka 140 meter 
från E18 och cirka 2 kilometer från Bålsta centrum. Detaljplanen om-
fattar fastigheterna Bålsta 1:595, 1:596, 1:597 och samfälligheten s:9.  
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Läge 

 

Areal Planområdets areal är cirka 0,5 hektar. 

Markägoförhållande
n 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Bålsta 1:595-1:597 samt Bålsta 
s:9. 

Marken är i privat ägo. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Planområdet ingår i fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 
som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04 och vann laga kraft 
2010-07-28. En intention i den fördjupade översiktsplanen är att  
förtäta i de centrala delarna av Bålsta. Då planområdet har bra  
tillgång till kollektivtrafik och är inom gång/cykel- avstånd från 
Bålsta centrum bedöms detaljplanen stämma överrens med  
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen.  

Program Detaljplanen är av begränsad omfattning och har inte föregåtts av 
program med programsamråd.  
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Detaljplaner, § 113 
förordnanden och 
förbud enligt § 110 
byggnadslagen 

Gällande byggnadsplan (Y23) fastställdes 1981-05-07. I byggnads-
planen är fastigheten Bålsta 1:595 planlagd för allmänt ändamål för 
att ge skolan viss utbyggnadsmöjlighet. Fastigheterna Bålsta 1:596 
och 1:597 är planlagda för bostadsändamål. Bostäderna ska vara  
friliggande och får uppföras i två våningar med en högsta höjd på 6,5 
meter. En del av marken i planområdet är punktprickad och får där-
med inte bebyggas. Utfartsvägen är planlagd med beteckningen gf, 
gemensam farled, vilket innebär att de angränsande fastigheterna har 
bildat en anläggningssamfällighet (Bålsta s:9). Vägen har dock inte 
blivit utbyggd. Genomförandetiden för planen har gått ut. 

 
Utdrag ur gällande detaljplan Y23. 

 Byggnadsplan Y23 föregicks av byggnadsplan Y2 (Bålsta stations-
samhälle) fastställd av länsstyrelsen 1956-01-10. I samband med 
framtagandet av Y2 planen utfärdade länsstyrelsen ett förordnande 
enligt 113 § byggnadslagen (BL), ÄPBL 6:19. Syftet med 113 § BL 
var att markägare som fick byggrätter i en del av byggnadsplan fick 
avstå annan mark inom byggnadsplanen för allmän plats. Den  
allmänna platsmarken skulle upplåtas utan ersättning. Förordnandet 
innebär en rättighet för fastighetsägarna inom byggnadsplanen att an-
vända marken som allmän plats. Ett förordnande enligt 113 § BL gäl-
ler till dess det ändras eller upphävs.  
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 I länsstyrelsens fastställelse beslut av byggnadsplan Y23 upphävs 
förordnandet enligt 113 § BL för planområdet i följande skrivelse: 

”Beträffande viss mark inom det redan byggnadsplanelagda området 
har förordnande enligt 113 § byggnadslagen tidigare meddelats. 
Kommunen äger numera även Bålsta 1:204 och därmed huvuddelen 
av planområdet. Något förordnande enligt 113 § byggnadslagen  
erfordras därför inte längre, då det får förutsättas att vägar och  
allmän platsmark blir tillgänglig för både boende och allmänheten.”  

Den västra delen av planområdet, cirka 950 kvadratmeter, har  
tidigare omfattats av förordnande enligt 113 § BL då området i  
tidigare byggnadsplan Y2 var planlagt som väg.  Detta förordnande  
bedöms dock vara upphävt i och med länsstyrelsens fastställelse  
beslut av byggnadsplan Y23. 

 
Område som tidigare omfattats av förordnande enligt 113 § BL markerat i rött. 

Delar av planområdet omfattas även av förbud enligt 110 § fjärde 
stycket BL. I fastställelsebeslutet av byggnadsplan Y23 förordar 
Länsstyrelsen att trädfällning inom byggnadsplaneområdet inte får 
ske i vidare mån än som kan medges av byggnadsnämnden.  
Förbudet gäller inte område som enligt byggnadsplanen utlagts till 
vägmark och för områden som utlagts till byggnadsmark ska  
förbudet upphöra att gälla när fastighetsbildning registreras.  

Trädfällningsförbudet gäller enligt bestämmelserna i ÄPBL 17:17 
fortfarande som en skyldighet att enligt 8 kap. 9 § ÄPBL söka 
marklov för sådan åtgärd. Genom den nya detaljplanen upphör träd-
fällningsförbudet att gälla inom aktuellt planområde då förbudet är 
kopplat till den tidigare byggnadsplanen.  
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Strandskydd Planområdet är beläget utanför strandskyddat område.  

Behovsbedömning 
om betydande mil-
jöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (ÄPBL 5 kap. 18 §). 
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 miljökonse-
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen för samråd, se  
tjänsteskrivelse Dnr KS 2011/113 -2012.602. Behovsbedömningen 
slogs fast genom ett delegationsbeslut den 4 april 2012.  
Delegationsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsen, se Dnr KS 
2011/113 -2012.1136. Samråd har tagits med länsstyrelsen om  
behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande 2012-03-13, Dnr 
2011/113 -2012.929. 

 Förslaget till beslut är att detaljplanen inte bedöms medföra bety-
dande 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 med-
föra en betydande miljöpåverkan (ÄPBL 5 kap. 18 §). I detta fall be-
döms detaljplanen inte medföra betydande påverkan på  
miljön. 

 Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på planbeskriv-
ningen under avsnittet ”Inverkan på miljön” beskrivs vilka konse-
kvenser ett genomförande av detaljplanen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Beslut om att upprätta förslag till detaljplanen för Bålsta 1:595, Gran-
säter, fattades av miljö- och tekniknämnden 2011-04-06 § 33. 
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FÖRUTSÄTTNINGA
R, FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Planområdet består av obebyggd skogsmark. 

 Geotekniska förhållanden 
Marken består av berg och grus. 

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Det bedöms inte föreligga någon risk för skred eller översvämning 
vid höga vattenstånd inom området. 

 Förorenad mark 
Under samrådet framkom att det inom planområdet funnits en han-
delsträdgård. En miljöteknisk markundersökning gjordes, och denna 
visade på värden av bekämpningsmedel som ligger under riktvärdena. 
Halterna bedöms inte innebära någon risk.   

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markra-
don då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor och andra 
allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3. Ny  
bebyggelse ska utföras radonsäkert. 
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 Fornlämningar 
En arkeologisk förundersökning har gjorts med anledning av att det 
cirka 15 meter norr om gränsen till fastigheten Bålsta 1:596 finns en 
fast fornlämning, RAÄ-nummer Yttergran 48:1. Fornlämningen be-
står av en rund övertorvad stensättning. I och med undersökningen 
kunde länsstyrelsens konstatera att det på Bålsta 1:596 finns fornläm-
ningar i form av en stensträng och en anläggning. I princip halva fas-
tigheten berörs. Dessa kräver tillstångsprövning enligt 2 kap Kultur-
miljölagen (SFS 1988:950). 

 

 

 

Bilden visar undersökta fornlämningar inom planområdet. Kartan vi-
sar nordvästra delen av planområdet, Bålsta 1:596 
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Bebyggelseområden Bostäder 
Det aktuella planområdet är i stort obebyggt, med undantag för ett ut-
hus på fastigheten Bålsta 1:597. 
 
För planområdet föreslås att minsta tomtstorlek är 1000 kvadratmeter, 
vilket innebär att planområdet kan styckas av till högst tre  
fastigheter. Största sammanlagda byggnadsarea för huvudbyggnad är 
180 kvadratmeter och 60 kvadratmeter för komplementbyggnader. 
Det är möjligt att uppföra en huvudbyggnad per fastighet i högst en 
våning. Av brandsäkerhetsskäl ska huvudbyggnad  
placeras minst 4 meter från tomtgräns och komplementbyggnader ska 
placeras minst 2 meter från tomtgräns.  
 
Bostäderna ska utformas och placeras så att bullerpåverkan från om-
givningen inte blir skadlig för hälsa och välmående. Detta innebär 
riktvärden på högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fasaden. In-
omhus får inte den ekvivalenta ljudnivån överstiga 30 dB(A) i bo-
ningsrummen. Det måste finnas tillgång till en uteplats med högst 55 
dB(A) i ekvivalent ljudnivå och där maximal ljudnivån högst är 70 
dB(A). Bestämmelserna ställer krav på byggnadsmaterial, byggna-
dernas placering på tomten och planlösning inomhus. Se mer om bul-
ler under kapitlet Störningar.  

 Kommersiell service 
Planområdet ligger inom gång- och cykelavstånd från service-utbudet 
i Bålsta centrum och gamla Bålsta (drygt 2 km). 

 Tillgänglighet 
Samtliga nya bostäder för permanent bruk ska uppfylla kraven på till-
gänglighet ur handikappsynpunkt även beträffande markens  
lutning inom fastigheten utomhus. 
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 Angränsande bebyggelse 
Gransäterskolan vänder sin baksida mot planområdet, ett staket hind-
rar att området används som skolgård. Kulturmiljöprogrammet pekar 
ut Gransäterskolan som en betydelsefull del av Håbo  
kommuns skolhistoria och en viktig del av Bålstas kulturmiljö.  

 
Gransäterskolans baksida vetter mot planområdet 

Angränsande bebyggelse består av en blandning av friliggande  
villor, kedjehus och radhus. Planområdet gränsar till en villa som 
klassas som en viktig del av den lokala kulturmiljön. Detaljplanen 
bedöms inte påverka kulturmiljön i betydande utsträckning. 

 
Angränsande bebyggelse 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
Det finns flera lekplatser i närområdet. Skolgården ligger mycket 
nära. Omgivande naturmark liksom lämnade öppna fria ytor utgör na-
turliga lek- och rekreationsområden. 

 Naturmiljö 
Öster om planområdet finns ett skogsområde och Upplandsleden  
ligger inom gångavstånd. 
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Gator och trafik Gatunät  
Gransätervägen förbinder planområdet med Enköpingsvägen. En ny 
utfartsgata mot Gransätervägen planeras inom planområdet. 

 Gång- och cykeltrafik 
I anslutning till området finns separata gång- och cykelvägar samt lätt 
trafikerade lokalgator som kan användas för gång- och cykeltrafik.  

 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken ses över årligen. Närmaste busshållplatsen heter 
Gransäterskolan och ligger cirka 160 meter från planområdet. Buss-
hållplatsen trafikeras av UL (Upplands lokaltrafik) och av ett flertal 
busslinjer. (UL:s tidtabell 2015) 

Buss 803 trafikerar busshållplatsen mest frekvent, busslinjen går i 
riktningen Bålsta-Arlanda och stannar vid busshållplatsen en gång i 
halvtimmen på vardagar, lika ofta stannar bussen med motsatt  
riktning mot Enköping. Busslinje 311, Bålsta-Skokloster-Bålsta,  
trafikerar busshållplatsen en gång i halvtimmen under rusnings-
trafiken på vardagar, därefter en gång i timmen. Nattbuss finns  
också tillgänglig under vardagar och helger. På hållplats Klyvvägen 
cirka 400 m från planområdet stannar buss 304, kallad mjuka linjen. 
Den går till vårdcentralen i centrum.  

 Parkering och utfarter 
En del av fastighet Bålsta 1:595 används idag som parkering.  

 
Parkering på del av planområdet 

 Den angränsande bostadsfastigheten 1:77 har en egen utfart direkt 
mot Gransätervägen.  

En utfartsgata planeras inom planområdet så fastigheterna kan ordna 
utfarter. Utfartsvägen blir en återvändsgränd och ansluter till Gransä-
tervägen. Utfartsgatan är planlagd som gemensamhetsanläggning. 
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Barnkonventionen Planområdet ligger i ett bostadsområde som inte är tungt trafikerat. I 
närheten av området finns en grundskola och inom gångavstånd finns 
lekplatser och naturliga platser för lek och utomhusaktiviteter på na-
turmark. I planförslaget är bostadstomterna relativt stora och ger 
därmed plats för lek. 

Störningar Planområdet ligger cirka 140 meter från E18. En del av planområdet 
närmast E18 utsätts för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) enligt 
”Trafikbullerutredning, E 18 genom Bålsta, Håbo kommun, ÅF 
2015”. Utredningen är en uppdatering av den tidigare bullerutred-
ningen från Ingemansson technology (2004). Utöver detta har en 
kompletterande utredning för detaljplaneområdet har gjorts.  

Efter samrådet uppdaterades bullerutredningen. Dagens bullernivåer 
ligger på 50-55 i större delen av planområdet. Nivåerna är högre i den 
östra delen av Bålsta 1:596 där de ligger på 55-60 dB(A). Den delen 
av fastigheten får enligt detaljplan inte bebyggas på grund av detta i 
kombination med att här finns fornlämningar. I övriga planområdet 
beräknas bullernivån till 50-55 dB(A). I bygglovsskedet ska byggna-
derna utformas och placeras så att kravet på 30 dB(A) i boningsrum 
samt 55 dB(A) vid fasad klaras. För att hantera dessa bullernivåer så 
har krav om placering av byggnaderna lagts till i planbestämmelser-
na. En bestämmelse om bullerskydd finns också.  

Enligt prognos fram till 2030 kommer nära hälften av planområdet 
2030 beröras av bullernivåer på 55-60 dB(A).  De högsta ljudnivåer-
na ligger fortsatt på 55-60 dB(A), men berör ett större område. Större 
delen av Bålsta 1:596 och Bålsta 1:597 kommer då ha bullernivåer på 
upp till 60 dB(A). Bilderna nedan visar utdrag ur bullerutredningen, 
med markerat planområde: 
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Bullernivåerna 2015 

 

Prognos för bullersituationen år 2030 
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En bullerutredning som studerat fastigheterna i fråga visar att det går 
att klara riktvärdena vid 2 m över mark, men inte vid 5. Därför har 
antal våningar ändrats från två till en. På fastigheterna 1:596 och 
1:597 har ett krav på störningsskydd lagts till i planen. Annars be-
döms bullernivåerna svåra att klara på sikt enligt prognos för 2030. 
På Bålsta 1:595 ges även möjlighet att uppföra bullerplank på prickad 
mark. Genom dessa krav kan en bullernivå på max 55 dB(A) vid fa-
sad kunna uppnås.  

Bilden nedan visar bullernivåer med bullerplank, enligt prognosen för 
2030. Placering av planket ska vara sådan att bullernivåerna klaras 
även på sikt, och åtgärderna hanteras i bygglovsskedet. Åtgärderna 
bekostas av fastighetsägaren.   

 

 

Kartbild från Bullerutredningen för planområdet. Visar hur bullersi-
tuationen påverkas av bullerplank.  
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Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
De nya bostadstomterna kommer att anslutas till det kommunala vat-
ten- och avloppsnätet. 

 Dagvatten 
Infiltration av dagvatten sker på tomtmark i största möjliga utsträck-
ning. En hållbar dagvattenhantering innebär att den  
ursprungliga vattenbalansen och kvaliteten bevaras efter utbyggnad 
av ett område. Genom att tillämpa lokalt omhändertagande av dagvat-
ten (LOD) kan vattnets naturliga kretslopp efterliknas och  
naturliga reningsprocess utnyttjas.  

Det dagvatten som inte infiltrerar på tomtmark kan ledas bort via in-
filtrationsdiken vid vägkanten. Tomterna planeras så de ligger högre 
än och lutar mot vägen. Det är av vikt att bebyggelsen placeras så att 
inga instängda partier uppstår.  

De angränsande bostadsområdena är försedda med kommunala dag-
vattenledningar. Det dagvatten som inte hinner infiltrera inom  
planområdet kan ledas in i ledningssystemet där lutningen tillåter. En 
lämplig anslutningspunkt kan vara under Gransätervägen. 

Avledning av vatten på tomterna bör ske genom stuprörskastare och 
genomsläppliga ytor. 

Hantering av dagvatten ska följa Håbo kommuns dagvattenpolicy, an-
tagen av kommunfullmäktige att gälla från och med 2012-10-08 tills 
vidare (KF 2012-09-24 § 102). 

 Värme 
En fjärrvärmeledning går i utkanten av planområdet. Eon svarar för 
fjärrvärmenätet. 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att:  
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas 
där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla 
Nuteks krav för klassning som el-effektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank  
installeras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system ska  
ackumulatortank installeras. 

 El 
Eon svarar för elförsörjningen av området.  
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 Tele och data 
Telia Sonera svarar för telenätet. 

 Avfall 
Planområdet omfattas av Håbo kommuns system för avfallshantering, 
vilket innebär källsortering. Avfallshantering sker genom att egna 
sopkärl ställs fram längst gatan vid varje fastighet.  

Närmaste återvinningsstation finns idag vid Fagerdalsvägen, cirka 
300 meter från planområdet.  

