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Inledning

Skokloster slott. Foto: Ewa Ekfeldt.

Inledande kapitel beskriver vad en
översiktsplan är och hur processen för
framtagande av planen ser ut. Dessutom beskrivs de övergripande utgångspunkterna som ligger till grund för
planens innehåll.
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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen anger riktningen för hur kommunen vill att den
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut och är vägledande vid beslut om mark-och vattenanvändning.
Planen beskriver hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras eller utvecklas. Den pekar ut områden för vidare utveckling
av bland annat bostäder, infrastruktur, verksamheter och grönområden samt uppmärksammar värdefulla områden där viktiga
funktioner och värden ska bevaras och utvecklas.
Genom att hantera hela kommunen, utifrån ett brett angreppssätt, bidrar planen till en samlad strategi för hur utvecklingen
av kommunens framtida mark- och vattenanvändning ska se ut.
Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar
utveckling och kommunens vision Vårt Håbo 2030. Som grund
för vägledning av efterkommande beslut ska planens inriktning
bidra till en hållbar utveckling genom en god social, ekologisk och
ekonomisk utveckling.

Inledning

För att säkerställa att en hållbar utveckling främjas ska konsekvenserna av föreslagna förändringar analyseras under processens gång. Översiktsplanens miljökonsekvenser ska redovisas, i
syfte att förstärka översiktsplanens funktion som beslutsunderlag.
Innebörden av presenterade förslag kan därmed förstås tidigt i
planprocessen.
Översiktsplanen beskriver olika allmänna intressen, samt väger
dessa intressen mot varandra. Enskilda intressen hanteras först
i efterkommande planering, genom bland annat detaljplan och
bygglov.
Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen
(PBL) och miljöbalken (MB). Den är inte juridiskt bindande men
väger tungt vid framtida avgöranden om mark- och vattenanvändning. Avgränsningar och övergripande ställningstaganden ger
riklinjer för efterföljande detaljplanering och bygglov.

Läs mer
Plan- och bygglagen (2010:900)
3 kapitlet
Miljöbalken (1998:808)

Översiktsplanen är ett viktigt underlag vid dialog mellan stat
och kommun om allmänna intressen och riksintressen. I planen
redovisas hur kommunen tillgodoser riksintressen och gällande
miljökvalitetsnormer. Vidare ska planen redovisa hur kommunen
tar hänsyn till och samordnar arbetet gentemot nationella och
regionala mål, planer och program som är av betydelse för en
hållbar utveckling.
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Uppföljning av översiktsplanen
Översiktsplanen får genomslag i den fysiska miljön genom att
utgöra vägledning i efterföljande beslut, bland annat vid detaljplanering samt vid bygglovgivning. Kommunen ska ta ställning till
planens aktualitet varje mandatperiod. Översiktsplanering och
uppföljning av översiktsplanen ska vara kontinuerliga och parallella processer för att följa upp hur utvecklingen av Håbo kommun
fortskrider. Uppföljningen utgör en utvärdering av översiktsplanen
och kartlägger hur verkningsfull planen är och hur väl den följs.
Översiktsplanen ska följas upp av kommunfullmäktige årligen.
Uppföljningen ska utgå från översiktsplanens övergripande inriktning som uttrycks i de sex planeringsriktlinjerna.

Inledning

Genomförda uppföljningar utgör sedan underlag vid kommande
aktualitetsförklaringar samt revidering av översiktsplanen.

Översiktsplaneringen är en kontinuerlig process. Bearbetad bild från Boverket.
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Process – här är vi nu
I december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Håbo kommun
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan
för hela kommunen, med utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 2030.
Förslag till översiktsplan var ute för samråd 16 december 2016 till
28 februari 2017.
Under samrådstiden inkom totalt 115 yttranden fördelat på myndigheter, regionala organ, grannkommuner, föreningar, nämnder
och privatpersoner. Yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse och förslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Ett uppdaterat planförslag har tagits fram och ställs sedan ut
mellan den 17 juni och den 30 september 2019, innan den slutliga
översiktsplanen arbetas fram och antas av kommunfullmäktige.
Om det under utställningen inkommer synpunkter som föranleder
stora ändringar i planförslaget ska en ny utställning genomföras
innan det slutliga förslaget antas.

Inledning

Under juni 2017 hade förtroendevalda och tjänstemän en
workshop om hur samrådsförslaget skulle revideras. Bland annat diskuterades landsbygdsutveckling och framtida utveckling
i Bålsta. Under 2018 hade arbetsgruppen för översiktsplanen ett
flertal arbetsmöten med förtroendevalda samt ett dialogmöte med
företagare för att diskutera näringslivets behov. Efter samrådet
har också underlag till översiktsplan tagits fram i form av VA-policy, VA-plan samt kartläggning av natur för rekreation och skolnära natur.

Nedan visas en processbild samt grov tidplan över framtagandet
av översiktsplanen i Håbo kommun.

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING
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Håbo översiktsplan - en kommun för framtiden
Översiktsplanen fokuserar på perioden fram till år 2030, men har
en utblick mot år 2050 i frågor av en övergripande strukturell
karaktär där besluten är vägvalsavgörande.
Tidigare översiktsplaner i Håbo kommun har varit geografiskt
uppdelade, där Bålsta hanterats genom en fördjupad översiktsplan
och resterande del av kommunen omfattats av en översiktsplan.
Hela kommunen, inklusive Bålsta, hanteras i den nya översiktsplanen. Det innebär att de tidigare dokumenten upphävs i samband med att denna översiktsplan antas.

