
P L A N B E S K R I V N I N G tillhörande plan nr 280 i Håbo kommun 
som den formulerats vid planens antagande 1998-10-28 
 
Planbeskrivningens textdel återfanns vid antagandet som text direkt plankartan. Med PBL:s nya 
krav på tydlighet har denna text nu vid ändringen flyttats in i ett separat dokument enligt nedan. 

 
Syfte och bakgrund 

Planområdet begränsas i söder av Åsleden, i väster av Enköpingsvägen, i norr av Danavägen och 

i öster av Ingvarsvägen. Detaljplanen syftar till att för bostadsrättsföreningen Sågen möj- 

liggöra avstyckning av lämpliga tomtplatser för befintlig bebyggelse och innebär huvudsakligen 

en anpassning till befintliga bebyggelseförhållanden.  

Detaljplanen innebär ingen förändring av Danavägens nuvarande sträckning och standard. Planen 

är anpassad till nuvarande utfartsförhållanden för fastigheterna Bålsta 1:136 och 1:78. Enligt gäl-

lande detaljplan (byggnadsplan), som fastställts av länsstyrelsen den 10 januari 1956, får den hu-

vudsakliga delen av planområdet användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att 

närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får 

dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom om-

rådet. Den norra delen av området får enligt gällande detaljplan användas endast för bostadsända-

mål. 

För området norr om planområdet gäller detaljplan fastställd av länsstyrelsen den 7 maj 1981. För 

området öster om planområdet gäller detaljplan fastställd av länsstyrelsen den 23 mars 1977. För-

området söder om planområdet gäller detaljplan fastställd av länsstyrelsen den 29 augusti 1985. 

För området väster om planområdet gäller detaljplan lagakraftvunnen den 5 april 1989. 

Dispens och bygglov för radhusbebyggelsen jämte garage på industrimarken meddelades av 

byggnadsnämnden under 1984 och 1985. Dispens för radhusbebyggelsen beviljades enligt beslut  

161/84. Bygglov beviljades enligt beslut  228/84. Tillstånd för garagen lämnades enligt beslut  

97/85. 

Planområdet omfattar ca 23.900 m2. VA-anslutning sker till kommunens VA-nät. Graninge/Mä-

larkraft svarar för elförsörjningen 

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G 

Kommunen skall inte vara huvudman för den i detaljplanen ingående gatumarken. Genomföran-

det av planen sker i enskild regi. 

Bostadsrättsföreningen Sågen har hos lantmäterimyndigheten begärt avstyckning för att bilda 18 

st separata bostadsfastigheter för radhusbebyggelsen. All mark för radhusbebyggelsen som inte 

utgör tomtplats skall utgöra en gemensamhetsanläggning. Den befintliga byggnaden inom ga-

rageområdet på fastigheten Bålsta 1:153 avses att flyttas i samband med genomförandet av detalj-

planen. Detaljplanen medger ytterligare bostadshus på fastigheten Bålsta 1:113 och att car-

port/förrådsbyggnad kan uppföras inom fastigheten s:30. Inom kvarteret, mellan Ingvarsvägen 

och Enköpingsvägen, löper en gång- och cykelväg som skall vara allmänt tillgänglig. I detaljpla-

nen har lagts ut reservat för befintliga va- och elledningar. 



Planbeskrivning för ändring genom tillägg 

Bakgrund och motiv för ändring genom tillägg 

Gällande detaljplan nr 281 omfattas i den nordvästra delen av en användningsbestämmelse som 

betecknats med HKJ1 som betyder ”Handel, kontor och småindustri som inte stör omgivningen”. 

Byggnaden får vara två våningar hög med en max byggnadshöjd av 6 meter.  

Byggrätten är idag fullt utnyttjad och fastigheten är sedan början av 1900-talet bebyggd med ett 

tvåvåningshus med verksamheter i bottenvåningen. Byggnadens andra våning (plan 1 tr) har på 

senare år byggts om till kontor med övernattningsrum. Denna del planeras omvandlas till fyra 

bostadslägenheter för uthyrning. Omvandling av denna del av fastigheten stämmer med den ut-

veckling som skett i närliggande kvarter. Kvarteret närmast söderut, fastigheten Bålsta 50:2, ju-

sterades 2016 i en ny detaljplan nr 420 med bostadslägenheter i plan 1 över markplanets lokaler 

med verksamheter. Ny planbestämmelse införs på plankartan där nuvarande användningsbe-

stämmelse HJK kompletteras med B1 för bostäder i plan 1. 

 

Ny planbestämmelse: HJKB1  

Förutsättningarna för en ändring till fyra lägenheter i det aktuella kvarteret beskrivs nedan.  