Trygghet och säker-
het 
 

Detaljplanen medför att de befintliga bostadsområdena förtätas med 
några villor, en utbyggnad enligt detaljplanen bedöms inte påverka 
trygghet och säkerhet i någon större utsträckning. Planområdet  
ligger i en miljö med funktionsblandning av skola, service och  
bostäder, vilket främjar tryggheten genom att utemiljön används  
under olika delar av dygnet. 

Inverkan på miljön Detaljplaneområdet gränsar mot en kulturmiljö av lokalt intresse, om-
rådet är en del av Bålstas äldre delar. Håbo kommuns kultur- 
miljöprogram pekar ut Gransäterskolan som en betydelsefull del av 
Håbo kommuns skolhistoria och är en viktig del av Bålstas kultur-
miljö. Gransäterskolan är vänd med baksidan mot planområdet.  
Detaljplanen bedöms inte påverka Gransäterskolans kulturvärden. 

 Naturmarken minskas om planområdet bebyggs. Den geografiska ut-
bredningen av området är begränsad och bedöms inte få stor  
påverkan på allmänrättslig naturmark. Omgivningarna består av  
natur som allmänheten fortsätter ha tillgång till. 

Uppvärmning av bebyggelsen ska följa Håbo kommuns energi- och 
klimatstrategi som har som målsättning att bli en fossilbränslefri 
kommun 2050. Den tillkommande bebyggelsen ger upphov till ett 
ökat energibehov av begränsad omfattning. 

I samband med tillkommande bostäder kommer utfarten att byggas 
ut. Utbyggnaden är av mindre omfattning och det bör vara möjligt att 
skapa en trafikmiljö så att trafiksäkerheten blir god. 

Under byggtiden sker tillfällig påverkan av olika aktiviteter. 

Administrativa frå-
gor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. 
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MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av kommunstyrelsens förvaltning,  
plan- och utvecklingsavdelningen. I framtagandet av detaljplanen har 
planarkitekt Emma Zetterman, planarkitekt Paulina Cifuentes Vargas, 
tidigare planchef Lina Wallenius, planarkitekt Sara Lindh och exploa-
teringsingenjör Linda Belfrage deltagit. 

 

Bålsta den 20 oktober 2015 

Håbo kommun 

 

 

 

Märit Olofsson Nääs Emma Zetterman 

T.f Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

 

Klas Klasson 

Kommunarkitekt 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02 «MTN2011/0024» «Diarienr» 
nr «dokDokid» 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

Förslag till beslut om Intentionsavtal mellan Håbo Kommun och 
Kalmarsand Projekt AB (KPAB) och Fastighets AB Kalmarsand 
(FKAB) i Kalmarsand samt om ett nytt planuppdrag för Håbo 
Allmänning 1:5 m.fl. i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att teckna Intentionsavtal och markanvisning 
avseende projekt Kalmarsand mellan Håbo kommun och KPAB och 
FKAB (Bolagen), 

2. Upphäva Miljö- och tekniknämndens beslut om planuppdrag för Håbo 
Allmänning 1:5 m.fl., MTN 2011/24, 

3. Uppdra till förvaltningen upprätta och samråda förslag till detaljplan för 
Håbo Allmänning 1:5 m.fl. i Kalmarsand, 

4. Planarbete ska finansieras av Håbo kommun och Kalmarsand Projekt 
AB (KPAB) och Fastighets AB Kalmarsand (FKAB) enligt planavtal. 

Sammanfattning 

Planprogram 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-18 § 145. att godkänna ett 
detaljplaneprogram för Kalmarsand där befintlig silo borde rivas ner och ca 
250 -300 nya bostäder skulle uppföras. I programarbetet deltog förutom 
sökanden även Lantmännen (dåvarande fastighetsägare av silon), Skanska 
och Håbo fastighets AB (numera Håbo Marknads AB) samt Håbo kommun. 
Programmet har utpekat ett ca 25 ha stort område mellan järnvägen, 
Stockholmsvägen, Kalmarrondellen och befintlig bebyggelse i Kalmarsand 
inklusive siloområde. Detaljplanen kommer att innehålla nya bostäder och 
förskola samt verksamheter (handel, kontor). Befintlig bostadsbebyggelse i 
norra Fånäs ska planläggas samtidigt. 

En viktig förutsättning för utbyggnaden är att en ny väg anläggs från 
Kalmarrondellen till Kalmarsand så att delen av Stockholmsvägen mellan 
Kalmarrondellen och siloområdet kan övergå till lokalgata. 

Markanvisning 
Håbo kommun och Kalmarsand projekt AB (KPAB) samt Fastighets AB 
Kalmarsand (FKAB), nedan kallad för Bolagen, har i ett Intentionsavtal 
kommit överens om markförsäljning/markbyte av en del mark i kommunens 
ägo samt om fördelning av kommande kostnader för utbyggnad av en del av 
allmänna infrastrukturen. Detta som nödvändig förutsättning för områdets 
utveckling.  

Befintligt planuppdrag 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06 § 34 att uppdra till 
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Håbo Allmänning 1:5 

mailto:domagoj.lovas@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-11-02 «Databas» «Diarienr» nr 

«Grpnr» 
 

med flera fastigheter, Kalmarsand. Enligt detta beslut ska kommunen 
kostnader stå för kostnader för planarbetet.  

Anledning till ett nytt beslut om planuppdrag 
Ändring av lagstiftningen som ägde rum mellan 2011 och 2015, kommande 
markanvisning samt överenskommelse om fördelning av plankostnader 
mellan kommunen och Bolagen ligger till grund för förslag till ett nytt 
planuppdrag. 

Ärendet 
Förslag till beslut om Intentionsavtal och markanvisning avseende projekt 
Kalmarsand samt förslag till beslut om ett nytt planuppdrag för detaljplan 
för Håbo Allmänning 1:5 m.fl., i Kalmarsand, I Bålsta, Håbo kommun, 
Uppsala län.  

Syfte med intentionsavtalet och markanvisningen av kommunens mark till 
Bolagen (KPAB/FKAB) är att skapa ekonomiska och fysiska förutsättningar 
för områdets utveckling och utbyggnad nödvändiga allmänna 
infrastrukturen (VA, nya väg).  
 
Syfte med planläggning av området i fråga är att skapa juridiska 
förutsättningar för områdets utveckling och utbyggnad nödvändiga allmänna 
infrastrukturen (VA, nya väg) enligt överenskommelse i intentionsavtalet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ekonomiska konsekvenser av intentionsavtalet blir en intäkt från 
markförsäljning/markbyte mellan Kommunen och Bolagen samt kostnader 
(generalplanekostnader) för en ny väg enligt Bilaga 4 till intentionsavtalet.  
 
Detaljplanekostnader ska fördelas mellan Håbo kommun och Bolagen som 
ska regleras i planavtal mellan Håbo kommun och Bolagen. 

Uppföljning 
Markanvisning/markförsäljning/markbyte. En exploateringsbudget ska tas 
fram och kommer att följas upp kontinuerligt.  
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya Plan- och bygglagen 
(2010:900). Planläggningen föreslås handlägga med standard planförfarande 
enligt kap 5 7§ PBL då planläggning är av stort intresse för allmänheten. 

Beslutsunderlag 
– Utkast av Intentionsavtal; 
– Bilagor till Intentionsavtal (1-4) 
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 



                                                                                    

 

INTENTIONSAVTAL OCH MARKANVISNING 

avseende projekt Kalmarsand 

 

Mellan Håbo kommun genom dess kommunstyrelse, org. nr 212000-0241, (”kommunen”), 

Kalmarsand Projekt AB (”KPAB”), BOX 7744, 103 95 Stockholm, org. nr. 556632-5907 samt 

Fastighets AB Kalmarsand (”FKAB”), BOX 7744, 103 95 Stockholm, org. nr. 556953-0073 

nedan kallade bolagen, träffas följande avtal. 

 

Kommunen, KPAB och FKAB är nedan gemensamt benämnda Parterna och var för sig Part. 

KPAB och FKAB är nedan var för sig benämnt Bolaget. 

 

 

 INTENTIONSAVTAL 
 

1 §.  Bakgrund 
 

Bolagen planerar för ett bostadsområde i Kalmarsand. Ett detaljplaneprogram för Kalmarsand 

godkändes av kommunstyrelsen 2010-10-18. Programmet har utpekat ett ca 25 ha stort område 

mellan järnvägen, Stockholmsvägen, Kalmarrondellen och befintlig bebyggelse i Kalmarsand 

inklusive siloområde. 

 

På illustrationsplan, Bilaga 1 har markerats den mark respektive vattenområde som ägs av 

KPAB/FKAB respektive av kommunen.  

 

 

Bolagen har tillsammans med kommunen, Lantmännen och Skanska tagit fram ett planprogram 

där förutsättningen för området är att flytta Stockholmsvägen från stranden till utefter 

järnvägen. 

 

Detta avtal reglerar: 

 dels framtida försäljning av kommunägd mark (Bilaga 2).  

 dels framtida försäljning av mark ägd av KPAB 

 dels det huvudsakliga ansvaret för genomförande av projektet och fördelning av 

exploateringskostnader. 

 

2 §.  Avtalsområde  

 

 Projektets omfattning framgår av Bilaga 3.  

 

 

Byggrätten ingående i avtalsförslaget redovisas i Tabell 1, (BOA/LOA) med fördelning på 

kommunens mark respektive Bolagets mark.  

 
 

 

 



Tabell 1 - Kalmarsands - fördelning av plankostnader - detaljplan 

Aktör BTA sammanlagt/aktör(kvm) Andel i kostnader för planläggning/aktör (%) 

Kalmarsand Projekt AB 15 000,0 49,0 

Fastighets AB Kalmarsand 12 500,0 41,0 

Håbo kommun 3 000,0 10,0 

Summa 30 500,0 100,0 

 

 

3 §.   Villkor 

 

Detta avtal gäller t.o.m. 2017-12-31. Förlängning av avtalet därefter ska medges av kommunen 

enligt överenskommelse med bolagen. En sådan förlängning ska inte gälla längre än 2 år. En 

förutsättning för förlängning är att bolagen aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på 

bolagen. I samband med förlängning av avtalet ska en ny bedömning av markvärde tas fram 

som grund för ersättning för anvisad mark enligt 4 §. I samband med förlängning av avtalet ska 

också en ny bedömning av kostnader för väg mm enligt Bilaga 4 tas fram. Uppdelning av 

kostnader för ny väg enligt Bilaga 4 kvarstår att gälla. 

 

Detta Intentionsavtal slutar gälla när parterna undertecknar ett mark- och exploateringsavtal 

som godkänns av kommunstyrelsen senast i samband med att detaljplan antas och vunnit laga 

kraft.  

 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. Samtliga parter i projektet svarar för 

sina egna uppkomna kostnader.  

 

Om Intentionsavtalet förfaller på ovanstående grunder upphör den preliminära 

markanvisningen utan ersättningsrätt för någondera Part. 

 

4 §.  Markanvisning m m 
 

Kommunen har som intention att anvisa del av 4:5, cirka 22 000 kvm blivande kvartersmark 

ingående i projektet till KPAB för 3 000 000 (tre miljoner) kronor (Bilaga 2). 

 

I anvisat markområde ingår inte mark som kommer att utläggas som allmän platsmark eller som 

kommer att utgöra områden för allmänna tekniska anläggningar ovan mark. KPAB upplåter 

ledningsrätt utan ersättning avseende allmänna ledningar. KPAB överlåter vidare utan 

ersättning erforderliga områden, inklusive anläggningar som ska ingå i allmän platsmark. 

 

Särskilt planavtal skall tecknas mellan KPAB och kommunen.  

 

Bolagen är medvetna om att ett påskrivet mark- och exploateringsavtal inte betyder att 

komunfullmäktige kommer att anta detaljplan.  

 

Reglering av mark genomförs först när detaljplan har vunnit laga kraft. 

        

 



5 §.  Fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter 
 

Bolagen ansöker om samt svarar för kostnader avseende erforderlig fastighetsreglering.  

 

Bolagen ansöker om samt svarar för kostnader avseende bildande av erforderliga 

gemensamhetsanläggningar och att förvaltningen av dessa ordnas genom bildande av 

samfällighetsförening. 

 

Bolagen bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar avseende bildande av ledningsrätter.   

 

6 §.  Ansvar vad gäller exploatering  
 

Bolagen ansvarar för och bekostar samtliga exploateringsåtgärder inom kvartersmark som ägs 

av Bolaget och som krävs för genomförande av detaljplanen. I detta ingår bland annat att 

anlägga vägar, gång- och cykelvägar, gröna ytor och andra anläggningar på kvartersmark. 

Bolagen ansvarar även för att anlägga vatten och spillvattenavlopp inklusive erforderliga 

pumpstationer och brandposter inom exploateringsområdet fram till av kommunen anvisad 

anslutningspunkt. Vidare ansvarar de för att anlägga anordningar för lokalt omhändertagande 

av dagvatten, m m. 

    

Kommunen svarar för kostnaderna för de åtgärder som krävs inom mark och/eller kvartersmark 

som ägs, eller kommer att ägas, av kommunen efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Infrastrukturkostnader utanför kvartersmark som är hänförliga till exploateringen fördelas 

mellan Parterna enligt bilaga 4. 

 

Det åligger Bolaget att försäkra sig om läget av befintliga allmänna ledningar i mark hos 

respektive ledningsägare. I den mån allmän ledning berörs av bygg- eller anläggningsarbete 

åligger det Bolaget att i förväg inhämta godkännande från respektive ledningsägare samt att på 

egen bekostnad utföra eventuellt flyttning av ledning och/eller vidta skyddsåtgärder. 

 

Kostnader för erforderliga utredningar som underlag för detaljplan regleras med planavtal 

mellan parterna. Kostnader för ytterligare utredningar beträffande mark- och 

grundförhållanden som underlag för projekterings- och utbyggnad av den nya väg 3 regleras 

enligt samma princip för uppdelning av kostnader väg 1 enligt Bilaga 4. För kostnader för 

ytterligare utredningar som krävs som underlag för projekterings- och utbyggnad av 

kvartersmark svarar respektive exploatör. 

  

7 §.  VA-anslutning 
 

Det åligger Bolaget att betala anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och 

avlopp enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. 

 

VA-anslutningsavgift för 36 lägenheter och 1 anslutningspunkt är tidigare erlagd för fastighet 

Håbo Allmänning 1:5. För fastighet Spånga 1:8 och 1:1 är 1 lägenhet och 1 anslutningspunkt 

erlagda. Se Bilaga 4 för ytterligare information. 

 

 

8 §.  Överlåtelse av avtalet 
 

Detta Avtal får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas av Bolagen på annan. 



Bolagen får dock överlåta Avtalet till ett helägt dotterbolag eller till ett bolag med samma 

ägande som Bolaget.  

 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Bålsta den    Bålsta den 

 

För kommunstyrelsen   Kalmarsand Projekt AB              

 

                                                                       

--------------------------------------  --------------------------------------            

Vipul Vithlani   Marie-Louise Alamaa 

Tf. Kommundirektör 

     

Bålsta den    Bålsta den 

 

För Håbo kommun   Fastighets AB Kalmarsand             

 

                                                                       

--------------------------------------  --------------------------------------           

Carina Lund    Rickard Haraldsson 

Kommunalråd 
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4:5>1
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15:1>2
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SPÅNGA

1:8

1:11
2:3
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HÅBO ALLMÄNNING

1:5

2:2

Skala 1:4000

DPL 414 Kalmarsand - Markägoförhållanden

400 meter360320280240160 20012080400

2015-10-22

Bilaga 1

Håbo kommun

Kalmarsand Projekt AB (KPAB) 

Fastighets AB Kalmarsand (FKAB)

Trafikverket

Skanska AB

Håbo Marknads AB

Plangräns

Markägoförhållanden
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4:5>1
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4:5>1
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1:8
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2:3
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HÅBO ALLMÄNNING

1:5

2:2

Skala 1:4000

DPL 414 Kalmarsand - Markbyte - skiss

400 meter360320280240160 20012080400

2015-10-22

Bilaga 2

Håbo kommun

Kalmarsand Projekt AB (KPAB)

Fastighets AB Kalmarsand (FKAB)

Trafikverket

Skanska AB

Håbo Marknads AB

Plangräns

Håbo kommun --> KPAB

KPAB --> Håbo kommun

20 245 kvm

5 748 exkl. vatten (8 928 inkl. vatten) 

Markägoförhållanden

Markbyte



Skala 1:4000

DPL 414 Kalmarsand - Plangräns

400 meter360320280240160 20012080400

2015-09-11

Bilaga 3



Kalmarsand 

1. Markaffär 
 

2. Väg 
 

3. VA 
 

Exploatörerna (Bolagen): 

- Kalmarsand Projekt AB (KPAB) 

- Fastighets AB Kalmarsand (FKAB) 

 

2015-10-23 

Bilaga 4 

 



Markaffär  

• Del av Bista 4:5 (Ca 22 000 kvm)  

 (enl. Bilaga 2) 

• Ersättning = 3 Mkr enl. värdering 

• Överenskommelse om fastighetsreglering 

• Håbo kommun ansöker och Kalmarsand Projekt 

AB bekostar förrättningen 

 

2015-10-23 



Vägar 

2015-10-23 

• Väg 1 
 

 

• Väg 2 
 

 

 

 

• Väg 3 



Vägar 

• Väg 1 - Ny väg längs järnvägen – bekostas av 

alla, enl. tabell 1 
Samförläggs med ny VA-ledning 

 

• Väg 2 - Befintlig väg utanför DPL – bekostas av 

kommunen, 
Bra flöde, reservväg och kollektivtrafik, hastighetsdämpande 

åtgärder 

 

• Väg 3 - Övriga vägar inom detaljplanen som skall 

ha kommunalt huvudmannaskap 

2015-10-23 



Väg 1 

• Preliminär kostnad: ca 13 Mkr 

 

• Kommunen 33% av kostnaden 

• 67 % att fördela på övriga parter 

2015-10-23 



Väg 1 

Tabell 1: 

• Kommunen:  33 % (ca. 4,3 Mkr) 

• Kalmarsand Projekt AB:       30 % (ca. 4,0 Mkr) 

• Fastighets AB Kalmarsand:  23 % (ca. 3,0 Mkr) 

• Skanska Sverige AB: 10 % (ca. 1,3 Mkr) 

• Håbo Marknads AB:   4 % (ca. 0,5 Mkr) 

 

2015-10-23 



Väg 1 

• Vid kostnadsökninga upp till och med +15% av 

prognostiserad kostnad (ca 13 Mkr) gäller 

procentuell kostnadsfördelning enligt tabell 1. 