Inledning

Genom att hantera den översiktliga planeringen i en kommunomfattande översiktsplan tas ett samlat grepp för kommunens framtida utveckling. Att kombinera föreslagen utveckling i kommunens
olika geografiska delar sker enklast genom att frågan hanteras
i samma dokument, med samma övergripande inriktning. På så
sätt skapas en helhetssyn för kommunens framtida utveckling och
samspelet mellan kommunens olika geografiska delar kan uppmärksammas och förstärkas.

Håbo kommuns läge i Mälardalen
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Utgångspunkter
Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar utveckling och kommunens vision Vårt Håbo 2030. Håbo kommuns
utmaningar ligger främst i att hantera kommunens befolkningstillväxt, ta tillvara det geografiska läget, främja hållbara transporter och begränsa effekten av klimatförändringar.

Vision
Visionen är en övergripande strategi för samtliga av kommunens
verksamhetsområden. Översiktsplanen, med dess planeringsriktlinjer och föreslagen mark- och vattenanvändning, syftar till att
skapa det Håbo som kommunens vision Vårt Håbo 2030 beskriver.
Visionen baseras på fyra inriktningar enligt nedan.

Hållbar utveckling
Med hållbar utveckling avses en utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov och bygger på de tre aspekterna; social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet.

Levande småstad
Läs mer
Vårt Håbo 2030, Håbo kommun 2014

Hållbara Håbo
I hållbara Håbo finns det goda livet. Socialt innebär detta inkluderande och mångfacetterade bostadsområden för alla med
blandade upplåtelseformer och trygga stadsrum med gemenskap
och delaktighet. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för natur
och klimat och är energieffektiv och fossilbränslefri.

Inledning

Bålsta ska växa till en modern och sammanhängande centralort – en levande småstad med en intressant mix av människor,
aktiviteter, service och variationsrik arkitektur. Bålsta ska vara
en inkluderande och mångfacetterad stad. I stadskärnan samsas
bostäder med verksamheter, kultur och nöjen – det andas dynamik och puls. Intill finns småstadens stillhet med trädgårdar,
lekplatser, boende och rekreation vid Mälarens stränder. Bålsta
resecentrum ska vara stadens mittpunkt och sammanlänka Bålsta med regionen.

Aktiv part i Mälardalen
Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att
utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Här finns bra förutsättningar att växa med fler invånare och nya företag. I Håbo kan
man bo och leva under hela livet med tillgång till regionens utbud
av varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur.

Mälarkommunen nära naturen
Håbo kommun ska vara den naturnära mälarkommunen genom
att natur- och vattenmiljöer blir tillgängliga för alla. Värdefulla
natur-, vatten och kulturmiljöer ska förvaltas åt kommande generationer. Parker och natur ska vara sammanvävda med bebyggelsen och fylla tätorterna med grönska. Det ska vara enkelt att gå
längs vattnet och ta sig till skog och mark. Lättillgängliga stråk
visar vägen mot Mälaren som öppnar upp sig för aktiviteter och
båtliv.

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING
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Övergripande mål
FN har antagit 17 globala mål och en agenda för att nå ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Särskilt
relevant för översiktsplanen är mål 11 som innebär att städer och
samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska ligga till grund för
den svenska miljöpolitiken och genomsyra den fysiska planeringen. Fysisk planering pekas ofta ut som en nyckelfråga för att nå
målen.

Läs mer

Inledning

Hur översiktsplanen bidrar till att
uppnå nationella, regionala och
lokala mål framgår i bilaga 2, Hållbarhetsbedömning.

Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050 (RUFS)
uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och fungerar som
en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan
inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. RUFS
utgår från visionen om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion och baseras på fyra mål; en tillgänglig region med god
livsmiljö, en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, en
ledande tillväxt- och kunskapsregion och en resurseffektiv och
resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.

Sundsvall

Mot Östersund

Stockholmsregionens centrala
regionkärna

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS) beskriver den strategiska inriktningen och åtgärder för utvecklingen
i Uppsalaregionen. Utvecklingsstrategin utgår från visionen:
ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell
lyftkraft. Visionen har konkretiserats i tre strategiska utvecklingsområden: en växande region fokuserar på utveckling av det
geografiska området Uppsala län och förhållandet till omkringliggande län, en nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett
livskraftigt näringsliv samt förmågan till - förnyelse och värdeskapande i företag och organisationer i global konkurrens, en
region för alla lyfter fram länets invånare och det goda livet.

Stockholmsregionens regionala
stadskärnor
Regional stad med storregional funktion
Regional stad
Övriga större orter i regionala stråk
Primärt storregionalt transportsamband
Primärt regionalt transportsamband
Internationell ﬂygplats

Gävle

Falun
Borlänge

Uppsala

Mot Åbo

Västerås
Mot Helsingfors
Karlstad
Stockholm

Eskilstuna
Mot Oslo

Örebro

Håbos miljöstrategi är vägledande i kommunens miljöarbete
samt visar riktning för att möta de nationella miljökvalitetsmålen. Tre prioriterade inriktningar har fastställts; att bli en fossilbränslefri kommun till år 2050, att bli en giftfri och resurseffektiv
kommun och sträva efter naturmiljöer med mångfald.

Nyköping
Norrköping

Linköping

Mot Göteborg
0
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Jönköping
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Km

Mot Köpenhamn

Mot Kalmar
© Stockholms läns landsting Geodatasamverkan

RUFS 2050: Målbild för östra Mellansverige
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RUFS är vägledande vid kommunernas översiktliga planering och
anger förhållningssätt och ställningstaganden för regional samordning av mark- och vattenanvändning.