 

Utredning om betydande miljöpåverkan 

Åtgärden omfattas även av miljöbalkens krav på utredning om betydande miljöpåverkan för pla-

ner och då särskilt om det finns behov av en strategisk miljöbedömning. Marken är ianspråkta-

gen och ingen ny mark kommer att tas i anspråk. Planändringen innebär ingen utökad verksam-

het utan ett mindre tillskott av boende vilket i sig inte bedöms medföra skäl för en betydande mil-

jöpåverkan enligt PBL 4 kap.33 b.  

 

Parkering 

Utrymme för parkering finns på fastigheten med fyra p-platser mot Stockholmsvägen. Genom att 

beteckningen för mark med prickmarkering ändras från ”mark som inte får bebyggas” till ” Mar-

ken får inte förses med byggnad” kan parkering komma till i dessa lägen. 

 

Ny egenskapsbestämmelse för prickmarkerad mark: ”Marken får inte förses med byggnad” 

 

Varsamhet 

Byggnaden har efter den ursprungliga planens antagande uppmärksammats i kulturhistorisk in-

ventering för Håbo kommun (Mälarbygd att förvalta, 2012) och markerats som en representant 

för Bålstas tidiga industrihistoria. Utdrag ur ”Mälarbygd att förvalta”: 

 
Under 1930-och 1940-talen etablerades en del småindustrier i Bålsta, framför allt inom 
byggbranschen. Av dessa industrier finns endast Bålsta snickerifabrik kvar. Byggnaden, 
som är i två våningar, är uppförd 1940. Den har senare byggts till mot nordöst. De ur-
sprungliga spröjsade fönstren har nyligen tyvärr bytts ut mot nya med lösa spröjsar. 
 



Snickeriet är en betydelsefull länk för att förstå Bålstas äldre historia och en viktig del av 
kulturmiljön. Värdebärande egenskaper är tegelstommen, den vita spritputsen, det flacka 
halvvalmade sadeltaket samt hissbalken. Det är önskvärt att eventuella till- och nybygg-
nader underordnas huset och inte avviker i stil, skala och material.  

 
Ny egenskapsbestämmelse om utformning: K1 att gälla för byggnaden snickeriet 
 

Trafikbuller 

Ändringen omfattas av de nya riktvärdena för vägtrafikbuller som innebär att ändringen ska be-

dömas efter det högre riktvärdet om max 60 dBA ekvivalent ljudnivå för vägtrafikbuller vid en bo-

stadsbyggnads fasad. Tidigare bullerutredningar har visat på värden utmed Stockholmsvägen 

som överstiger riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter utförs genomgå-

ende mot en tyst sida med väsentligt lägre trafikbullernivå. Minst hälften av lägenheternas bo-

ningsrum ligger mot byggnadens östra fasad som är en tyst sida. 

 
Den aktuella byggnadens fasad ligger ca 20 meter från vägmitt och parallellt med Stockholmsvä-
gen. Enligt bullerutredning för fastigheten Bålsta 50:2 ca 20 meter söder om denna gjordes en 
bullerutredning 2015 med följande resultat vid fasadvägg och en trappa upp som är helt jämför-
bart med den aktuella byggnaden: 

 

Marken mellan byggnaden på Bålsta 50:2 och Stockholmsvägen är hårdgjord medan ca 5 meter 
av marken mellan byggnaden på Bålsta 1:131 och Stockholmsvägen är täckt av gräs och 
buskvegetation. Enligt hur mycket bullrar vägtrafiken är sänkningen för 20 meters avstånd ca 5 
dBA ekv ljudnivå vilket ger 63dBA – 5 = 58dBA och alltså under riksdagens riktlinje för buller 60 
dBA.  



Enligt samma utredning för trafikbuller vid bostäder på fastigheten Bålsta 50:2 redovisas max 
nivån för skärmad uteplats eller gårdsyta vänd från Stockholmsvägen med betydligt lägre max-
bullervärden än 70 dBA. 

Förorenad mark 

I intilliggande byggnad pågår idag tillverkning av byggelement i trä för bostadsbyggnade. Ingen 
impregnering, ytbehandling eller lackering av delarna pågår idag. På fastigheten har tidigare på-
gått sågning av virke varav vissa delar impregnerats med doppning. Den till bostadsdelen kopp-
lade och för uteplats tillgängliga markdelen vid byggnadens sydöstra hörn har tidigare upptagits 
av en spånsuganläggning som nu tagits bort bedöms inte varit utsatt för föroreningar av impreg-
neringsverksamheten. Mark som troligtvis exponerats för föroreningar är den som ligger i direkt 
anslutning till och under den tidigare sågverksamheten. Dessa markytor används idag för parke-
ring och snickeriverksamhetens upplag. Ändringen av tillfälligt boende till permanent boende in-
nebär inga ingrepp eller ändring av förorenad mark. 

Det är angeläget att markföroreningar utreds och att program för åtgärder att minimera skador 
på grundvatten och jordmassor upprättas i samråd med kommunens miljöavdelning. 