 

• Vid kostnadsökning utöver +15% står kommunen 

för 80% av denna ökning och KPAB för12% samt 

FKAB för 8%. 

 

2015-10-23 



Väg 3 

Tabell 2: 

• Kommunen:    33 %  

• KPAB+FKAB:         67 % 

 

2015-10-23 



VA 

 

• VA-kollektivet bekostar utbyggnaden av nytt VA 

(ca 5,1 Mkr)  

• VA-kollektivet utför och bekostar utbyggnaden av 

nytt VA och pumpstation 

• Exploatörerna betalar anläggningsavgift (för 5,1 

kr) och ny pumpstation (1,5 Mkr) 

2015-10-23 



VA (KPAB) 

• Håbo Allmänning 1:5 

 

• Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet 

• 125 lgh byggas 

• 36 lgh och 1 anslutningspunkt betalda 

• Anläggningsavgift = ca 2,4 Mkr  
(kommer att ökas pga. frgl om ca 22 000 kvm och Spånga 2:2) 

• 50 % av ny pump = ca 750 000 kr 

 

 
2015-10-23 



VA (FKAB)  

• Spånga 1:8 och 1:11 

 

• Fastigheten ligger delvis inom 

verksamhetsområdet 

• 1 lgh och 1 anslutningspunkt betalda 

• 125 lgh byggas 

• Anläggningsavgift = ca 2,7 Mkr  
(kommer att ökas pga. fler fastigheter ingå) 

• 50 % av ny pump = ca 750 000 kr 

2015-10-23 



Kalmarsand Projekt AB 

• Markaffär  ca 3,0 Mkr 

• Väg 1   4,0 Mkr  

 (+/- enl. kostnadsreglering för väg 1) 

• VA    ca 3,2 Mkr (2,4 Mkr + 750 000 kr) 

• Totalt:   ca 10 Mkr   
 (+/- enl. kostnadsreglering för väg 1, exl. väg 3) 

• Förrättningskostnad tillkommer! 

2015-10-23 



Fastighets AB Kalmarsand 

• Väg 1   3,0 Mkr  
 (+/- enl. kostnadsreglering för väg 1) 

• VA    ca 3,5 Mkr (2,7 Mkr + 750 000 kr) 

 

• Totalt:   ca 6,5 Mkr  

 (+- enl. kostnadsreglering för väg 1, exl. väg 3) 

 

 

2015-10-23 



DPL 

• Beslut om planuppdrag, 2011-04-06 

• Planavtal ska tecknas 

• 1 DPL 

• Laga kraft  om 1,5 år – höst/vinter 2016 

• Länsstyrelsen informerad 

2015-10-23 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02 «2011/00107» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

Förslag till beslut om samråd av detaljplan 417 för Resecentrum 
och stationsområde, i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att skicka ut förslag till detaljplan för 

Resecentrum och stationsområde på samråd. 

 

Sammanfattning 

Planprogram 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett detaljplaneprogram för 

Bålsta centrum ska tas fram. Programområdet omfattar ca 30 hektar och 

innefattar bland annat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt 

avsnitt av Stockholmsvägen. Programmet syftar till att möjliggöra en 

sammanhållen och strategisk utveckling av Bålsta Centrum och dess 

omgivningar. Förslaget innehåller ett stort antal nya bostäder och 

verksamhetslokaler som tillkommer i form av stadsbebyggelse samt bildar 

attraktiva gator, torg och parker. 

Idé- och gestaltningsprogram 

För att förtydliga intentionerna i detaljplaneprogramet 2014-05-19 togs fram 

och godkändes av Kommunstyrelsen ett idé- och gestaltningsprogram för 

hela planområdet. Idé- och gestaltningsprogrammet syftade till: 

 att förstärka Bålstas identitet som stad 

 att ge stöd till inblandade parter i förändringsarbetet 

 att föreslå kvaliteter i den nya bebyggelsen 

 att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser 

Syfte med idé- och gestaltningsprogrammet var att ingå i kommande 

detaljplaner och utgör bilaga till de exploateringsavtalen som ska tecknas 

mellan kommunen och respektive byggherre. Idé- och 

gestaltningsprogrammet är också ett stöd för detaljplanernas 

utformningskrav vid bygglovprövning. Programmet tydliggjorde och 

illustrerade önskad karaktär och kvalitet i stadens torg, parker, gator och 

offentliga platser. 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-12 § 154 att uppdra till förvaltningen 

att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum och stationsområdet, i 

Bålsta tätort. Som underlag för kommande planarbete ska Idé- och 

gestaltningsprogrammet användas. 

mailto:domagoj.lovas@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02 «Databas» «Diarienr» nr 
«Grpnr» 

 

Planförslaget har föregått av ett intensivt arbete mellan parterna, externa 

konsulter och Håbo kommun som pågått fr.o.m. vinter/vår 2015 t.o.m. 

oktober 2015. 

Ärendet 

Förslag till detaljplan 417 för Resecentrum och stationsområdet, i Bålsta 

tätort, Håbo kommun.  

Syfte med detaljplanen är att skapa planeringsförutsättningar för en ny 

bebyggelse i centrala Bålsta enligt detaljplaneprogram och idé- och 

gestaltningsprogrammet.  

 

Med hänsyn till politiskt mål att bygga mer i centrala Bålsta och andra 

begränsningar medger planförslag nästan dubbelt så många bostäder än det 

som står som förslag i idé- och gestaltningsprogrammet (ca 730 lgh jämfört 

med ca 345 lgh i idé- och gestaltningsprogrammet). 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljplanen bekostas av exploatörer enligt planavtal.  

Uppföljning 

Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya Plan- och bygglagen 

(2010:900). Planläggningen föreslås handlägga med normalt planförfarande 

enligt kap 5 7§ PBL då planändringen är av stort intresse för allmänheten. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta med planbestämmelser; 

– Planbeskrivning 

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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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 kommun-

fullmäktige eller i kommunstyrelsen. 

Planförfarande 

 

Kommunala beslut i övrigt  

Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag 2012-11-26. Detaljplanen handläggs med normalt planför-

farande (PBL 2010:900). 

Tidplan 

Plansamråd – december 2015 till januari 2016 

Granskning – första kvartalet 2016 

Antagande – andra kvartalet 2016 

Planekonomi 

Detaljplanen upprättas av Håbo kommun och bekostas av Håbohus AB och Magnolia Bostad enligt plan-

avtal. 

Planhandlingar  

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationer 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta C har legat till grund för planarbetet.  
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INLEDNING  

Planens syfte och huvuddrag  

Detaljplanen Resecentrum och stationsområdet, utgör den första etappen för Bålsta centrum. Håbo kom-

mun önskar skapa förutsättningar för ett omfattande utbyggnad av Bålsta med ett mera attraktivt och le-

vande centrum. Planens syfte är att ge möjlighet för en levande, tät och blandad bebyggelse med resecent-

rum, bostäder, handel och verksamheter, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering av bil och 

cykel. En av utmaningarna består i att skapa ett centrum för människor snarare än bilar. Särskilt planstöd 

ges bland annat därför för enskilda parkeringslösningar under allmän plats och i avgränsade områden för 

gemensamhetsanläggning.  

 

Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelse-

former. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg 

stadsdel såväl dag- som kvällstid.  

 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun och utvecklingen av Bålsta centrum ska vara hållbar i 

samtliga dimensioner. Målet med utvecklingen av Bålsta centrum är att skapa ett område med stadsliv 

och blandade funktioner enligt planprogrammet för Bålsta centrum. 

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. Inom programområdet är Mälarbanan klassad som riksintresse för kommunikationer. 

Planförslaget väntas ha en positiv effekt på riksintresset då tillgängligheten för stationen planeras att bli 

bättre och mer integrerat med bebyggelsen i centrum. I genomförd behovsbedömning av Miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB) görs bedömningen att tillkommande bebyggelsen inte kommer att innebära en 

väsentlig påverkan på miljön varför en MKB inte kommer att upprättas. Kommunens bedömning delas av 

Länsstyrelsen.  

 

Kalmarviken är del av Mälaren– Prästfjärden, vars ekologiska status bedöms som god. Den kemiska sta-

tusen uppnår ej god status och den avgörande parametern för bedömningen är kvicksilver. Den kemiska 

statusen bedöms som god exklusive kvicksilver. (VISS, 2015b) 

 

1. PLANDATA  

Läge  

Planområdet ligger i och omfattar delar av Bålsta cent-

rum.  

Planområde 

Planområdet ligger i Bålsta centrum och omfattar bland 

annat järnvägsstationen med tillhörande busstation. Om-

rådet avgränsas i nordöst av Bålstaåsen, i sydöst av ett 

mindre grönområde, i väst av Kommunhuset och Stock-

holmsvägen samt i nord av Centrumleden med rondell. 

Areal 

Planområdets areal är knappt 6,2 hektar. 
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Markägoförhållanden 

 

Markägare i planområdet. Rött: Håbo kommun, blått: Håbo Marknad AB, grönt: Håbo Marknads AB, ofärgat: privata fastighter.  

 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Väppeby 7:7, Väppeby 7:218, Bålsta 1:614, Väppeby 11:1 och 

Mansängen 6:1 som ägs Håbo kommun, del av fastigheterna Eneby 1:40, Väppeby 5:1 och Sjöända 1:11 

som ägs av Håbo Marknads AB och som köpts av Kommunen, fastigheterna Bålsta 5:2, Eneby 1:47 – 

1:50 och del av Mansängen 4:1 som ägs av Kommunen enligt köp från 2008-06-27 samt del av Väppeby 

7:1 (Stockholmsvägen) som är i privat ägo. Omgiven av planområdets två delar ligger del av järnvägsfas-

tigheten Väppeby 7:2 som ägs av Trafikverket.  

 

I pågående lantmäteriförrättning köper Håbo kommun berörd mark av Håbo Marknads AB.  

 

Centrumfastigheten ägs av bolaget Grosvenor och vårdcentralen av landstinget. Resterande fastigheter 

ägs av privatpersoner. 
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Mälarbanan som sträcker sig genom planområdet klassas som riksintresse för kommunikationer. Planför-

slaget väntas ha en positiv effekt på riksintresset då tillgängligheten till stationen förväntas öka och bli 

mer integrerat med bebyggelsen i centrum.  

Översiktliga planer 

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort.  

Enligt översiktsplanen, antagen 2006, behöver Bålsta centrum göras mer innehållsrikt med en blandning 

av funktioner såsom bostäder, handel och parker. Därtill anges att ett nytt resecentrum behöver upprättas 

så att byten mellan olika trafikslag kan effektiviseras och göras tryggare. 

 

Utgångspunkten för planarbetet är de mål som tagits fram i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 

tätort, antagen i juni 2010. I den fördjupade översiktsplanen anges Bålsta centrum som förtätningsområde 

med ny bostadsbebyggelse. ”Den nya bebyggelsen ska främst tillkomma i centrumnära läge” då den håll-

bara staden är tät. Syftet är att skapa en levande stad med en blandning av bostäder, service och arbets-

platser och därmed en tryggare miljö som lever dygnet runt. Ett viktigt mål är att skapa mötesplatser i 

form av torg och parker. Enligt den fördjupade översiktsplanen är målet att Bålsta tätort ska växa till 25 

000 invånare år 2035. För att nå detta behövs bl.a. mindre lägenheter inom centrum som kan passa ung-

domar och äldre. 

Program 

Detaljplanen har föregåtts av program med programsamråd. Detaljplaneprogrammet godkändes 

av Kommunstyrelsen den 26 november 2012. Samtidigt gav Kommunstyrelsen planavdelningen i upp-

drag att upprätta den första detaljplanen för stationsområdet och nya resecentrum.  

 

Under perioden maj 2013 – maj 2014 arbetades ett idé- och gestaltningsprogram fram. Programmet god-

kändes av kommunstyrelsen 2014-05-19 § 73. Syftet med programmet är att ge stöd åt inblandade parter i 

gestaltningen av nya Bålsta centrum, att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya be-

byggelsen, samt att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. Idé- och gestaltnings-

programmet ska vara vägledande vid framtagande av de kommande detaljplanernas utformningskrav samt 

som stöd vid bygglovprövning. 

 

En markanvisningstävling för området genomfördes under 2014. Håbo kommun beslutade i samband med 

detta att pröva en högre exploatering än vad som beskrivs i programhandlingarna. Antalet bostäder har 

därför kunnat fördubblas, flera kvarter har fått ökad våningshöjd och ett nytt högre hus har tillkommit.  
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Gällande detaljplaner 

 

 

Detaljplaner för Bålsta Centrum, svart linje är ny plangräns, röd linje och siffra är gällande plangräns och -nummer.  

 

Planområdet omfattas eller berörs av detaljplanerna DPL 201, 202, 209 och DPL 260. En del av planom-

rådet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

DPL 201 Eneby 1:35, 1988-10-22. Planen medger centrumändamål, park och lokalgata. 

 

DPL 202 Bussterminalen, 1988-10-22. Planen medger bussterminal och park utmed Stockholmsvägen 

samt handel och brandstation på nordöstra sidan av stationsrondellen. 

 

DPL 209 Bussterminalen 1988-10-22. Planen som endast berörs i utkant medger kategoribostäder med 

inslag av handel och kontor utmed Stockholmsvägen. 

 

DPL 260 Mälarbanan, 1994-02-15. Planen medger i huvudsak järnväg men omfattar även stationsområdet 

som har användningen buss- och taxitrafik. Området norr om stationen anges som parkering samt natur. 

Strandskydd 

Inom planområdet finns inga vattendrag eller strandskyddade områden.  
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Natur 

Mark och vegetation  

Området sluttar från Uppsalaåsen i nordöst mot Bålsta centrum i sydväst. Markytan ligger som högst på 

nivån cirka +22 och som lägst ca +10. Förutom dessa nivåskillnader är marken relativt flack.  

Nordöst om järnvägen och samhället Bålsta finns en rullstensås, Uppsalaåsen. Åsen är vattenförande och 

dricksvatten tas ut ur den på flera ställen. 

 

Trädbestånd norr respektive söder om järnvägen 

 

Vegetationen på åsen utgörs primärt av barrträd såsom tall och gran och lövträd såsom björk, lönn och 

rönn. Många av träden är högväxta och flera av dessa har en stamdiameter som överstiger 50 cm. Söderut 

i planområdet utgörs vegetationen mer av planterade träd och växter. 

Större del av marken är hårdgjord för parkering, vägar eller bussuppställning. I övrigt finns därför begrän-

sat med växtlighet.  

Friytor - Lek och rekreation 

På ca en halv kilometers avstånd sydväst om planområdet ligger Gröna dalens fria ytor som utgör natur-

liga lek- och rekreationsområden. Gröna dalens idrottsplats erbjuder allvädersbanor för bl.a. friidrott och 

fotboll. Vid Åbergs museum ligger en lekplats och Buseum.  