Övriga nationella, regionala samt lokala mål som är relevanta för
översiktsplanen beskrivs i kapitel 4 om generella riktlinjer samt i
bilagan om planeringsförutsättningar.
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Utmaningar
Utmaningarna handlar främst om att hantera befolkningstillväxten på ett klokt sätt, ta tillvara det geografiska läget, främja hållbara transporter samt begränsa och hantera klimatförändringar.

Befolkningsutveckling
Håbo kommun växer. Såväl befolkningsprognos som kommunens
mål om befolkningsutvecklingen pekar på samma sak. Håbo
kommer att växa till cirka 25 000 invånare år 2030. Sett till den
demografisk utvecklingen har Håbo en åldrande befolkning samtidigt som det sker en stor inflyttning av barnfamiljer. Detta gör
att kommunen har mindre andel befolkning i arbetsför ålder än
riksgenomsnittet.

Ta tillvara det geografiska läget
Håbo kommun och Bålsta utgör en viktig kärna i mötet mellan
Uppsala och Stockholm län. Detta ger kommunen goda möjligheter att utvecklas inom flera områden, men kommunens storlek i
förhållande till närliggande kommuner medför utmaningar som
behöver hanteras för att den ska kunna uppnå sin fulla potential.

Inledning

Befolkningstillväxten är positiv och skapar förutsättningar för
utveckling. Men med en växande befolkning följer också utmaningar; bland annat ska bostadsbyggandet, samhällsservice och
infrastruktur följa samma takt som befolkningsökningen. Utbyggnad av omsorg, skola, förskola ska hänga med. Bostäder och service ska också anpassas utifrån åldersgrupper och särskilda behov,
anpassas till omgivning och beakta kvaliteter såsom natur- och
rekreationsområden. Stora ekonomiska utmaningar ligger också i
driften av de samhällsfunktioner och den infrastruktur som kommer att behöva byggas ut.

Andelen som pendlar från Håbo för arbete utanför kommunen
utgör en större grupp än den som pendlar in i kommunen. För att
få en levande kommun under dagtid och ge förutsättningar för inflyttning och service behöver kommunen öka sin attraktionskraft
för etablering av arbetsplatser.
Håbo är beroende av en välfungerande regional infrastruktur som
knyter samman kommunen med närliggande städer som Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. Mälarbanan, med regional
tågtrafik samt pendeltågstrafik, spelar en avgörande roll i detta.
På sikt kommer befolkningstillväxten i kommunen, såväl som i regionen, innebära en ökad belastning på Mälarbanan. Investeringar i spårkapaciteten kommer att krävas och innebär ekonomiska
utmaningar. En utökad spårkapacitet på järnvägen i kommunen
skulle innebära ökad kapacitet och tillförlitlighet i trafikeringen,
vilket är nödvändigt för att möjliggöra hållbart resande i regionen.
En väl fungerande spårbunden trafik, där kapaciteten anpassas
efter nya förutsättningar, är avgörande för kommunens framtida
utveckling.

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING
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Klimatförändringar

Läs mer
Miljöstrategi, Håbo kommun 2015

Kommunen behöver också bidra till att minska klimatförändringarna. Håbo kommuns miljöstrategi slår fast att kommunen ska
minska sin klimatpåverkan och sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun. Användandet av förnybar energi ska öka i betydelse
och samhället ska utformas för minskad bilanvändning och förbättrade möjligheter för gång- och cykeltransporter.

Inledning

Koldioxidbudget, Håbo kommun 2018

Klimatförändringarna som sker på en global nivå innebär att årsmedeltemperaturen och årsmedelnederbörden förväntas öka. Risk
för översvämningar och extrema väderhändelser är möjliga effekter som kan drabba kommunen. Konsekvenserna kan bli stora och
anpassning och beredskap måste ske på en lokal nivå. Den fysiska
planeringen måste beakta frågor såsom lokalisering av bebyggelse
och dagvattenhantering.
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Inledning

Linfält vid Yttergrans Kyrka. Foto: Karl-Axel Cedergran

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING
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Utvecklingsstrategi

Utblick över centrala Bålsta. Foto: Göran Roxin.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi
visar på en översiktlig nivå hur Håbo
kommun ska utvecklas. Planeringsprinciperna tillsammans med strukturbilden illustrerar kommunens framtida
utveckling.

Planeringsprinciper
Översiktsplanen bygger på sex stycken planeringsprinciper, som
på en övergripande och strategisk nivå fastställer kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå visionen.

Främja landsbygden

Utvecklingsstrategi

Landsbygden är viktig för Håbos identitet och dess värden ska
tillvaratas genom att skapa goda förutsättningar att bo i, verka på
och besöka landsbygden. En levande landsbygd förutsätter en god
kollektivtrafik och väl utbyggd infrastruktur. Håbo kommun ska
ta vara på och uppmuntra lokala initiativtagares vilja att utveckla
landsbygden.
Hållbar samhällsutveckling förutsätter ett samspel mellan stad
och landsbygd. I en växande region blir det allt viktigare att bevara och utveckla landsbygdens resurser för att bland annat säkerställa livsmedelsproduktionen på sikt. Ny bebyggelse bör i första
hand ske genom komplettering av byar och bebyggelsegrupper.

Fokusera utvecklingen

Håbo växer. Det innebär ett ökat behov av nya bostäder, transporter, arbetsplatser, skolor, omsorg, idrottsanläggningar och annan
service. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen där service,
infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske
resurseffektivt och hållbart. Därför ska framtida bebyggelseutveckling främst koncentreras till tätorterna – Bålsta, Skokloster
och Krägga/Stämsvik. .