Inom 1000 meter avstånd finns flera kommunala lekplatser. Skeppsparken som är närmast ligger på ca 

600 m avstånd. Inom bostadsrättföreningen Novilla som ligger i direkt anslutning söder om planområdet 

finns en mindre lekplats. Delar av Uppsalaåsen används för rekreation och lek, men de delar som är at-

traktiva för en längre vistelse ligger utanför planområdet. På åsen går en naturstig som knyter an till Upp-

landsleden.  

Fritids- och idrottsanläggningar som finns i närområdet är sport-, is- och simhall/badhus, skatepark och 

bowling. 

Geotekniska förhållanden 

Två geotekniska översiktliga geoteknisk utredningar har föregått planen. Sweco Infrastructure AB har 

gjort en undersökning för hela Bålsta C och Reinertsen Sverige AB har gjort en undersökning för bedöm-

ning av byggbarheten för planområdet.  
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Geologiska kartan, SGU, djupare partier i rött och ytligare i grönt 

I befintlig parkeringsyta och i ett skogsparti i områdets östra kant består jordlagerföljden av ett ytligt silt- 

och gruslager med humusinnehåll (0,5m-1m) på berg. Området sammanfaller med jordartskartans marke-

ring för postglacial finsand.  

Söder om busstorget består jordlagerföljden av torrskorpelera (0,4-2,2m) på grus (0,4-1,4m) på förmodad 

morän på berg. Väster om busstorget och i anslutning till kommunhuset består jordlager följden av torr-

skorpelera (0,4-0,6m) på lera (3-5m) på sand (ca 3-5,5m) på förmodad morän på berg. Berg i dagen kan 

ses öster och söder inom delområdet. Nordöst om området finns Uppsalaåsen med isälvsavlagringar. 

 

 

Området indelat utifrån rekommenderade grundläggningsmetoder 

 

I den södra och östra delen av området, markerat B ovan, bedöms grundläggning kunna utföras med 

platta på mark, då jordlagret ovan berg är begränsat. I området väster om busstorget och intill kom-

munhuset, markerat A ovan, är jorden finkornigare och lösare. Grundläggning bedöms därför kunna 

utföras med spetsburna betongpålar. Vid grundläggning i närhet till järnväg är det vid detaljprojekte-
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ring aktuellt med vibrationsmätning för att bestämma huruvida grundläggning bör ske med vibrat-

ionsdämpande material.  

Risk för skred/geohydrologi  

Marken utgör inget känt riskområde för skred men de delar av marken som innehåller lera är känsliga för 

sättningar. Sättningsrörelser har konstaterats i Bålsta centrum. Till vilken storlek sättningar skett efter det 

att centrumdelarna byggts är inte utrett. 

Grundvattenivån har mätts inom eller strax utanför detaljplaneområdet varje månad mellan juli 2013 till 

maj 2014. Vid Bålsta busstation varierade grundvattennivån mellan ca -2 m under markytan till ca +1 m 

över markytan. Vid Ullevivägen var grundvattenröret torrt vid samtliga mättillfället och vid Centrumron-

dellen varierade grundvattennivån mellan att vara i nivå med markytan till -4 m under markytan.  

Ytterligare mätningar av grundvattennivårena har i maj 2015 gjorts av Reinertsen Sverige AB. Vid en 

mätpunkt strax norr om Håbo kommunhus låg grundvattennivån på ca -3 m under markytan, vid Bålsta 

busstation ca -1,5 och vid parkeringsplatsen vid Stationsvägen drygt 1 m under markytan. Fortsatta mät-

ningar rekommenderas då grundvattnet fluktuerar över året. Mätningarna kan vara till stor hjälp vid even-

tuella sättningar inom området och om dessa skulle bero på exempelvis en grundvattensänkning.  

Dränerande åtgärder bör undvikas där det kan påverka grundvattenytan och ge upphov till nya sätt-

ningar. I praktiken kan det vara svårt att undvika en grundvattensänkning vid byggnation under mar-

knivån.  

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.  

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 mark-

radon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 

200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert.  

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar skulle påträffas, vid grävning eller 

annat arbete, föreligger anmälningsplikt enligt Kulturminneslagen. 

 

Bebyggelse 

Bostäder 

Planområdet innehåller inga bostäder. På den angränsande till fastigheten Eneby 1:445 ligger bostads-

rättsföreningen Novilla med ca 55 lägenheter.  

Arbetsplatser 

Inom planområdet finns endast några få arbetsplatser. I det närbelägna kommunhuset och i centrum ligger 

en stor del av Bålstas arbetsplatser.  

Kommersiell service 

En mindre byggnad i områdets norra del rymmer grill, kontor för taxi, vänthall och stationshus. Planom-

rådet utgör en del av/gränsar till Bålsta Centrum med ett stort utbud av kommersiell service. I närområdet 

finns en galleria med drygt 30 butiker och en större matbutik. Längs Stockholmsvägen ligger en bank, 

mäklarfirma, en matvarubutik, några inredningsbutiker, en restaurang och en bensinmack. Öster om 

macken finns en svetsmekanisk verkstad.  
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Offentlig service 

Planområdet utgör en del av/gränsar till Bålsta centrum med ett stort utbud av offentlig service. Här finns 

vårdcentral, arbetsförmedling, kommunhus, post, bildningscentrum med bibliotek och gymnasieskola 

mm.  

Tillgänglighet 

Håbo kommun har under flera år arbetat med att förbättra tillgängligheten. I februari 2004 togs rapporten 

”Tillgänglighet i Bålsta centrum – ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad” fram. I rapporten 

identifieras de brister som finns samt förslag på åtgärder för en tillgänglig utemiljö för alla. De barriärer 

som man fann i Bålsta centrum bestod av vägar, ex. Stockholmsvägen, som upplevdes som svåra att pas-

sera.  

Bebyggelsens karaktärsdrag 

Den bebyggelse som finns i området utgörs mer av skärmtak och väderskydd eller väntkurer än av egent-

liga hus. Den byggnad som inrymmer grill och taxikontor är liksom övrig bebyggelse i en våning och har 

tillkommit under 1980- eller 90-talet. 

Angränsande bebyggelse 

Trots det centrala läget finns få angränsande byggnader. Den byggda strukturen präglas av gleshet med 

väl tilltagna avstånd dels mellan gator och hus och dels mellan olika byggnader. Skalan i angränsade be-

byggelse är mestadels låg, två till fyra våningar, med inslag av grupper av något högre hus på upp till fem 

eller sex våningar. Centrum för handel i Bålsta inryms i en galleria i en till två våningar.  

 

Tv Håbo kommunhus, th bostadsrättsföreningen Novilla.  

Två byggnader utmärker sig i planområdets närhet, Håbo kommunhus och flerbostadshuset för bostads-

rättsföreningen Novilla. Angränsande sydväst om planområdet ligger Håbo kommunhus. Byggnaden är 

tillkommen under 1980-talet. Kommunhusets planform bildar ett L runt en sydvänd parkyta med nära 

koppling till Håbo centrums galleria. Norra sidan vetter mot Stockholmsvägen och en remsa med gräs-

matta och träd. Kommunhuset har ett flackt sadeltak i rött tegel med jämn takhöjd. Huset varierar trots 

detta mellan ett huvudsakligt antal våningar på tre, till fyra våningar på gavlar och gavelliknande partier. 

Fasaden är i rött tegel och har en vågrät betoning med liggande, breda fönsterpartier.  

Bostadsrättsföreningen Novilla ligger sydöst om planområdet i ett utsträckt flerbostadshus med varie-

rande höjd. Även denna byggnad är tillkommen under 1980-90-tal och har en ljusröd, mot rosa eller gul 

färgton med delar av fönsterpartierna betonade i grönt. Taket är ett flackt sadeltak täckt med rött tegel. 

Fasaden betonas i bottenvåningen men mörkare puts och övergår till ljusare nyans på följande våningar. 

Svagt betonade vågräta linjer och fält bryts av lodräta och starkare grönmarkerade fönsterpartier. Norrsi-

dan har ett något slutet uttryck med små fönster medan sydsidan öppnar sig mer med sammanhållna föns-

terpartier och stora balkonger. Huset omges av en parkeringsplats med rader av låga grönfärgade garage i 

norr och en slänt ner mot gallerian i söder. 

Skyddsrum 

Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 
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Gator, trafik, teknisk försörjning 

Gatunät  

Den förhållandevis glesa bebyggelsestrukturen i Håbo kommun prioriterar biltrafik för de flesta typer av 

transporter. Genom hela planområdets sträckning löper Stockholmsvägen som är huvudgata genom 

Bålsta.  

Förutom Stockholmsvägen genomkorsas planområdet av Centrumleden och återvändsgatan Ullevivägen. 

Även Stationsvägen är en mindre återvändsgata som leder biltrafik från Stockholmsvägen till en större 

parkering nära järnvägsstationen. Stockholmsvägen löper parallellt med järnvägen och kopplas genom 

Stationsrondellen samman med Centrumleden i norra delen av planområdet. Ullevivägen ansluter till 

Centrumleden via en tunnel under järnvägen. Parallellt med Centrumleden löper Centrumstråket. Cent-

rumstråket kopplas samman med Stockholmsvägen genom Centrumrondellen i södra delen av planområ-

det.  

Gång- och cykeltrafik 

Det kommunala cykelvägnätet är väl utbyggt i Bålsta. Utmed Stockholmsvägen finns en separerad gång- 

och cykelväg. Utöver denna finns det gång- och cykelvägar i nord-sydlig riktning (nordväst-sydöst) längs 

med järnvägens östra sida, genom centrum och längs med Badhusvägen. I öst-västlig riktning finns det 

gång- och cykelbana genom centrum via Centrumgränd fram till Stockholmsvägen och vidare till station-

en via tunnel under Stockholmsvägen. Ett kortare parallellt stråk löper längre i sydost. Gång och cykelväg 

saknas längs med Centrumleden.  

Kollektivtrafik 

Bålsta centrum är välförsett med kollektivtrafik. Både järnvägstation och busstorg finns inom planområ-

det. Stockholmsvägen och Centrumleden trafikeras av lokala stadsbussar (301, 302, 303, 304, 305, 310, 

311, 730, 803, 895, 898 och SL 579).  

Märlarbanan delar planområdet i östvästlig riktning. Från järnvägstationen går pendeltåg mot Stockholm 

och regionaltåg mot Stockholm och Hallsberg.  

Parkering, varumottagning och utfarter 

Entrén till centrala Bålsta präglas av de stora parkeringsytorna för pendlarparkeringarna, parkeringarna i 

anslutning till bostäderna längs Stockholmsvägen samt parkeringarna kring Centrumbyggnaden. Pendlar-

parkeringarna vid stationen är ofta fullbelagda och täcker således inte det behovet.  

Det finns drygt 300 parkeringsplatser inom planområdet, samtliga är markparkeringar. 100 av dessa ligger 

vid Stationsvägen och 200 norr om järnvägen vid korsningen Centrumleden/Ullevivägen. Ut- och infart 

sker via Stationsvägen respektive Ullevivägen.  

Buller  

Utgångspunkten vid planeringen av nya bostäder är att Boverkets bullerregler ska uppfyllas. Planområdet 

utsätts för buller från Mälarbanan, Stockholmsvägen och Centrumleden. De dominerande bullerkällorna 

är tågtrafiken på Mälarbanan samt biltrafik på Stockholmsvägen.  

 

Risken för kännbara vibrationer eller stomljud via mark ses som liten men bör beaktas i projektet. 

Risk  

Stockholmsvägen är en sekundär transportled av farligt gods och hastighetsbegränsningen förbi planom-

rådet är 40km/h. Enligt en trafikmätning från år 2011trafikeras Stockholmsvägen av cirka 9200 for-

don/dygn. Ingen statistik finns på antalet farligt godstransporter men de bedöms vara begränsade till de 

transporter som sker till bensinstationen OKQ8, vilket som mest är 3st/vecka. Bensinstationen ligger ca 

380 meter söder om planområdet.  

På Mälarbanan sker transporter med farligt gods. Under 2010 transporterades 126 persontåg och 5 gods-

tåg förbi Bålsta per dag.  



13(39) 
 

Vatten och avlopp 

Planområdet omfattas av VA-verksamhetsområde. Inom planområdet finns ett utbyggt nät för vatten och 

avlopp. En vattenledning löper längs Stockholmsvägen från sydöst till mitten av området där den viker av 

mot nordöst och passerar under gång- och cykelvägar och bussuppställningsplatser, för att i höjd med 

Stationsrondellen åter gå i Stockholmsvägen. Vattenledningen sammankopplas vid Stationsrondellen med 

ytterligare en vattenledning som löper längs Centrumleden och passerar järnvägsspåren under tunneln.  

Spillvattenledningar finns i norra och södra delen av planområdet, dels i Stockholmsvägen och dels i 

Centrumleden.  

Dagvatten 

Nätet för dagvatten är utbyggt runt planområdet. Ledningar finns huvudsakligen i områdets norra del, un-

der bussuppställningsplatserna och längs Centrumleden och järnvägsspåret. Dagvatten avleds söderut till 

Västerängsbäcken i Gröna dalen. Västerängsbäcken mynnar i Mälaren och idag finns ingen dagvattenre-

ning eller fördröjning nedströms planområdet. Kommunen planerar att bygga en dagvattenanläggning i 

Gröna dalen innan utloppet i Mälaren. Planområdet ingår i Västerängsbäckens avrinningsområde.  

Norr om järnvägen förefaller marken utgöras av friktionsmaterial och här bedöms det finnas möjlighet att 

infiltrera dagvatten. Söder om järnvägen består marken av mer täta leror och möjligheten att infiltrera be-

döms som liten.  

Håbo kommuns dagvattenpolicy anger hur dagvatten ska hanteras i planskedet. Huvudprincipen för all-

män plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas. Huvudprincipen för kvartersmark är 

att dagvatten ska tas omhand genom LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsättningar 

saknas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker 

till ledningsnät och/eller recipient. Det vatten som inte kan infiltrera eller omhändertas nära källan ska om 

möjligt avledas i öppna avrinningsstråk.  

Värme 

Fjärrvärmenätet är utbyggt söder om planområdet med närmaste ledning i Centrumleden.  

El 

E.ON är ägare av befintligt elnät inom planområdet.  

Fiber, tele och data 

Fiber finns tillgängligt inom planområdet. Dataledningar löper i Stockholmsvägen och Centrumleden. 

Kabeltv-nätet är utbyggt i Centrumleden och ansluter i Stationsrondellen med en längs Stockholmsvägen 

norrgående kabel.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Närmaste återvinningsstation med batte-

riholk finns vid simhallens parkering, ca 140 m sydväst om planområdet. Fastighetsinnehavare är ansva-

rig för hur uppkommet avfall hanteras inom fastigheten. Fastighetsinnehavare är skyldiga att betala avgift 

enligt gällande avfallstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 
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4. PLANFÖRSLAG  

Bebyggelse 

Detaljplanen utgår från en tydlig kvartersstruktur med länkade stråk och öppet gestaltade och aktiva bot-

tenvåningar. Genom att samla byggrätter med blandad användning kring starkt betonade och samman-

kopplade gaturum ges möjligheter för en god stadsmiljö. Planen ger möjlighet till en ny siluett längs 

Bålstaåsen med flera kvarter för bostäder och verksamheter med en skala upp till åtta eller nio våningar 

samt en högre bostadsbyggnad på 17 våningar. Sammanlagt förväntas planens genomförande kunna ge 

drygt 740 lägenheter.  

 

Schematisk skiss över planens delområden/kvarter. Bebyggda ytor benämns som kvarter och öppna ytor som delområden. Tre del-
områden finns: 1. Busstorg, 3. Stationsparken och 10. Parkering.  

1. Busstorg  

2. Resecentrum, bostadshus och dagligvaruhandel 

3. Stationsparken 

(4. Ingår inte i denna etapp) 

5. Bostadskvarter med verksamheter  

6. Bostadskvarter med verksamheter  

7 och 8. Bostadshus med möjlighet till verksamheter 

9. Högt bostadshus med möjlighet till verksamheter  

10. Parkering 

11. Parkeringshus 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 

Husen ska inom varje kvarter variera i våningshöjd, fasader ska präglas av mångfald och det ska finnas en 

variation i takarkitekturen.  

Bostadskvarteren föreslås bestå till största delen av mindre lägenheter för unga och äldre då Bålsta i dags-

läget främst tillhandahåller villor, radhus och parhus. En viss spridning av lägenhetsstorlekar är dock tro-

lig.  
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Placering, orientering 

Möjligheten att bygga tydliga gaturum är en viktig del för att uppnå planens syfte. Byggrätter orienteras 

därför huvudsakligen i eller nära fastighetsgräns till gata. Byggander inom kvarter 5 och 6 styrs för att ge 

en direkt relation till Stockholmsvägen. Mellan kvarter 5-9 orienteras bebyggelsen för att ge en rutnäts-

struktur i nära kontakt med de nya gatorna. Kvarter 2 får en indragen placering i förhållande till Stock-

holmsvägen. Kvarteret är av stor betydelse för avgränsningen av det offentliga rummet runt Stationspar-

ken och gaturummet vid Centrumleden. Planen är därför styrande även i detta område.  

Kvarter 11, norr om järnvägen, ges en flexibel reglering i plankartan även om det i likhet med övriga 

kvarter är önskvärt med byggnader placerade nära gata.  

Kvarter 2. Resecentrum, bostadshus och dagligvaruhandel 

Resecentrum är en plats där många funktioner möts och knyts samman. Byggnaden utgör tillsammans 

med Stationsparken, torg, dagligvaruhandel och andra butikslokaler ett flexibelt och levande område där 

sociala möten står i centrum. Huset är en knutpunkt som är tillgänglig för alla. Resecentrum kombineras i 

markplanet med en dagligvaruhandel och byggs samman med ett bostadskvarter.  

 

Vyer över Resecentrum. Till vänster entrésida från Stationsparken sedd från Stockholmsvägen, järnvägen i bakgrunden. Överst till 
höger entré från tunnel under järnvägen med koppling till busstorget. Under till höger, vy från busstorget mot Resecentrum och tun-
neln under järnvägen. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Närbelägna cykelparkeringar tillsammans med välfungerande cykelbanor ger möjlighet för pendlare att 

lämna bilen utanför programområdet.  
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Situationsplan Resecentrum med angränsande busstorg och Stationsparken. Järnvägen lägst upp, cykelparkeringsgarage till höger 
i bilden. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Sektion genom Resecentrum sett från Stationsparken. Nytt bostadshus inom kvarter 2 till vänster. Befintlig tunnel under järnväg och 
järnväg till höger. Illustration ETTELVA arkitekter AB. 

 

Kvarter 2 ligger inbäddat i en svag lutning, med ett stort sammanhängande butiksplan i nivå mot torgytan 

i söder. Butiksplanet och ett underliggande garage täcker hela kvarterets yta, utom en inlastningskaj som 

är placerad under bostadsvolymen i norr. 
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Vy från Stationsparken i söder. Bostadshus och dagligvaruhandel. Resecentrum skymtar till höger i bild. Illustration ETTELVA arki-
tekter AB.  

Den högt upplyfta gården omgärdas av bostadshus på 4 till 6 våningar. Byggnaden förväntas kunna inne-

hålla ca 170 lägenheter. Gården har en öppen utrymning i dess nordvästra hörn via trappor och terrasser. 

Sammanräknat bostads-, butiks- och garageplanen blir kvarteret mellan 6 och 8 våningar högt. Kvarterets 

storskalighet ska därför brytas upp genom variation i fasadgestaltningen. Variation kan ges i material, 

färg, utförande, höjd och genom att loftgångar växlar sida. 

För att klara brandkrav är loftgångarna i slinga runt hela kvarteret. Utrymningsavstånd kan därmed öka 

och med stöd av tr2 trapphus samt utrymning till gård och vidare till gata via öppen trappa blir utrym-

ningsvägen säkrad.  

Tillgänglighetskraven uppnås med två trapphus i sydvästra och nordvästra hörnen. Handikapplatser finns 

placerade på kvartersmark vid Stockholmsvägen. 

 

Fasader kvarter 5. Överst vy från busstorget/järnvägen, Resecentrum är den lägre byggnaden till vänster. Underst vy från Stock-
holmsvägen. Illustration ETTELVA Arkitekter. 
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Situationsplan kvarter 2, bostadshus och gård. Centrumleden med infart till inlastning till vänster, Stockholmsvägen längst ner jämte 
butiksparkering. Bostadshusets gård nås bl.a. via trappa mellan butiksparkering och inlastning. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Sektion kvarter 2 sett från Stockholmsvägen. Befintlig tunnel under järnväg till vänster, den nya Stationsparken till höger. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB. 
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Kvarter 5 och 9. Bostadskvarter med verksamheter och högt bostadshus  

Bostadshusen i kvarter 5 och det höga huset i kvarter 9 utformas med sinsemellan individuella uttryck och 

i linje med idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta Centrum. Planformen i idé- och gestaltningspro-

grammet ligger till grund för kvarter 5. Det höga huset i kvarter 9 knyter an till den långsträckta skärm-

ande bebyggelsen längs järnvägen och bildar en fortsättning på kvarter 7 och 8. Kvarter 5 och 9 förväntas 

tillsammans kunna innehålla ca 240 lägenheter. 

Mellan kvarter 5 och 9 ges planstöd för att underbygga den nya gatan/gångfartsområdet med ett parke-

ringsplan. En sammanhängande parkering kan då byggas mellan de bägge kvarteren.  

 

Vy över kvarter 5 och 9 och Stationsparken. Befintlig gångtunnel under järnvägen syns till vänster och Stockholmsvägen till höger. 
Illustration Tengbom 

Kvarter 5 har ett framträdande läge där Stockholmsvägen, stationstorget och det gröna stråket genom 

centrum möts. Kvarterets grundform är en kringbyggd rektangulär gård, uppbruten på kortsidorna, fram-

för allt mot torget som möts med två gavelfasader och ett fristående hus i mitten. Nivåskillnaden mellan 

Stockholmsvägen och lokalgatan nordost om kvarteret är en våning. Byggnaderna ska spegla och för-

stärka de stora nivåskillnaderna runt kvarteret.

 

Fasad kvarter 5 sedd från Stockholmsvägen. Stationsparken till vänster och kvarter 6 till höger. Illustration Tengbom. 

Kvarterets sidor mot torget och Stockholmsvägen präglas av offentlighet och utformas med lokaler i bot-

tenvåningarna. Lokalerna ska kunna fungera för verksamheter som främjar folkliv på torget. Där kan fin-

nas kaféer, restauranger och butiker med entréer på nivåer anpassade efter torgets lutning. Fasaderna är 

uppglasade och våningshöjden väl tilltagen. Bostädernas fasader ovanför lokalerna formas för att bidra till 
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liv och rörelse i gatubilden. Sedd från torget anas gården mellan husen. Gårds- och torgrummen samspe-

lar för att ge intressanta genomblickar och sekvenser på promenaden längs med torget. Byggnaderna i 

kvarter 5 ges ett sammanhållet uttryck, men med tydlig variation främst i byggnadshöjd och fasadmateri-

al. De olika byggnaderna är tydligt urskiljbara och stadigt förankrade i gatan.  Kvarter 5 får ett varierat 

taklandskap med indragna takvåningar och terrasser. Syftet med indragningarna är att lätta upp och vari-

era byggnadsvolymerna, och släppa ned ljus på gårdar och gator. 

 

Fasad kvarter 9 sedd från ny gata mellan kvarter 5 och 9. Stationsparken till vänster och kvarter 7 och 8 till höger. Illustration Ten-
gbom.  

 

Fasad kvarter 9 sedd från ny gata mellan kvarter 5 och 6. Stockholmsvägen till vänster och järnvägen till höger. Illustration Ten-
gbom.  

Den långsträckta bebyggelsen längs med järnvägen avslutas i kvarter 9 med ett högt hus, som tydligt 

markerar Bålstas centrala plats och som samlar torget, stationen och bussterminalen. Kvarter 9 är ett bo-

stadshus i två nivåer, en på 17 och en på 8 våningar. Byggnaden blir med sin höga höjd Bålstas nya land-

märke och ska därför ges en omsorgsfull gestaltning med fasader präglade av mångfald och variation. 

Husets sydvästra fasad är direkt orienterad mot ny gata/gångfartsområde. Byggnadsvolymen är uppdelad i 

två för att förstärka höjden mot torget (17 respektive 8 våningar) och får sin karaktäristiska form av den 

horisontella och vertikala uppdelningen. 

Det höga huset har som grundform två trapphus. Trapphusen utförs som tr2-trapphus och högdelen får två 

hissar varav en är räddningshiss. 

Fasaderna föreslås klädda med blanka, bronsfärgade plåtkassetter, med balkongfronter av glas och med 

bröstning av bronsfärgad plåt. 

Lägenheterna vänds i huvudsak med stora glaspartier och balkonger mot sydväst, mot utsikten, Bålsta C 

och solen. Det finns möjlighet att ordna fina terrasser på taket av 8-våningsdelen av huset, samt högst upp 

i 17-våningarsdelen. 

Kvarter 9 kan i ena kortsidan sammanbyggas med ett cykelparkeringsgarage mot Stationsparken. Cykel-

parkeringsgaraget är en öppen byggnad som placeras nära tunnelmynningen under Mälarbanan. 
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Situationsplan kvarter 5 och 9, bostadshus och gård. Stationsparken till vänster, kvarter 5 med nära koppling till Stockholmsvägen 
längst ner. Kvarter 9 och cykelparkeringsgarage (nedtonat) längst upp. Gård till kvarter 5 nås bl.a. via trappor från Stationsparken. 
Illustration Tengbom.  
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Sektion, kvarter 5 och 9 sett från Stationsparken. Märlarbanan/järnvägen till vänster, Stockholmsvägen till höger. Sektionen visar 
även hur en sammanhängande parkering under kvarter 5 och 9 och gata kan utformas. Illustration Tengbom. 

Kvarter 6. Bostadskvarter med verksamheter  

Inom kvarter 6 ordnas bostadshus runt en gemensam gård och öppet getsaltade fasader med verksamhets-

lokaler vända mot den publika Stockholmsvägen. Byggnadskropparna varieras så att samtliga trapphus 

har entré från gata, eget takavslut, höjd och material. Kvarteret beräknas kunna innehålla ca 150 lägenhet-

er.  

Mot den mindre kvartersgatan mellan kvarter 5 och 6 ges möjlighet till placering av cykelrum och even-

tuell infart till garage under gård. 

 

 

Fasader kvarter 6. Till vänster, fasad mot Stockholmsvägen. Till höger, fasad mot sydöst. Illustration ETTELVA arkitekter AB. 
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Vyer av kvarter 6 sett från Stockholmsvägen. Bostadshus med verksamheter orienterade mot Stockholmsvägen. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB.  

Landskapets ursprungliga topografi lämnas i möjligaste mån ostört genom att gatan på kvarterets södra 

sida görs brant. Kvartersgatan i norr är endast gågata i dess östra del och avslutas i terrasseringar och 

trappor för att klara nivåskillnaderna. Kvarteret är tillgängligt från Stockholmsvägen samt från motstå-

ende långsida i öster. Via en portik mot gård ges access med både rullstol och eventuellt handikappfor-

don. I det nordvästra hörnet finns en inbjudande trappa. Därmed medges passage genom kvarteret samt att 

gårdens grönska kan skönjas utifrån. 

 

 

Situationsplan kvarter 6, bostadshus och gård. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  
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Sektion, kvarter 6 sett från sydöst. Stockholmsvägen till vänster, ny lokalgata till höger. Illustration ETTELVA arkitekter AB.  

 

Kvarter 7 och 8. Bostadshus med möjlighet till verksamheter  

Kvarter 7 och 8 utgörs av en långsträckt byggnad som ligger parallellt med järnvägen. Huset vänder en 

sida mot en ny lokalgata och en sida mot järnvägen. Byggnaden har en viktig placering för Bålsta, en 

skyddande länga mellan centrum och järnväg. Kvarteret beräknas kunna innehålla ca 170 lägenheter. 

Kvarter 7 och 8 utgörs av en långsträckt byggnad som ligger parallellt med järnvägen. Huset vänder en 

sida mot en ny lokalgata och en sida mot järnvägen. Fasaden mot lokalgatan har karaktärsfullt vinklade 

balkonger som skapar variation av ljus och skugga och varierar i färg och uttryck beroende på väderlek 

och ljusförhållande. Vinkeln ger alla balkonger goda förutsättningar för solljus såväl som utsikt mot sam-

hällets centrum. Korta sektioner av fasadmaterial samt vertikala glaspartier delar visuellt upp det lång-

smala huset i sektioner. Dagtid framträder vertikala fasadmotiv som kläs in av frodiga klätterväxter. 

 

Vy av kvarter 7 och 8 sett från ny lokalgata. Det höga huset inom kvarter 9 syns i slutet av gatan. Verksamheter kan inrymmas i bot-
tenvåningen. Illustration Bjerking.  

Den andra sidan som vetter mot järnvägen utgör byggnadens entrésida. Den södra sektionen av fasaden, 

som först möter tågresenären skapar identitet genom att användas för konstnärlig utsmyckning och belys-

ning. Fasadens loftgångar kompletteras med hängande förråd. 

Byggnaden har via trapphusen tillgång till gemensamma terrasser som rymmer ytor för vistelse, rörelse, 

lek och kolonilotter med växthus. De gröna terrasserna bidrar till att minska tillflödet av dagvatten till ga-

turummet genom att delvis ta tillvara detta till odlingen. Överflödigt vatten leds genom ett bräddavlopp 

vidare ner till marknivån, till växtbäddarna med klätterväxter. Systemet fördröjer dagvattnet (LOD) från 

delar av fastigheten.  
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Flygvy av kvarter 7 och 8, fasad mot järnvägen. Det höga huset inom kvarter 9 syns till höger. Illustration Bjerking.  

 Situationsplan kvarter 7 och 8, bostadshus öppna ytor. Illustration Bjerking.  

 
Sektion från nordväst. Järnvägen till vänster, ny lokalgata till höger. Illustration Bjerking.  
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Friytor 

Delområde 1, Busstorg 

Mellan järnvägen och Resecentrum bildas plats för ett nytt busstorg. Busstorget är tillgängligt inifrån re-

secentrumets gatuplan och har nära koppling till järnvägstationen. För att förhindra att resenärer promene-

rar i bussarnas körfält avskiljs torget från förbipasserande gångtrafikanter.  

 

Busstorg/delområde 1. Centrumleden till vänster, Resecentrum och Stationsparken till höger. Illustration Funkia.  

 

Delområde 3, Stationsparken  

Söder om det nya Resecentrum skapas ett nytt stadsrum som 

blir länken till de centrala delarna i Bålsta tätort och ska väl-

komna resenärer och besökare samt utgöra en naturlig sam-

lingspunkt för boende i Håbo kommun. Torget omsluts av Re-

secentrum och bostadshus och har en tydlig riktning västerut 

mot kommunhuset, handeln och skolorna samt till vårdcen-

tralen. Från järnvägsstationen och spårundergången lutar tor-

get ner till Stockholmsvägen och två tydliga stråk skapas på 

var sida om den centrala torgdelen. Stråket som passerar från 

pendeltågen ges fri passage i parkens sydvästra sida medan 

den nordöstra smalnas av utav Resecentrum (kvarter 2) och 

höghuset för bostäder (kvarter 9).  

Särskild vikt läggs vid inslag av vatten och att ge området ett 

grönskande intryck. Stationsparken utformas för att användas 

både som park och torgyta och omfattar planteringar, trappor, 

sittbänkar, cykelparkering, vattenspegel mm. Torgets centrala 

del terrasseras för att skapa bättre förutsättningar för vistelse 

och utformas för att ge en tydlig karaktär till stadsrummet. 

Närmast fasaderna skapas möjligheter för lokaler och marken 

terrasseras där för att ge bättre möjligheter till bl.a. uteserve-

ringar.  

 

 

Stationsparken/delområde 3. Mälarbanan högst upp, Resecentrum till vänster, 
kvarter 5 till höger och Stockholmsvägen längst ner. Illustration Funkia.  
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Stationsparken är en del av det Gröna stråket som i Idé- och gestaltningsprogrammet utpekas som en be-

tydelsefull länk mellan två gröna element, Bålstaåsen i norr och Gröna Dalen i söder. För att tydliggöra 

Bålstas koppling och närhet till Mälaren föreslås införande av ett antal vattenelement längs stråket vilket 

förstärker Bålstas identitet. Gröna stråket integrerar därmed staden med naturen och utgör en orienterbar 

väg som sammankopplar parker med torg.  

 

Trafik, vägar, parkering 

Trafik 

 

Preliminär trafikstruktur inom planområdet, Illustration Funkia 

Trafikstrukturen utformas för att skapa trafikrum där både bilen och människan får plats. I gaturummen 

finns bil-, gång- och cykelbana tillgängligt vilket ger upphov till en livfull stadsmiljö.  

En viktig beståndsdel i Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum är Gröna stråket. Gröna strå-

ket är en gågata som knyter ihop två av Bålstas viktigaste gröna element, Gröna Dalen och Bålstaåsen och 

i sin förlängning även Mälarens vatten. Till stråket koncentreras både kommersiella och offentliga verk-

samheter. Gröna stråket passerar över Stationsparken. 