Skapa trädgårdsstad med stationsnära
läge
Bålsta förtätas i stationsnära lägen för att dra nytta av stationen
och kommunens strategiska läge i Mälardalen. Närmast stationen
eftersträvas ett koncentrerat och blandat utbud av service, mötesplatser och bostäder. Samtidigt ska Bålstas befintliga karaktär
som trädgårdsstad bibehållas. Bebyggelsen ska vara småskalig
med en variationsrik arkitektur och med inslag av natur och grönska. God kollektivtrafik och ett sammankopplat gång- och cykelvägnät bidrar till hållbara trafiklösningar.
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Tillvarata natur- och kulturmiljöer

Möjliggör möten

I Håbo ska alla ges goda förutsättningar för ett gott liv. Platser
för möten prioriteras och det offentliga rummet ska präglas av
god tillgänglighet med plats för barn och unga. Genom trygga
miljöer och ett varierat bostadsutbud skapas förutsättningar för
människor att mötas. Möten främjas också genom goda förutsättningar för lokalt föreningsliv och plats för idrott, kultur och
spontanaktivitet. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar spelar
en viktig roll för att människor ska få tillgång till mötesplatser
och för att länka samman olika delar av kommunen.

Utvecklingsstrategi

Håbos natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör en resurs som ska
tas tillvara och utvecklas. Naturens samtliga funktioner ska beaktas – rekreationsvärden, ekologiska värden och ekosystemtjänster.
Områden med höga natur- och kulturmiljövärden ska bevaras
samtidigt som invånare och besökare får tillgång till dem. Sammanhängande grönstruktur och gröna stråk ska förstärkas vid
planering och byggande. Tätortsnära natur ska särskilt värnas
och utvecklas för många funktioner och hög kvalitet. Mälaren ska
vara tillgänglig för rekreation och upplevelser, samtidigt som den
erbjuder möjlighet till attraktiva boendemiljöer där det är lämpligt.

Stärka näringslivet

Näringslivet är viktigt för Håbos utveckling. Befintliga företag
ska ges goda förutsättningar att utvecklas och nya företag ska ha
möjlighet att etablera sig i kommunen. Med sitt strategiska läge i
regionen ska kommunen verka för fler arbetstillfällen och ett brett
näringsliv med många branscher. Besöksnäringen ska vidareutvecklas och locka fler att vilja besöka Håbo. En god planberedskap
med mark och lokaler för näringslivets olika behov ska eftersträvas. Håbo ska även verka för en god kollektivtrafik och utbyggnad av Mälarbanan, samtidigt som den digitala infrastrukturen
utvecklas.

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING
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Utvecklingsstrategi
20

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING

Strukturbild
Strukturbilden är översiktlig och illustrerar kommunens intentioner utifrån de sex planeringsprinciperna. Bilden visar vilka
områden och stråk dit utvecklingsinsatser ska riktas men också
viktiga områden att bevara.

Kommunal kärna
Bålsta är utpekad som kommunal kärna och är därmed viktig
för utvecklingen i kommunen, såväl som i regionen, med många
funktioner såsom handel, service, bostäder, arbetsplatser och
rekreation. Bålsta har goda boendemiljöer och här bör merparten
av kommunens bebyggelseutveckling ske, i första hand genom
förtätning i stationsnära läge.

Tätorterna Skokloster och Krägga/Stämsvik är utpekade som
lokala kärnor och är viktiga för utvecklingen i kommunen. De
lokala kärnorna har goda boendemiljöer och har potential att
utvecklas avseende bostäder, mötesplatser, besöksnäring, kollektivtrafik och service av olika slag.

Kyrkby

Yttergran, Övergran och Häggeby/Vreta är befintliga kyrkbyar. Området runt Skokloster slott och kyrkan har potential att
utvecklas till kyrkby. Dessa är mindre orter/byar som är viktiga
för sin närmsta omgivning eftersom de ligger i anslutning till ett
utpekat kollektivtrafikstråk men också för att de har en historisk
bakgrund som samlingspunkt. Dessa orters värden som boendemiljö, mötesplats och för besöksnäringen kan förstärkas genom
aktsam komplettering av befintlig bebyggelse.

Utvecklingsstrategi

Lokal kärna

Transportsamband
Förbindelser som är särskilt viktiga för att upprätthålla och vidareutveckla en god tillgänglighet mellan kommunens kärnor men
också för arbetspendling och övriga transporter. Utpekade transportsamband utgörs av stråk där kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen bör utvecklas och dit investeringar i transportinfrastrukturen prioriteras.
Det största transportsambandet består av flera parallella stråk.
Mälarbanan och E18 är tillsammans viktiga stråk för arbetspendling och transporter. Bålsta station trafikeras med både pendeloch regiontåg. Håbo kommun verkar för utbyggnad av Mälarbanan till fyrspår i riktning mot Stockholm. Kommunen ska även
verka för en tillkommande pendeltågsstation i kommunen, till
exempel i Bålstas västra delar.
Övriga transportsamband utgör mellankommunala och lokala
stråk för att koppla samman kommunens kärnor och för koppling
till Uppsala och Arlanda flygplats.
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Grönt samband
Övergripande och sammanhängande natur-, rekreations- och
skogsområden. Åsmiljöerna som sträcker sig genom kommunen och strandlinjerna är viktiga för de gröna sambanden. Att
grönstråken har en sammanhängande struktur är av stor vikt
för människors möjlighet till rekreation men också för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

Regional grön koppling
Viktiga platser där gröna kopplingar behöver värnas för att grönområdena ska bibehålla en sammanhängande struktur. De gröna
kopplingarna är en del av Stockholmsregionens gröna kilar och
Uppsala läns gröna infrastruktur.