Gång- och cykeltrafik  

Det kommunala cykelvägnätets sträckning integreras med den nya bebyggelsen. Gång- och cykelväg på 

egna körfält planeras utmed Stockholmsvägen. För att nå nya målpunkter vid cykelgarage, Resecentrum 

och butiker kommer cykeltrafik att passera Stationsparken.  

Kollektivtrafik  

Bålsta centrums väl utbyggda busstrafik kommer att kunna bestå men med förändrade hållplatslägen. Ett 

nytt busstorg med möjlighet för en utökning av antalet hållplatser ges i kvarter 1. Torget har kapacitet för 

11 hållplatslägen och längs Stockholmsvägen finns plats för ytterligare tre. Lokaliseringen i nära kontakt 

med järnvägstationen, väntsal, handel och service och stärkta stadsrum kommer att ge Resecentrum en 

stärkt attraktivitet.  
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Stockholmsvägen och Centrumleden  

Stockholmsvägen utvecklas till en gata med stadskaraktär. Gatan blir en tydlig huvudgata i staden och 

kopplar centrum mot gamla Bålsta. Gatan har en alléplantering vilket ger gaturummet stadga och dignitet.  

På gatans norra sida är gångbanan breddad för att kunna erbjuda uteserveringsmöjligheter i söderläge. På 

norrsidan löper en dubbelriktad cykelbana som ansluter till det befintliga cykelsystem som idag finns 

längs Stockholmsvägen. En trädplanterad grönremsa skiljer gång- och cykelbanan från tyngre trafik. 

Grönremsans bredd anpassas så att den kan rymma busshållplatser. Körbanan är dimensionerad för att 

klara busstrafik. På södra sidan upprepar sig mönstret med trädplanterad grönremsa och gångbana. 

 

Principsektion och -plan för Stockholmsvägen, gata med 26 meters bredd. Bild hämtad ur Idé- och gestaltningsprogrammet för 
Bålsta Centrum.   

Centrumleden söder om Stationsrondellen planeras liksom Stockholmsvägen att byggas om till en hu-

vudgata med stadskaraktär. Planen omfattar endast en mindre del av Centrumleden, norr om Stations-

rondellen. Denna del ges inte samma dignitet men utformas för att hantera stora flöden av busstrafik till 

busstorget och biltrafik till parkeringsgaraget norr om järnvägen.  

 

Nya lokalgator mellan kvarter 6, 7 och 8 

Nya lokalgator ordnas i södra delen av området. 

Dels en gata direkt anslutande till Stockholmsvä-

gen söder om kvarter 6 och dels en gata parallellt 

med järnvägen mellan kvarter 6, 7 och 8. Ga-

torna har gröna trädplanterade stråk som ger ga-

turummen en parklik karaktär och plats till funkt-

ioner som cykelparkering. 

 Längs ena sidan finns möjlighet för en “raingar-

den zon“, en tydligt formad vegetationsyta med 

våtmarksväxter som samlar upp dagvatten från 

hårdgjorda ytor och takvatten. Detta LOD-

system kan fördröja och infiltrerar dagvattnet i 

området.  

Längs dessa planterade stråk promenerar man på 

tydligt definierade trottoarer. Cykling sker på den dubbelriktade körbanan då dessa gator kommer vara 

lågtrafikerade med biltrafik endast från de boende. Gatan har även kantstensparkering för bil längs ena si-

dan.  

Nya lokalgator mellan kvarter 6, 7 och 8. Utsnitt ur illustration 
av Funkia. 
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Vegetationen längs gatorna är varierad och består av vintergröna tallar, ädellövträd som ek och avenbok 

samt blommande prydnadsträd som japanska körsbärsträd och magnolior. 

 

 

Typsektion och -plan över nya gator, 16 meters bredd. Bild hämtad ur Idé- och gestaltningsprogrammet för Bålsta Centrum.   

 

Gångfartsområde mellan kvarter 5 och 9 

Ett gångfartsområde ordnas mellan kvarter 5 och 9 

i anslutning till Stationsparken. På gångfartsområ-

det sker all trafik på gåendes villkor. Fordon får 

inte köras fortare än de gående, väjningsplikt gäller 

mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt 

anordnade parkeringsplatser. Det är dock inte för-

bjudet med motordriven trafik.  

Gångfartsområdet har liknande inslag som i lokal-

gatorna vid kvarter 6, 7 och 8 men disponeras nå-

got annorlunda för att ge en passande anslutning 

till Stationsparken. Gaturummet är också något 

smalare. Gatan regleras som  

GÅNGFARTSOMRÅDE (B3) med möjlighet 

för kvartersmark för parkeringsändamål att 

byggas under allmän plats för gata.  

  

Kvartersgata mellan kvarter 5 och 6 

Mellan kvarter 5 och 6 ordnas en kvartersgata som 

avslutas med en trappa upp mot kvarter 7 och 8. 

Kvartersgatan ska betraktas som en gård eller för-

gårdsmark och omfattas därför inte av trafikregler 

för allmän plats. 

  

 

 

  

Nytt gångfartsområde mellan kvarter 5 och 9, utsnitt ur illust-
ration av Funkia. 

 

Ny kvartersgata mellan kvarter 5 och 6, utsnitt ur illustration 
av Funkia 
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Tillgänglighet  

Gångytan närmast Resecentrum fortsätter som ett centralt stråk ner till Bålsta centrum och är tillgänglig 

för gående. Uppehållsytor skapas mitt på torget där vila kan erbjudas för mindre rörliga personer. I torgets 

södra del skapas också ett tillgängligt stråk och hit kommer cyklister att anvisas för att minska konflikter 

mellan gående och cyklister.  

På järnvägens östra sida skapas en pendang av torget och en trappa leder från den lägre nivån upptill 

hämta- och lämnazonen och parkeringen. Tillgängligheten löses genom en ramp. 

Parkering, varumottagning och utfarter samt kvarter 11. Parkeringshus 

Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum.  

Cykelparkering ges möjlighet att byggas ut både i väderskyddad miljö, på hårdgjord mark och i cykelställ. 

Planen ger möjlighet för särskilda ytor för cykelparkering under tak eller i cykelparkeringshus i nära an-

slutning till tunnelmynningarna under järnvägen.  

Vid kvarter 11, norr om Mälarbanan skapar planen möjlighet för ett större parkeringshus. För att ge förut-

sättningar till blandade användningar av marken och för att skapa en trygg upplevelse av miljön runt ga-

raget finns möjlighet att etablera lokaler för handel i byggnadens bottenvåning. Parkeringshuset kan med 

fördel utformas med gröna väggar, där rådhusvin eller vildvin får klättra längs fasaden.  

 
Till vänster fasadskiss parkeringshus med vildvin i fasaden. Illustration ETTELVA arkitekter AB. Till höger p-hus med matmarknad i 
bottenplan, Västra hamnen Malmö.  

Parkeringshuset förväntas kunna rymma ca 150 parkeringsplatser per plan. Utnyttjas planens hela bygg-

rätt för sju våningar parkering kan det totalt överstiga 1000 platser.  

Mellan kvarter 7 och 8 och Mälarbanan inryms boendeparkering, delområde 10, för de nya bostäderna. 

Delområde 10 ligger inom riskområde för järnväg. Boendeparkering kan också ske som kantstensparke-

ring längs de nya gatorna eller som garage under bostadskvarteren. Parkeringsanläggningarna kan komma 

att anläggas som gemensamhetsanläggningar. Planen ger också möjlighet för kvartersmark för parke-

ringsändamål att byggas under allmän plats för gata (GÅNGFARTSOMRÅDE (B3)).  

 

Parkeringstal för boendeparkering är preliminärt satt till 0,5 och för besöksplanering 0,1. Parkeringstal 

kommer att utredas vidare i kommande planfas. Preliminärt parkeringstal för handel ska vara 18 plat-

ser/1000 m2 BTA (för både anställda och besökande).  

 

Kvarter 2 underbyggs med ett plan parkering för dagligvaruhandel. In och utfarter sker mot Stock-

holmsvägen. Varumottagning till dagligvaruhandeln i kvarter 2 kommer att ske via inlastning under 

en utskjutande del av bostadshuset längs Centrumleden.  
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Kvarter 2, norrfasad mot Centrumleden. Skissen visar hur inlastning sker under en från bostadshuset utskjutande del. Illustration 
ETTELVA arkitekter AB.  

In och utfart till busstrafik knuten till det nya busstorget kommer att begränsas till en kortare sträcka 

längs Centrumleden, nordöst om Stationsrondellen.  
 
 

 

5. KONSEKVENSBESKRIVNING 

Inverkan på miljön 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan 

på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhets-

syn 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.  

 

Plan- och utvecklingsavdelningen gör bedömningen att genomförandet av planen inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 11 §. En miljöbedömning och miljökonsekvens-

beskrivning är därför inte nödvändig. Behovsbedömningen har varit på samråd hos Länsstyrelsen i Upp-

sala som gjorde samma bedömning i januari 2012. 

 

Planen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön med följande motivering: 

 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan ut-

ifrån MKB-förordningens första, tredje bilaga eller fjärde bilaga. Alla detaljplaner som innehåller sam-

manhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpåverkan (4 kap 34 § plan- och bygglagen). I detta 

fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på miljön. 

 

Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskriv-

ning. I slutet på planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs vilka konsekvenser ett 

genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 

För att kunna ange krav på ett vattens kvalitet används miljökvalitetsnormer. Huvudregeln är att alla vat-

tenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras (VISS, 

2015a). I databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) anges Mälaren– Prästfjärdens ekologiska 

status som god. Den kemiska statusen uppnår ej god status och den avgörande parametern för bedöm-

ningen är kvicksilver. Kvicksilver anses vara ett allmänt problem i vatten i hela Sverige och tillförs vid 

atmosfärisk deposition. Ett antal diffusa källor anges bidra till Mälaren-Prästfjärdens status, såsom fos-

forutsläpp från jordbruk, enskilda avlopp och urban markanvändning samt miljögifter från deponier och 

gammal industrimark. Den kemiska statusen bedöms som god exklusive kvicksilver. (VISS, 2015b) 
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Miljökvalitetsnormer för luft 

Enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken bör värdena angivna i Förordningen om miljökvalitetsnor-

mer för utomhusluft inte överskridas. För att uppnå det medger detaljplanen ingen verksamhet som gene-

rerar ökade utsläpp av luftföroreningar och tillskottet av biltrafik blir begränsat. Den nya bebyggelsen ska 

placeras så att den skyddar gårdsmiljöer från luftföroreningar från trafiken på Stockholmsvägen samtidigt 

som luftgenomströmning möjliggörs. Avsikten är att placera merpart av parkeringsplatserna nära järnvä-

gen och/eller inom planerade parkeringshus samt placera lek- och umgängesytor centralt. 

 

För att ytterligare skydda luften från föroreningar hade kommunen beslutat i ”Håbo kommuns lokala fö-

reskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” att begränsa tomgångskörning till högst 1 minut. 

 

Sociala konsekvenser 

Trygghet och säkerhet 

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder och verksamheter. Bålsta centrum utvecklas till 

ett område med stadsliv och blandade funktioner i enlighet med planprogrammet för Bålsta centrum. Of-

fentliga platser kommer att byggas om till avgränsade rum. Fönster, entréer och verksamheter vänds mot 

gator och trafikflöden koncenteras till stråk. Utbyggnad enligt detaljplanen kan därför bidra till att öka 

trygghet och säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten till kollektivtrafik, service 

och bostäder kan också främja tryggheten genom att utemiljön används under olika delar av dygnet. Med 

en väl planerad ljusmiljö lockas människor att vistas utomhus även när mörkret lagt sig över staden.  

Barnkonventionen 

Vid ett genomförande av planen bedöms Barnkonventionens artiklar som rör bl.a. fysiska förutsättningar 

och en god boendemiljö ha goda förutsättningar att uppfyllas. Nya bostäder kommer att ha närhet till sko-

lor och förskolor. Planförslaget kan bida till förbättringar av barn och ungas förutsättningar att säkert och 

tryggt ta sig längs stråk, tex mellan målpunkter norr och söder om Stockholmsvägen. Tillgängligheten till 

kollektivtrafik har goda förutsättningar att öka.  

 

Även om mark som innan planens genomförande kan användas som lekställen eller mötesplatser försvin-

ner bedöms planen kunna erbjuda nya miljöer, offentliga rum och gårdar som ger goda förutsättningar för 

barn och ungas lek och rekreation. I anslutning till planområdet finns naturområden och fria ytor som kan 

utgöra naturliga lek- och rekreationsområden. Tillgängligheten till både naturliga och anlagda platser för 

lek och utomhusaktiviteter har goda förutsättningar att öka. 

 

Inverkan på bebyggd miljö samt angränsande bebyggelse 

För konsekvenser för buller och risker mm se planbeskrivningens genomförandedel på följande sidor.  

Stads- och landskapsbild 

Planområdet är det nya Bålsta centrums viktigaste avsnitt för stads- och lanskapsbilden. Bebyggelsens 

gleshet och åsens framträdande intryck kommer att lämna plats för en tätare och högre struktur. Marken 

som sluttar upp mot Bålstaåsen gör den nya bebyggelsen synlig på både kort och långt avstånd. Boende i 

flerbostadshusen i nära anslutning till planområdet kan uppleva att de får begränsad utsikt mot grönområ-

det på åsen.  

 

Bebyggelsens inverkan på ljus och skugga kommer att studeras i kommande planfas.  
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6. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Tidplan 

 Plansamråd – december 2015 till januari 2016 

 Granskning – första kvartalet 2016 

 Antagande – andra kvartalet 2016 

Genomförandetid 

Genomförandetid är 10 år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen inom planområdet ansvarar för 

utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, torg, och parker, naturområden samt vatten och 

avloppsledningar. 

Ansvarsfördelning  

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- och avloppsledningar.  Exploatö-

ren/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom kvartersmark. E-on ansvarar 

för sina ledningar inom området samt för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät.  Övriga nätägare (bredband, 

tele) ansvarar för sina ledningar samt för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet.  

 

Avtal 

Avtal Håbo kommun och Håbo marknads AB 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 113 att kommunens ska förvärva mark av Håbo Marknads 

AB. 

Planavtal 

Håbo kommun har upprättat planavtal med exploatörerna. I avtalet fastställs fördelningen av ansvar mel-

lan parterna avseende arbete och kostnader i samband med upprättandet av detaljplan. 

Markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-02 § 50 att anvisa mark inom planområdet till Magnolia Bostad AB 

och Håbohus AB. Markanvisningsavtal med berörda byggherrar tecknades 2015-03-31 (Magnolia). 

Exploateringsavtal och köpeavtal  

Exploateringsavtal utvecklas i samverkan med exploatörerna under detaljplanens framtagande. Avtalet 

ska godkännas när planen antas.  

 

Konsekvenser av organisatoriska åtgärder 

Tidplanen är preliminär. Detaljplanen går inte upp för antagande om Exploateringsavtalen inte är på-

skrivna. 
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Fastighetsrättsliga frågor  

Berörda fastigheter  

Detaljplan berör fastigheterna Bålsta 1:614, Bålsta 5:2, Eneby 1:40, Eneby 1:47 – 1:50, Mansängen 4:1 

Mansängen 6:1, Sjöända 1:11, Väppeby 11:1, Väppeby 7:218, Väppeby 5:1, Väppeby 7:7 samt Väppeby 

7:1 (Stockholmsvägen).   

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut mm 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att fastighetsägare behöver erhålla eller avstå mark för att an-

passa fastighetsgränser till den nya detaljplanen.  

 

I ett annat planarbete har en lantmäteriförrättning gjorts för att klarlägga markägandet av Stockholmsvä-

gen. I akt 0305-14/14 redovisas att Fastigheten Väppeby 7:1 utgör del av Stockholmsvägen. En lantmäte-

riförrättning pågår för att föra över del av Väppeby 7:1 till den kommunala fastigheten Väppeby 7:7. 

Samma lantmäteriförrättning ska också reglera de markförändringar som Kommunfullmäktige beslutade 

om 2014-12-15 § 113. 

När marken överförts till kommunens fastighet Väppeby 7:7 så kan kommunen och Lantmäteriet förbe-

reda inför kommande avstyckningar av kvartermark  

Ett antal fastighetsbildningar behöver genomföras för att bilda de kvarter/fastigheter som planen möjlig-

gör. Illustrationskartan visar hur området kan delas in i kvarter/fastigheter.  

Gemensamhetsanläggningar 

Inom område marketmed g1 i plankartan kan gemensamhetsanläggning bildas för angränsande fastighet-

er. De angränsande fastigheterna är i detta fall nya fastigheter som ska bildas inom kvarter 5 och kvarter 6 

samt den kommunala gatufastigheten. Inom områden markerat med g2 i plankartan ska gemensamhetsan-

läggning bildas för parkeringsändamål för samtliga bostadskvarteren inom hela Planprogramområdet. 