Utvecklingsstrategi

Grönstråk att stärka
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Stråk där grönstrukturen har ett svagt samband på grund av
barriärer, såsom E18, bebyggelse eller verksamhet, och behöver
stärkas för att utgöra en sammanhängande grönstruktur.

Jordbruksmark

Jordbruksmark utgörs av åkermark och betesmark. Jordbrukslandskapens öppna vidder ska värnas och eventuell nytillkommande bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse.
Om jordbruksmark ska tas i anspråk ska det ske restriktivt och
prövning ska ske med hänsyn till jordbrukets samtliga värden;
Produktionsvärden, natur- och kulturmiljövärden, sociala värden
och kretsloppsvärden/ekosystemtjänster.

Vatten
Mälaren är av avgörande betydelse för kommunen, genom sitt
värde för friluftslivet och för dricksvattenförsörjningen. Mälaren
fyller även en viktig ekologisk funktion genom dess naturvärden.
Det är angeläget att vattenkvaliteten inte försämras.
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Utvecklingsstrategi

Fågelholkar vid E18. Foto: Gunnar Henriksson
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Mark- och vattenanvändning
I detta kapitel beskrivs hur Håbo kommun vill att mark- och vattenområden
ska användas i framtiden. Planförslaget redovisas på en mark- och vattenanvändningskarta med tillhörande
riktlinjer. Dessa riktlinjer ska ge vägledning vid förfrågningar om förändrad mark- och vattenanvändning.

Frösundavik. Foto: Anett Wass.

Karta mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändning
Hela kommunen är indelad i områden baserat på avsedd mark- och
vattenanvändning. Riktlinjerna för mark- och vattenområden har
ett långsiktigt perspektiv och ger vägledning vid förfrågningar om
att förändra mark- eller vattenanvändningen.

Mark och vattenanvändningen är i detta kapitel kategoriserad
utifrån användning. Varje användning beskrivs först i generella
ordalag och följs sedan av den befintliga markens användning
och föreslagna framtida förändringar av markanvändningen. I de
fall ett område har en mer specifik inriktning förtydligas detta i
texten.
Befintlig markanvändning innebär att nuvarande mark- och
vattenanvändning i huvudsak ska bibehållas. Områdena kan dock
utvecklas inom nuvarande markanvändning genom att befintliga
värden förstärks och vidareutvecklas eller att områdena förtätas.
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Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändningskartan utgår från en sammanvägning mellan olika allmänna intressen för att fastställa lämplig
användning för respektive område. Enskilda intressen och markägoförhållanden hanteras i efterföljande planering. Gränserna är
inte exakta utan kan komma att justeras vid senare planläggning.
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Inom framtida mark- och vattenanvändningsområden planeras en
förändring av mark- och vattenanvändningen så att nuvarande
användning ändras helt eller delvis. Tidshorsonten varierar.
Merparten av Håbo kommuns bebyggelseutveckling ska ske inom
befintliga bebyggelsegrupper och redan ianspråktagna områden.
Det innebär att bebyggelseutvecklingen koncentreras nära mötesplatser och servicepunkter i kommunen. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen där service, infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske resurseffektivt och hållbart.

Mark- och vattenanvändning

Utvecklingen ska ske med prioriteringsordning som fokuserar
på att förtäta de centrala delarna av Bålsta samt utveckla övriga orter i kommunen inom ramen för befintlig kapacitet i samhällsservice och infrastruktur av olika slag. Därefter utvecklas
Bålsta utåt och övriga orter (framförallt Skokloster och Krägga/
Stämsvik) på ett sätt som kan innebära större investeringar i
infrastruktur och service.

Småstad
Småstad utgörs av bebyggelse i anslutning till centrum
med blandad användning av bostäder, resecentrum, kontor,
handel, mindre parker, fritidsanläggningar samt samhällsservice
såsom skolor, förskolor och äldreboende. I dessa områden är bebyggelsetätheten hög eller medelhög.
Utveckling i Bålstas centrala delar ska bidra till att stärka
småstadskvaliteter genom komplettering med en blandning av
bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser, som bidrar till
en levande stadsmiljö under dygnets alla timmar. Komplettering
bör ske med flerbostadshus med lokaler i bottenvåningar, samt
trygga och trivsamma offentliga miljöer. Tillkommande bebyggelse
bör utformas med entréer och fönster mot gatan för att skapa ett
inbjudande gaturum. Verksamheter och funktioner som genererar
ett aktivt användande av stadsrummet, till exempel caféer, mindre butiker och offentliga mötesplatser, ska prioriteras.

Befintlig småstad.

Tillskott i Skokloster ska bidra till att skapa ett mervärde för
orten. I de centrala delarna av orten, intill befintlig service, ska
verksamhetsetableringar möjliggöras. Här bör även tillkomma
funktioner som bidrar till att skapa lokala mötesplatser.