Kommunen förordar gemensamhetsanläggningen ska förvaltas som en förening.  

Konsekvenser fastighetsrättsliga frågor  

I detaljplanen är gatumark utlagd som allmän platsmark (allmänt tillgänglig mark). Enligt plan- och bygg-

lagen har kommunen som huvudman skyldighet och rättighet förvärva all allmän platsmark. Håbo kom-

muns förvärv av allmän platsmark kommer att ske när detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Ekonomiska frågor 

Markförsäljningar  

Håbo kommun får till följd av detaljplanen intäkter genom försäljning av kvartersmark inom planområ-

det. 

Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av Håbo kommun och exploatörerna enligt upprättat planavtal. Ingen planavgift 

kommer att tas ut vid bygglov. 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa. 

Bygglovavgift 

Byggherrar inom området erlägger bygglovavgift enligt vid bygglovgivningen gällande taxa. 

Markersättningar  

Ekonomisk ersättning mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB har reglerats i avtal 2014-12-15 § 

113.  
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Kostnader för fastighetsbildningen  

Kostnaden för fastighetsbildning mellan Väppeby 5:1, Eneby 1:40, Sjöända 1:11 och Väppeby 7:7 be-

kostas av kommunen. 

Kommunen ansvarar för den fastighetsbildning som behövs för den allmänna platsmarken och exploatö-

rernas fastigheter bekostas av exploatörerna. Detta regleras i exploateringsavtal och köpeavtal. 

 

Konsekvenser av ekonomiska frågor 

Kommunen 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får kommunen ökade drifts- och under-

hållskostnader. Kommunen får en del kostnader för vissa fastighetsbildningsåtgärder som inte kan belasta 

exploatörerna. 

Tekniska frågor 

Utredningar 

Håbo kommun har låtit utföra följande tekniska utredningar. 

 dagvattenutredning (Norconsult 2015-07-10) 

 geotekniska utredningar (Reinertsen Sverige AB 2015-05-15 samt Sweco Infrastructure AB 

2011-12-16) 

 fördjupad riskbedömning (WSP Brand & Risk 2011-08-30) 

 komplettering av fördjupad riskbedömning (ÅF, Infrastructure Division 2015-10-21) 

 parkeringsutredning (Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12) 

 trafikbullerutredning (ÅF Infrastructure AB Ljud och vibrationer 2015-09-29)  

 flyghinderanalys (LFV 2015-09-14) 

 

Buller 

ÅF-Infrastructure AB har tagit fram en trafikbullerutredning för Bålsta centrum. Bullernivårena varierar 

vid de olika kvarteren och över våningshöjderna. Vid fasad ligger den beräknade ekvivalenta ljudnivån 

för järnvägstrafik och vägtrafik i de värst utsatta punkterna på 64 dBA (kvarter 8, våning 2-8 och kvarter 

9 vån 3-9). Mot gården ligger den beräknade ekvivalenta ljudnivån för järnvägstrafik och vägtrafik i den 

värst utsatta punkten på 59 dBA (kvarter 7).  
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Bullerutredning ekvivalent ljudnivå, ÅF Infrastructure AB.  

 

Vid fasad ligger den beräknade maximala ljudnivån för järnvägstrafik och vägtrafik i de värst utsatta 

punkterna på 90-91 dBA (kvarter 2, 7,8 och 9). Mot gården ligger den beräknade maximala ljudnivån för 

järnvägstrafik och vägtrafik i de värst utsatta punkterna på 75-77 dBA (kvarter 5).   

 

Att innehålla högst 55 dBA vid alla fasader bedöms därför inte som realistiskt.  

 

Den ekvivalenta ljudnivån på baksidan/innergårdarna ligger generellt under 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Några fasader har även under 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Den maximala ljudnivån från vägtrafik ligger 

under riktvärdet på 70 dBA på baksidan/innergårdarna. Maximal ljudnivå från spårtrafik ligger i de flesta 

fall under 70 dBA på baksidor/innergårdar men överskrider i vissa positioner bland annat pga ljudreflekt-

ioner mellan fasader. Genomgående planlösning rekommenderas. Lösningar för att uppnå bullerskyddad 

sida bör specialstuderas i den fortsatta projekteringen. 

 

Planen reglerar att: 

 Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 

innehållas. 

 Uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå ska innehållas. Maximal ljudnivå får överskridas 

med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

Avstegsfall motiveras med anledning av det centrala läget i tätorten samt att den nya bebyggelsen är av 

stadskaraktär i ordnad kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk. Bostäderna i bullerutsatt läge ska ut-

formas för att skapa en god boendemiljö. 

Risk 

I samband med tidigare planläggning i närområdet har WSP gjort en riskbedömning för transporter med 

farligt gods längs Stockholmsvägen och Mälarbanan. Risker förknippade med Mälarbanan utgörs av ur-

spårande tåg och transporter med farligt gods. Bedömningen förespråkar ett bebyggelsefritt skyddsav-

stånd på 30 meter från Mälarbanan. Inför detaljplan för Resecentrum och Stationsområdet har ÅF tagit 

fram en komplettering av WSP:s fördjupade riskbedömning. ÅF förespråkar att de riskreducerande åtgär-

der som WSP anger fortsatt övervägs. 

x-apple-data-detectors://7/
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Planen styr av denna anledning byggrätterna huvudsakligen till ett närmsta avstånd om 30 meter från 

järnvägen. En mindre del av byggrätten för entreparti till Resecentrum, ca 150 m2, ligger för att uppnå 

gena och väderskyddade passager inom detta avstånd. Övriga områden inom skyddsavståndet regleras i 

kartan som mark som endast får bebyggas med skärmtak och väderskydd samt servicebyggnader, uthus 

och garage eller förses helt med förbud mot byggnader. Dessa områden ska utformas så att de inte upp-

muntrar till stadigvarande vistelse. Planen tillåter även att balkonger, loftgångar och förråd får kraga ut 

över kvartersmark försedd med prickar, plus och ringar. Det vill säga områden som annars omfattas av 

begräsningar av markens bebyggande.  

 

För ett område nordöst om kvarter 7 och 8 som ligger närmare än 25 m från järnvägen och som avses be-

byggas med bostadsparkering ställer planen krav på att takkonstruktioner och fasader ska utföras i brand-

skyddade material.  

 

Vatten och avlopp 

Befintliga ledningar för vatten och spillvatten sammanfaller på flera ställen med byggrätter inom detalj-

planen. Ledningarna kommer att behöva flyttas vid planens genomförande. Kommunen avser bygga ut 

VA-anläggningen inom området och kommer att anvisa punkter för anslutning av nya bostadshus. Explo-

atörerna bygger ut VA inom kvartersmark från anvisad anslutningspunkt (tomtgräns) samt ansvarar för 

teknisk samordning med VA-avdelningen, Håbo kommun.  

Dagvatten  

Dagvattenflödet från planområdet kommer att öka om området bebyggs. Det beror på att andelen hård-

gjorda ytor ökar när tidigare naturmark bebyggs. Kommunen har satt som krav att dagvattenflödet till det 

kommunala dagvattennätet inte ska öka jämfört med flödet från ett 10-årsregn före exploatering.  

 

Det kan uppnås med hjälp av fördröjningsmagasin. Behovet av fördröjningsmagasin minskar om avrin-

ningen från området minskas, exempelvis genom anläggning av gröna tak, rain gardens eller genom att 

undvika hårdgjorda ytor. Möjligheten att infiltrera dagvatten i området bedöms som liten, förutom norr 

om järnvägsspåret där det nya parkeringshuset planeras. För att fördröja det dagvattenflöde som upp-

kommer på kvartersmark, krävs att fördröjningsmagasin anläggs på innergårdar eller under parkeringsy-

tor.  

 

 

Möjliga lösningar för dagvatten inom planområdet. Illustration Funkia.  
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Genomförd dagvattenutredning pekar ut flera områden med möjlighet till fördröjning och områden för in-

filtration. I utformningen av framtida gaturum finns möjlighet att ytterligare hantera fördröjning i sk 

raingardens, tydligt formade vegetationsytor med våtmarksväxter som samlar upp dagvatten från hård-

gjorda ytor och takvatten. Detta LOD-system kan fördröja och infiltrerar dagvattnet i området. Illustrati-

nen ovan visar på ytterligare möjligheter för att hantera dagvatten.   

Planen reglerar både inom kvartersmark och allmän plats att sedum eller annan typ av levande vegetat-

ionsbeklädnad ska täcka tak.  

Dagvattnet från stationsområdet och parkeringsplatsen bör renas innan det avleds till kommunala dagvat-

tennätet. 

 

Det finns planer att anlägga en dagvattendamm i Gröna dalen, som tar emot dagvattnet från Bålsta C. Det 

är dock oklart när och om dagvattendammen kommer anläggas. Därför bör rening och fördröjning av 

dagvatten så långt som möjligt ske inom planområdet. Denna inriktning följer även kommunens dagvat-

tenpolicy där det anges att dagvatten bör omhändertas så nära källan som möjligt. 

 

Befintliga ledningar för dagvatten sammanfaller på flera ställen med byggrätter inom detaljplanen. Led-

ningarna kommer därför att behöva flyttas vid planens genomförande.  

Värme 

Om fjärrvärmed väljs för uppvärmning av den nya bebyggelsen behöver fjärrvärmenätet och nya anslut-

ningspunkter byggas ut.  

El 

Elnätet kan komma att byggas ut i samband med planens genomförande.  

Tele och data 

Ledningsnät för fiber, dataledningar, kabel-tv kan komma att byggas ut i samband med planens genomfö-

rande.  

Avfall 

Sopbil kommer att kunna angöra soprum via områdets nya gator. För att centralt kunna hantera avfall ger 

planen stöd för utformning av en vändplan dimensionerad efter sopfordon i korsningen mellan kvarter 6, 

6, 7, 8 och 9.  

 

Fastighetsinnehavare är skyldiga att rätta sig efter kommunens anvisningar om hantering av hushållsavfall 

som uppkommer inom fastighet. 

 

Konsekvenser av tekniska frågor 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. Om dessa är kända under planarbete 

så kommer det inte som en överraskning under genomförandet. 

Utbyggnadsordning 

Innan detaljplanen antas skall exploatörerna vara överens om i vilken del av planområdet utbyggnad av 

gator skall påbörjas. Detta kommer att regleras i exploateringsavtalet. 

 

Övrigt 

Flyghinderanalys 

Planen skapar möjlighet för en högre byggnad som bygger ca 50 m över marken. Flyghinderanalyser 

genomförs på inrådan av bla Trafikverket och närliggande flygplatser för byggnader högre än 20 me-

ter. Enligt den flyghinderanalys som genomfördes i september 2015 finns inga anmärkningar.   
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MEDVERKANDE 

Konsult/Fastighetsägare 

Skissunderlag och bilder till planen har tagits fram av ETTELVA, Tengbom, Bjerking och Funkia Arki-

tekter. Magnolia bostad och Håbohus har medverkat som byggherrar.  

Tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekterna Lina Kumlin och Stefan Stare från ETTELVA 

Arkitekter tillsammans med tjänstemän inom Håbo kommun.  

 

Bålsta i oktober 2015 

Håbo kommun 

 

Märit Olofsson Nääs Domagoj Lovas 

Tf Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Anne-Marie Engman Klas Klasson 

Mark- och exploateringsingenjör Kommunarkitekt 

 



PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

XVII Högsta antal våningar

+73.0

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. Hissar,

fläktaggregat, tekniska anläggningar mm får

överstiga nockhöjden.

+23.7

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

v
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Lokaler för centrumändamål ska ordnas så att de

exponeras mot torg-, parkmiljö i söder och mot

Stockholmsvägen i väster. Resterande ytor mot

norr och väster får innehålla bostäder.

v
2

Parkering inom 15 meter från fastighetsgräns till

spårområde ska byggas över med carport,

skärmtak eller garage

Utseende

f
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Trappa eller gradäng ska integreras med

markunderbyggnad och får inte uppföras med

genombruten konstruktion

f
2

Sedum eller annan typ av levande

vegetationsbeklädnad ska täcka tak

Fasadarkitektur ska variera. Längsta sammanhållna fasadlängd är 50 meter,

därefter ska höjd ändras med minst en våning, fasadfärg och -material ändras

eller fasadliv förskjutas med minst 0.5 meter.

Balkonger får anordnas med 3.2 meter fri höjd över allmän plats. Balkonger,

loftgångar och förråd får kraga ut över kvartersmark försedd med prickar och

ringar.

Byggnadsteknik

b
1

Takkonstruktioner och fasader inom 25 meter från

spårmitt ska utföras i brandskyddade material

STÖRNINGSSKYDD

Högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i

varje lägenhet ska innehållas.

Uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå ska innehållas. Maximal ljudnivå

får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och

22.00.
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NaturområdeNATUR
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Se Illustration på plankartan.)
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Gångtrafik, handel och publik verksamhet

TORG

Gång-, cykel- och mopedväg
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Kvartersmark
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Bostäder. Bottenvåning ska utformas med lokaler
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Bostadsparkering
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Bostäder och Centrumändamål. Bottenvåning får
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Centrumändamål och Resecentrum, kollektivtrafik,

handel och service

CT
2

Parkering. Parkeringsgarage, bottenvåning får

utformas för verksamheter.

P
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skärmtak Skärmtak, pelargång, väderskydd och

cykelparkeringsgarage

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

Marken får endast bebyggas med skärmtak,

väderskydd, ramp- och trappanläggningar samt

servicebyggnader, uthus och garage

Marken får byggas under/över med planterbart

bjälklag

g
1

Marken skall vara tillgänglig för

gemensamhetsanläggning

g
2

Marken skall vara tillgänglig för

gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål

z
1

Marken ska vara tillgänglig för trafik till en fri höjd

av 4.7 meter

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

parkering Parkeringsplats får finnas

n
1

Trappa eller gradäng får uppföras upp till

gårdsnivå

000.0

0:00

Nivåkurvor

Gångväg

Avvägd höjd

Rutnätspunkt

Väg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning.

Fastighetsgräns

Industri, verksamhet

Offentlig, anläggning

PLANKARTA - NY PLAN

GÄLLANDE PLANERFLYGFOTO MAJ 2013

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Skala A1 1:1000, A3 1:2000

Gällande detaljplaner 

Fastställd  1988-10-22

GRUNDKARTANS

BETECKNINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE

100 meter9080706040 503020100

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur

och komplettering av kommunens

primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i mars 2015.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem: SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

- Behovsbedömning

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt 

Stefan Stare, ETTELVA Arkitekter

Planarkitekt

Domagoj Lovas

Tf Plan- och utvecklingschef

Märit Olofsson

BÅLSTA

RESECENTRUM och STATIONSOMRÅDET

417

DETALJPLAN FÖR 

SAMRÅDSHANDLING

OKTOBER 2015

201

Fastställd  1988-10-22202

Fastställd  1989-07-05209

Fastställd  1994-02-15260

Lokalgata

Bostadsparkering

ILLUSTRATION

Principsektion LOKALGATA (B3)



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-11-02 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
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Förslag till detaljplan för Gamla Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta och samråda förslag till detaljplan 

för Gamla Bålsta  

2. Planarbetet ska bedrivas med utökat planförfarande enligt kap 5 7§ PBL 

(2010:900). 

3. Detaljplanearbetet bekostas av kommunen. Planavgift ska tas i samband 

med bygglov. 

 

Sammanfattning 

Gamla Bålsta är den äldsta delen av dagens tätort. I början var Bålsta bara 

en liten mötesplats med gästgiveri och tingshus längs landvägen mellan 

Enköping och Stockholm. Idag är Bålsta huvudtätort med ca 15 000 

invånare och på väg att omvandlas till en trevlig småstad. Krav finns på nya 

detaljplaner för att utveckla den äldsta delen av Bålsta tätort. 

Planerings förutsättningar 

Bebyggelse i Gamla Bålsta präglas mest av fristående villor eller små 

flerfamiljshus i trä eller med putsade fasader i ett respektive två plan och 

ofta med verksamhet i bottenvåningen. Centrala delen av gamla Bålsta med 

en mataffär mitt emot gamla järnvägsstationen är omgiven av några 3 till 4-

vånings flerbostadshus som utförts under de senaste 20-30 åren. 

Bebyggelsestrukturen i gamla Bålsta är heterogen utan tydliga gaturum.  

En kort sträcka av Stockholmsvägen, söder om gamla järnvägsstationen och 

mot nya centrum, har en bebyggelsekaraktär som av de flesta upplevs som 

trevlig och tilltalande. Förutom bostäder finns här även butiker, 

restauranger, kaféer, musikhandlare samt en konsertscen/biograf och 

teaterscen i Medborgarhuset Borgen.  