Framtida småstad
De centrala delarna av Bålsta närmast stationen förtätas med bostäder, centrumändamål, personintensiva verksamheter (exempelvis tjänsteföretag) och kultur- och fritidsanläggningar. Syftet är att skapa attraktiv småstad och främja ett hållbart
resande. Goda boendemiljöer med trygga gaturum, utrymme för
barn och unga samt variation i arkitektur och estetisk utformning
ska eftersträvas vid såväl befintlig bebyggelse som vid nybyggnation. En variation av utformning, upplåtelseform och utbud ska
eftersträvas. Området ska prioriteras under den första tiden av
planperioden.
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Utökade eller nya lokaler för gymnasieskolan ska uppföras centralt i Bålsta centrum. Tillräckliga lokaler för förskola och skola
ska säkerställas.
Resecentrum, centrum och den nya stadsparken i Gröna dalen
ska kopplas samman genom ett grönt gång- och cykelstråk. Inom
området ska boende och verksamheter blandas, för att få fler
människor i rörelse under en större del av dygnet. Ett torg, med
anslutande gång- och cykelvägar ska tillkomma för att skapa en
mötesplats i centrum.

Verksamhetsområdet Dyarne ska utvecklas med bostäder och
service, istället för verksamheter, för att dra nytta av det centrumnära läget.
Kalmarsand ska förtätas med flerbostadshus för att förstärka
kopplingen till centrala Bålsta och för att dra nytta av det mälarnära läget. En exploatering i området förutsätter att Stockholmsvägen dras om i nytt läge. Det frigör mark och möjliggör
utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet för ökad tillgänglighet till
centrala Bålsta. Stor hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsen i området. Föreslagen utveckling av Kalmarsand ska bidra till
att öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.

Framtida småstad.

Trädgårdsstad
Trädgårdsstad utgörs av bebyggelse som huvudsakligen
består av bostäder med visst inslag av samhällsservice. I dessa
områden är bebyggelsen låg eller medelhög. I områdena ingår
också mindre parker och grönområden. Områdena bör förtätas
och kompletteras med bostäder och samhällsservice såsom skolor,
förskolor, äldreboende och fritidsanläggningar. Områden nära
resecentrum och hållplatser bör kompletteras genom tillskott av
flerbostadshus, där så bedöms lämpligt. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till områdets karaktär och gröna miljöer.
Inom Bålsta ska befintliga bostadsområden sammankopplas
genom ny bebyggelse för att skapa en mer integrerad tätortsstruktur. Befintlig bebyggelse i Bålsta är till stora delar utspridd
i satelliter. Genom komplettering av befintlig bebyggelse kan en
mer integrerad och sammanlänkad tätortstruktur skapas. Detta
innebär att mindre områden som idag utgörs av jordbruksmark
eller naturmark i viss mån kan komma att tas i anspråk. Det motiveras genom områdenas läge, deras bidrag till en mer sammankopplad och integrerad bebyggelsestruktur samt ett ökat underlag
och förbättrade möjligheter för en effektiv kollektivtrafik.
Söder om Bålsta, i anslutning till Mälaren, ligger Hagviken-Råbydal-Torresta-Talltorp. Områdena var ursprungligen avsedda
för fritidshus, men majoriteten av områdena består nu av permanentboende. Omvandling av kvarvarande fritidshus till permanentbostäder kan komma att ske.

Mark- och vattenanvändning

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Det ska vara lätt
att byta mellan olika trafikslag.

Befintlig trädgårdsstad.
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Skokloster tätort ska utvecklas genom förtätning och sammanlänkning av befintliga bebyggelseområden. Ny bebyggelse ska lokaliseras innanför ortens nuvarande yttre gränser. En ytterligare
utbyggnad av Skokloster, där orten växer utanför befintliga yttre
gränser, är förenat med stora investeringskostnader, framförallt i
infrastrukturen.
I Krägga/Stämsvik är komplettering av bebyggelsen möjlig.
Främst genom utveckling av redan befintliga byggrätter.

Mark- och vattenanvändning

Vidare arbete
Kommunen avser att utreda förutsättingarna för förtätning och komplettering i Bålsta.

Framtida trädgårdsstad
I Bålsta finns flera områden som ska utvecklas med
bostäder i form av flerfamiljshus och småhus med trädgårdsstadskaraktär. Nytillkommande bostäder föreslås i huvudsak vara av
småskalig karaktär, med villor, radhus och flerbostadshus anpassade efter områdets befintliga karaktär. Inslag av offentliga
byggnader samt service kan förekomma i begränsad utsträckning.
Spontanidrottsytor samt bostadsnära parker och lekplatser ska
tillskapas inom områdena. En variation av utformning, upplåtelseform och utbud ska eftersträvas. Tillkommande bebyggelse ska
syfta till att komplettera och sammanlänka befintliga områden.
Bostadsnära natur ska värnas och värdefulla grönområden och
grönstråk ska värnas.
Väppeby, mellan Kalmarvägen och Kalmarleden, ska bidra till
att koppla samman bebyggelsen längs Kraftleden och områdena i
Kalmarviken. Det innebär att jordbruksmark kan komma att tas
i anspråk, samt att natur- och kulturmiljövärden såsom fornlämningar kan komma att påverkas. Natur- och kulturmiljövärdena i
området ska värnas vid en utveckling i området. Ianspråktagandet av jordbruksmark motiveras med att det är ett centralt läge i
Bålsta, som genom bebyggelse ger en sammanhängande bebyggelsestruktur med god tillgång till kollektivtrafik.
Viby äng ska utvecklas med framför allt småhus enligt gällande
detaljplaneprogram.

Framtida trädgårdsstad.

I Skokloster tätort ska ett större område med ny bebyggelse
tillkomma. Syftet är att skapa blandad bebyggelse, med småhus,
radhus och flerbostadshus. Detta förstärker befolkningsunderlaget
till befintlig service och kollektivtrafik. Den nuvarande kapaciteten i Skoklosters vattenverk och reningsverk är mycket begränsad.
Åtgärder för att öka VA-kapaciteten behöver därför genomföras
innan en bebyggelseutveckling kan komma till stånd. En ökande
befolkning i Skokloster innebär även ökade krav på förbättrade
kommunikationer till orten. Närheten till natur, strand och vatten
ska värnas, vidareutvecklas och tillgängliggöras.
Utveckling i Krägga/Stämsvik ska ske genom utveckling av
befintliga byggrätter i Krägga. Nuvarande befolkningsunderlag i
Krägga/Stämsvik innebär att det skulle krävas stora byggnadsvolymer för att nå upp till ett befolkningsunderlag som kan möjliggöra serviceutbyggnad i orten. Den nuvarande VA-kapaciteten är
mycket begränsad, vilket måste beaktas i den framtida utveck-
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lingen av orten. I samband med att Krägga/Stämsvik utvecklas
är det angeläget att en ny trafikplats till E18 tillkommer för att
öka tillgängligheten till och från orten. Vid utveckling ska ortens
närhet till naturen och Mälaren värnas och bevaras.

Framtida trädgårdsstad på längre sikt

Nya Kalmarsand föreslås på sikt att utvecklas med bostäder
för att dra nytta av det mälarnära läget. Stor hänsyn ska tas till
områdets natur- och kulturmiljövärden. Särskild vikt ska läggas
vid att säkerställa det gröna sambandet från Stockholmsregionens
gröna kil Görvälnkilen, mot Lillsjön och vidare mot Bålstaåsen.
Strandskyddets syften ska värnas.

Framtida trädgårdsstad på längre sikt.

Mark- och vattenanvändning

Bista verksamhetsområde föreslås på sikt att omvandlas från verksamhetsområde till bostäder med trädgårdsstadskaraktär. En sådan utveckling tillvaratar det centrumnära läget och
närheten till Mälaren och kan öka tillgängligheten till Mälaren
för hela Bålsta. Då marken redan idag är ianspråktagen för tung
industri bedöms en omvandling till bostäder förbättra för allmänhetens tillgänglighet till stranden. Omvandlingen till bostäder
behöver ske i etapper och är endast möjlig om verksamheterna
omlokaliseras, då befintliga verksamheter hanterar flytande naturgas. Hanteringen är klassad som farlig verksamhet av länsstyrelsen.

Väppeby i Bålsta. Foto: Håbo kommun
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Området öster om Torresta vid Mälaren söder om Bålsta föreslås på sikt utvecklas med i huvudsak småhus. Förutsättning för
en utveckling av området är att det går att anordna hållbar vatten- och avloppsförsörjning, samt att väginfrastrukturen byggs ut.
Stor hänsyn ska tas till områdets naturvärden och allmänhetens
tillgänglighet till strandområdet. Utveckling i detta område kräver ett helhetstgrepp för att skapa goda förutsättningar till nya
infrastrukturlösningar samt en god sammanlänkning med Bålsta.

Mark- och vattenanvändning

Mindre orter och byar
Mindre orter och byar på landsbygden som huvudsakligen
består av bostäder och i viss mån mötesplatser. Områdena saknar samhällsservice. Byarna har ofta ett stort kulturhistoriskt
värde och är viktiga för en levande landsbygd. Ny bebyggelse ska
ske genom komplettering som samspelar med befintlig bebyggelsekaraktär, landskapsbild och topografi. Kompletteringen ska
placeras inom ortens befintliga yttre gränser. En förutsättning för
ny bebyggelse är att VA-försörjningen går att lösa på ett hållbart
sätt, med kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Ny bebyggelse ska utformas så att förutsättningarna för kollektivtrafik och
hållbara resor underlättas.

Mindre orter och byar.

Kyrkbyn Övergran har mycket höga kulturmiljövärden. Övergrans kyrka och omkringliggande byggnader omfattas av områdesbestämmelser i syfte att bevara bebyggelsekaraktären runt
kyrkan. Bebyggelsen i Övergran kan kompletteras i viss omfattning. Komplettering ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse.

Utblick över Övergran. Foto: Ewa Ekfeldt.
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Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek och omfattning anpassas till den befintliga bebyggelsen och områdets kulturmiljövärden. Komplettering av bebyggelsen ska ske utan att ta
omkringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk.
Övergran ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad,
vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Övergran trafikeras
med kollektivtrafik.

Häggeby-Vreta ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp. För tillfället pågår en utredning kring områdets
framtida VA-försörjning. Häggeby-Vreta trafikeras med kollektivtrafik.
Yttergran och Ekilla utgör en relativt sammanhängande bebyggelsegrupp längs väg 263. Området runt Yttergran kyrka och
Ekilla kvarn har ett stort kulturhistoriskt värde.

Läs mer om områdesbestämmelser i
kapitel 4 Generella riktlinjer .

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
Verksamhetsområde för vatten och
avlopp (VA) är geografiska områden
som fastställts av kommunfullmäktige. Inom dessa områden ansvarar
kommunen för vatten och/eller-avloppsförsörjning genom utbyggnad,
drift och underhåll.

Viss komplettering kan ske i anslutning till befintlig bebyggelse i
Yttergran och Ekilla. Tillkommande bebyggelse ska i utformning,
storlek och omfattning anpassas till den befintliga bebyggelsen och
områdets kulturmiljövärden. Komplettering av bebyggelsen ska
ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och naturmark i
anspråk.
Yttergran ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad,
vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Yttergran trafikeras
med kollektivtrafik.