Då det råder ett relativt stort tryck på expansion i Gamla Bålsta bedöms en 

ny detaljplan vara av stort värde för att möjliggöra en positiv utveckling av 

denna del av Bålsta samt för att bevara bebyggelsens karaktär. 

Totalt kan mellan 100 och 150 nya bostäder tillkomma inom planområdet i 

form av på-, till- eller nybyggnad. 

Överensstämmelse med ÖP/FÖP 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2010-

06-04 och som vann laga kraft 2010-07-28 gäller för planområdet. I den 

fördjupade översiktsplanen är Gamla Bålsta en del av det centrala området 

av tätorten och som är utpekat för bostäder och olika former av service. 

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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Utveckling och komplettering av de centrala delarna av Bålsta tätort 

överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Gällande planer 

För större del av Gamla Bålsta gäller fortfarande en gammal byggnadsplan, 

Y2 Bålsta stationssamhälle, som fastställdes 1956-01-10. Byggnadsplanen 

Y2 utgick från den då befintliga bebyggelsen kring gamla järnvägsstationen 

och en fastighetsreglering enligt en äldre jordindelning.  

I stora delen av Gamla Bålsta har Y2-planen ersatts med ca 25 andra 

byggnadsplaner/detaljplaner varav en del kallas för ”frimärkesplaner” för de 

omfattar bara en eller ett mindre antal av fastigheter.  

Med tanke på bebyggelses karaktär och det faktum att den är 

uppmärksammad i kommunenes kulturmiljöprogram som kulturmiljö av 

lokalt intresse bedömer plan- och utvecklingsavdelning att yterliggare 

förtätning och komplettering med nya byggnader inte bör ske med s.k. 

”frimärkesplaner”(detaljplaner som omfattar en eller några få fastigheter) 

utan med en ny detaljplan som ska omfatta större område. 

 
Ärendet 

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att gällande byggnadsplaner och 

detaljplaner som fortfarande gäller hade spelat ut sina roller i Gamla Bålsta 

och att de bör ersättas med en ny detaljplan för Gamla Bålsta. Detaljplan 

skulle omfatta ett område utmed Stockholmsvägen mellan f.d. gästgiveri vid 

Enköpingsvägen och Glastomten mellan Stockholmsvägen och Päronvägen. 

 

Endast med en ny detaljplan för hela Gamla Bålsta (såsom det gjordes med 

byggnadsplan Y2 på 50-talet) blir det möjligt att säkerställa en långsiktig 

helhetssyn.  

En viktig del av en sådan detaljplan blir en byggnadsordning som har som 

syfte att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värden som finns och 

bygga vidare på den lokala stadsbyggnadstraditionen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljplanen bekostas av kommunen. Planavgift ska tas i samband med 

bygglov. 

Uppföljning 

Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya Plan- och bygglagen 

(2010:900). Planläggningen föreslås handlägga med utökat planförfarande 

enligt kap 5 7§ PBL då planändringen är av stort intresse för allmänheten  

Beslutsunderlag 

– Uppdragsbeskrivning med karta över planområdet, daterad 2015-10-21  

__________ 
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Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 UPPDRAGSBESKRIVNING 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-21 KS 2015/xx nr xx 

 

UPPDRAGSBESKRIVNING 
 

 

Gamla Bålsta 
Håbo kommun 
 

 
BAKGRUND 
Bålsta har utvecklats till dagens tätort, som är Håbo kommuns centrum, från att från början 

ha varit en liten mötesplats med gästgiveri och tingshus längs landsvägen mellan Enköping 

och Stockholm.  

 

 
 

Endast finkan finns kvar av den äldsta bebyggelsen! 

 

 
 

Utvecklingen till ett stationssamhälle tog fart i och med att Bålsta fick egen järnvägsstation. 

Successivt byggdes området vid stationen ut med butiker och bostäder. 

 



 

 UPPDRAGSBESKRIVNING 2(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-10-21 KS 2015/xx nr xx 

 

 
 

Denna äldsta del av Bålsta kallar vi i dag för Gamla Bålsta. Här finns nu, förutom butiker 

och bostäder, även musikhandlare, konsertscen, biograf och teaterscen. Föreningsverksam-

heten i Bålsta har i dag sitt centrum i Medborgarhuset Borgen. Fortfarande har alltså denna 

del av Bålsta ett serviceutbud som är aktivt och lokalt tycker man att Gamla Bålsta är ”trev-

ligt”. Här ordnas en egen marknad under Håbo-dagarna som drar många besökare. Idag råder 

ett relativt stort tryck på expansion och förändring från fastighetsägare och verksamhetsaktö-

rer. Det vill säga en förändring kommer att fortsätta och kommer så antagligen även ske på 

sikt. Frågan är hur och om denna förändring blir en positiv utveckling för tätorten eller nega-

tiv? En idé är att ha en samlad strategi för framtida förändringsbehov. Flera byggnader i 

Gamla Bålsta har också kulturhistoriska värden enligt den inventering som gjordes i sam-

band med att ett kulturmiljöprogram togs fram för Håbo Kommun år 2013.  
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För Gamla Bålsta gäller en gammal detaljplan från 1926 som benämns Y2. Hittills har vissa 

förändringar skett med hjälp av små detaljplaneändringar s.k. frimärksplaner. Dessa är dyra 

och resurskrävande för både kommun och fastighetsägarna, slumpmässiga och ger inte en 

sammanhållen stadsbild. 

 

 Det fortsatta arbetet skall ge svar på frågorna: 

 

 Finns det ett intresse från allmänhet, näringsidkare och fastighetsägare att ut-

veckla Gamla Bålsta till ett ”småstadscentrum” i linje med den fördjupade över-

siktsplanen, FÖP? 

 

 Vilka miljöer i Gamla Bålsta anses mest attraktiva och skall underhållas, skyddas 

för att bevaras för framtiden? 

 

  Hur skall den äldre centrumbebyggelsen, som finns kvar och som karaktäriserar 

stora delar av Gamla Bålstas, kunna förändras, förvaltas/vårdas och skyddas för 

att bevaras till framtiden? 

 

 Hur skall de byggnader och miljöer med arkitektoniskt och/eller kulturhistoriskt 

värde kunna förändras, förvaltas/vårdas och skyddas för att bevaras till framti-

den? 

 

 Hur skall det offentliga rummet kunna förändras och gestaltas med småstadska-

raktär? 

 

 Hur skall nya byggnader gestaltas när det gäller skala, form, material och färg för 

att passa in i småstadskaraktären? 

 

 

SYFTE 
Uppdraget ska resultera i: 

 

 Ett pedagogiskt inriktat program/byggnadsordning,  med syfte att tillvarata och ut-

veckla de kulturhistoriska- och stadsbyggnadsmässiga värden som finns samt bygga 

vidare på den lokala traditionen.  

 

 En detaljplan (med förebild från Visby) med plankarta och bestämmelser för att juri-

diskt kunna hantera bygglov samt skydda och förvalta de kulturhistoriska värdena.   

 

 
PROJEKTMÅL 
Målet för projektet är att tillsammans med boende, fastighetsägare och verksamhetsidkare 

utveckla Gamla Bålsta socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart så att framtida 

generation kan vara stolta över sin stad och den nuvarande generationen.  
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FÅRSLAG TILL PLANOMRÅDE 

 
 
VISION 
Kommunens Vision 2030 när det gäller ”Bålsta en levande småstad”! 

 

   

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktplanen från 2010 är Gamla Bålsta utbyggnadsområde för bostäder 

och service med karaktär småstad.  

 

FÖRSLAG TILL ORGANISATION 

- Uppdragsgivare:  Kommunstyrelsen 

- Ledningsgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Styrgrupp:  Kulturchef och Plan- och utvecklingschef 

- Projektledare: Ansvarig planarkitekt 

- Delprojektledare: Delansvarig planarkitekt 
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- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Kultur och livsmiljö, 

Plan- och utveckling), 

     Bygg- och miljökontoret (Bygglov, Kart och mät), 

     Miljö och teknikförvaltningen (Gata och park), 

     Övriga eventuellt berörda förvaltningar/områden. 

- Externa intressenter: 6 - 10 fastighetsägare som tidigare har visat intresse. 

Föreningar 

 Medborgare och boende 

 Verksamheter/handlare 

 Fastighetsägare 

 

RESURSBEHOV INTERNT 
Tiden beräknas utifrån behovet att delta på projektmöten, granska och uppdatera handlingar. 

I projektet beräknas följande: 

1. Startmöte  

2. Styrgruppsmöten  

3. Projektmöten (Hela projektgruppen)  

4. Arbetsmöten  

5. Workshops  

6. Medborgardialoger 

7. Extern kommunikation 

 

 

PRELIMINÄR HUVUDTIDPLAN 
Förberedelser/förankring mars-oktober 2015 

Beslut KS    november 2015 

Workshops    december 2015-januari 2016 

Byggnadsordning o Dpl januari - maj 2016 

Samråd    juni 2016 

Godkännande   augusti-september 2016 

Granskning    oktober 2016 

Godkännande KS  november-december 2016 

Antagande  Kfm  december - januari 2017 

Laga kraft    februari 2017 

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Plan- och utveckling Projektledare 

Uppdragsledning/samordning  

Domagoj Lovas 300 

Plan- och utveckling Delprojektledare Ola Wikström 160 

Plan- och utveckling Administratör Susanne Nyström 40 

Bygglov Gestaltning och utveckling Klas Klasson 100 

Gata och park Gestaltning och utveckling Ulla Lindroth 100 

Kart- och mät GIS Nihad Hodizic 20 

Kommunikation Kommunikation ansvar/plan  30 

Summa:   750 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
Märit Olofsson Nääs, tf Plan och utvecklingschef 
0171-529 80 
marit.olofsson@habo.se 

 

Försäljning, del av Frösunda 4:10 

Förslag till beslut  

1. Styrelsen beslutar att teckna köpeavtal för del av fastigheten 

Frösundavik 4:10, exploateringsmark enligt bifogad karta, med 

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.  

2. Styrelsen uppdrar åt KS-ordförande samt Kommundirektören att teckna 

köpeavtalen.  

 

Sammanfattning 

Plan- och utvecklingsavdelningen har fått in tre stycken anbud gällande del 

av fastigheten Frösunda 4:10 (Frösundavik). Anbudsgivarna är Wästbygg 

Projektutveckling Stockholm AB, TB Exploatering AB och Råbygärde 

Fastighetsförvaltning AB 

 

Det anbud som erhållits av Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 

bedöms det som det mest fördelaktiga för kommunen med avseende på 

gestaltning och ekonomi och köpeavtal tecknas med exploatören.  

 
Ärendet 

Detaljplan Frösundavik 1 vann laga kraft 2012-12-12. Kommunen har 

genom exploateringsavtal erhållit en byggrätt omfattande 6500 BTA av 

SMÅA som bygger ut resterande 86 st. villor i området. Byggrätten avser 

skapa småhuskaraktär och medger villor, radhus och kedjehus i maximalt 

två plan.  

 

Plan- och utvecklingsavdelningen har blivit spontant uppvaktade av 

exploatörer (3 st.) som vill köpa kommunens byggrätt.  

Tiden för inlämning av anbud pågick fram till och med 2015-10-22 kl. 

12.00 och totalt inkom 3 st. anbud av 3 st. exploatörer. 

- Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 

- TB Exploatering AB 

- Råbygärde Fastighetsförvaltning AB 

 

Vid detaljstudier av detaljplanen har det framkommit att maximal byggrätt 

inte kan utnyttjas då det krävs plats för markparkering samt utemiljö och 

gårdsmiljö.  

En värdering av byggrätten har skett under mars 2015 av NAI Svefa. 

Byggrätten värderades till 1500kr/BTA  

 

Anbuden har utvärderats av kommunens Plan- och utvecklingsavdelning. 

Efter genomgång och utvärdering av de inkomna anbuden föreslås 

köpeavtal att tecknas med följande exploatör: 
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- Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 

 

Vid avdelningens utvärdering av de tre anbuden bedöms det som det mest 

fördelaktiga för kommunen med avseende på gestaltning och ekonomi.  

Köpeavtal tecknas för anbudets angivna byggrätt på ca 12300 kvm (ca 5200 

BTA) kvartersmark med köpeskillingen 8 400 000 SEK (8,4 Mkr). 

Då bygglov söks för fastighetens utbyggnad regleras eventuellt ökad BTA 

med 1615 kr/BTA. 

 

Tillträde kan tidigast ske när pågående fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Intäkten för markförsäljningen ingår i redan redovisad exploateringsbudget 

för Frösundavik. Intäkten 8,4 Mkr är 1,35 Mkr än i redovisad budget, detta 

då det vid detaljerade skisser av fastigheten visat sig omöjligt att utnyttja 

full byggrätt. Anbudet är dock högre (kr/BTA) än oberoende värdering och 

vid möjlighet att utnyttja ytterligare byggrätt, ersätts denna av exploatören. 

Uppföljning 

Exploateringsbudget för Frösundavik följs upp löpande i det löpande arbetet 

med kommunens exploateringsbudgetar.  

Beslutsunderlag 

– Köpeavtal Wästbygg del av Frösunda 4:10 

– Anbud Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB  

– Anbud TB ExploateringAB 

– Anbud Råbygärde FastighetsförvaltningAB 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  



 

 

Köpeavtal 

Säljare:  Håbo kommun, org. nr. 212000-0241, Centrumleden 1, 746 80 

Bålsta, nedan kallad säljaren.  

Köpare:  Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB org. nr. 556943-

4870, Vallgatan 5, 170 67 Solna, nedan kallad köparen.  

Objekt:  Ett markområde ca 12300 kvm, del av fastigheten Frösunda 

4:10. Markområdet har avgränsats med röd begränsningslinje på 

till detta avtal bifogad karta där området benämns som exploate-

ringsmark. Markområdet utgörs av kvartersmak inom området 

för detaljplan Frösundavik 1 (nr.386).  

 

§ 1. Markförsäljning 
Säljaren överlåter och försäljer markområdet att tillträdas av köparen så 

snart detta avtal undertecknats av båda parter och full likvid, enligt § 2, er-

lagts. 

§ 2. Köpeskilling  
Den överenskomna köpeskillingen är totalt åttamiljonerfyrahundratusen 

(8 400 000:-) kronor. Köpeskillingen baseras på köparens anbud om ca  

5200 BTA 

Köpeskillingen skall avläggas enligt följande: 

 8 400 000 kr senast på tillträdesdagen. Tillträde till fastigheten sker 

tidigast 2016-04-01. 

  
 Eventuellt utökad BTA (utöver 5200 BTA) för området skall regle-

ras med ersättning till säljaren med ettusensexhundrafemton (1 615:-

) kronor per BTA. Detta regleras i samband med laga kraftvunnet 

bygglov. 

Köpeskillingen och eventuell övrig betalning insättes på säljarens konto  

PG 102200-3 med angivande av Köpeskilling, del av Frösundavik 4:10. 

§ 3. Pantbrev och inteckningar 
Säljaren garanterar att området inte besväras av några penninginteckningar 

§ 4. Planbestämmelser 
För markområdet gäller Detaljplan 386 – Frösundavik 1. Planen vann laga 

kraft 2012-12-12. Maximal byggrätt är enligt detaljplan 6500 BTA. 



§ 5. Fastighetsbildning 
Säljaren ansvarar för fastighetsbildningen. 

§ 6. Kostnader 
Kostnader för markområdet bekostas av säljaren för tiden fram till tillträ-

desdagen och av köparen för tiden därefter. Köparen skall inte ersätta sälja-

ren för de fastighetsbildningskostnader som säljaren haft före tillträdesda-

gen. 

§ 7. Överlåtelse 
Detta avtal får av köparen överlåtas på av Wästbygg Projektutveckling 

Stockholm AB helägt dotterbolag samt även av Wästbygg Projektutveckling 

Stockholm AB nybildad bostadsrättsförening (brf). 

§ 8. Köpebrev 
Sedan full likvid, enligt § 2, erlagts samt fastighetsbildningen vunnit laga 

kraft skall säljaren överlämna kvitterat köpebrev och övriga handlingar som 

erfordras för erhållande av lagfart.  

§ 9. Byggnadsskyldighet 
Köparen förbinder sig att på området uppföra bebyggelse som överens-

stämmer med detaljplan Frösundavik 1 och även med inlämnat anbud.  

 

 

Bålsta, 2015   Stockholm, 2015 

För Håbo kommun  För Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 

 

 

__________________   __________________ 

KS ordf. Carina Lind     

 

 

 

__________________   __________________ 

Vipul Vithani     Pero Popovski, VD   

tf Kommundirektör  



Från: Susanne Nyström 
Skickat: den 26 oktober 2015 08:09 
Till: Susanne Nyström 
Ämne: Scan-to-Me 
Bifogade filer: habo-susanne.nystrom_2015-10-26_08-06-21.pdf 
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