Mark- och vattenanvändning

Häggeby-Vreta består av kyrkbyn Häggeby och fritidshusområdet Vreta, som vuxit samman. Häggeby omfattas av områdesbestämmelser då dess sockencentrum och den äldre bebyggelsen
runt Häggeby kyrka har höga kulturhistoriska värden. I Vreta
har en stor del av den tidigare fritidshusbebyggelsen omvandlats
till permanentbostäder. Utveckling i Häggeby-Vreta ska syfta till
att värna och utveckla områdets kulturhistoriska miljöer. Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek och omfattning
anpassas till befintlig bebyggelse. Komplettering av bebyggelsen
ska ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk.

Områdesbestämmelser

Brunnsta by är en välbevarad radby med höga kulturhistoriska
värden. Byn omfattas av områdesbestämmelser i syfte att bevara
den kulturhistoriskt värdefulla bymiljön. Eventuell komplettering
av bebyggelsen ska ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk.
Brunnsta by ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad, vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Byn trafikeras
med kollektivtrafik.
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Mark- och vattenanvändning

Kivinge är ett tidigare fritidshusområde som nu mest utgörs av
småhusbebyggelse för permanent boende. Området lämpar sig för
viss kompletterande bebyggelsen. Tillkommande bebyggelse ska
ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och naturmark i
anspråk. Kivinge är anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad, vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse.
Kivinge trafikeras med kollektivtrafik.
Lugnet är ett tidigare fritidshusområde på Skohalvöns västra
sida. Fritidshusen har idag till stor del omvandlats till permanentbostäder. Komplettering av bebyggelsen ska ske utan att ta
omkringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk. Lugnet
ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kapaciteten i Skoklosters vattenverk och reningsverk är begränsad, vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Lugnet trafikeras
med kollektivtrafik.
Måttan består av några mindre gårdar som sedan 80-talet kompletterats med småhusbebyggelse. Väster om den befintliga bebyggelsen finns en detaljplan som medgör viss tillkommande småhusbebyggelse. Måttan ligger utanför kommunalt verksamhetsområde
för vatten och avlopp, vilket ska beaktas vid en utveckling i
området. Måttan trafikeras med kollektivtrafik.

Verksamhetsområden

Avser befintliga områden för verksamheter som kan vara
störande, ytkrävande, generera tung trafik eller stor mängd övrig
trafik samt där risk för miljöpåverkan föreligger. Bostäder ska
därför inte medges inom dessa områden.

Framtida verksamhetsområden

Befintliga verksamhetsområden.

Framtida verksamhetsområden är viktiga för att tillgodose näringslivets behov. Riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer för luft och vatten ska särskilt uppmärksammas vid
utveckling inom områdena.
För att dessa områden ska vara attraktiva för verksamhetsetablering krävs infrastruktur, såsom kommunikationer, bredbandsuppkoppling och fibernätverk som motsvarar den kapacitet som krävs
för företagens behov.
Områdena ska utformas med såväl de arbetande som verksamheten i åtanke. Det innebär att arbetsmiljön ska utformas för de
människor som ska arbeta och vistas där, samtidigt som utformningen ska möjliggöra att tilltänkta verksamheter kan bedrivas
effektivt.
Vid Dragelund ska etableringar framförallt utgöras av kontorsverksamheter, småindustri och handel som gynnas av det
attraktiva skyltläget vid trafikplatsen och E18. Området består
idag till stor del av naturmark. Det tillskott i arbetsplatser som
tillkommande verksamhetsmark bidrar med, utgör huvudsakligt
motiv till att ta naturmarken i anspråk. En grön koppling, från
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Granåsen vidare mot Stockholms län och Görvälnkilen, ska bevaras i samband med att området utvecklas till verksamhetsmark.
Områdets geografiska utbredning kan komma att utökas, under
förutsättning att samplanering sker med Upplands-Bro kommun.
Logistik Bålsta ska utvecklas till ett verksamhetsområde. Stor
hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse i Skörby. Förändringen av
markanvändning innebär att naturmark tas i anspråk. Detta motiveras av de goda infrastrukturförutsättningarna som närheten
till Mälarbanan och E18 medför samt det tillskott av arbetsplatser
som området bidrar med. Stickspåret till järnvägen ger goda förutsättningar att hantera gods på järnvägen.

I anslutning till Skokloster tätort bör ett framtida verksamhetsområde möjliggöras för att öka antalet arbetstillfällen i orten.
Området är beläget inom statligt naturreservat. En framtida
planläggning förutsätter dialog med Länsstyrelsen om naturreservatets avgränsning.

Framtida verksamhetsområden.

Framtida verksamhetsområden på sikt
Norr om Mälarbanan, mellan järnvägen och E18, reserveras mark för en framtida utbyggnad av Logistik Bålsta. I området förekommer många fornlämningar, som framtida planläggning
måste ta hänsyn till. En utveckling i området kräver även att
trafiksituationen går att lösa på ett säkert och effektivt sätt.
Området mellan motorvägskörfälten vid trafikplats Ekolskrog
föreslås på sikt utvecklas till ett verksamhetsområde. Området
anses lämpligt för industriverksamhet tack vare det goda infrastrukturläget och närheten till E18. Vid utveckling i området ska
hänsyn tas till säkerhetsavstånd från motorvägen. Det gröna sambandet är dock svagt på grund av E18 och bör stärkas i samband
med en utbyggnad i området, till exempel via en ekodukt.

Mark- och vattenanvändning

Exploatering i området kommer att starta söder om Mälarbanan.
Om efterfrågan på mark ökar kan även området norr om Mälarbanan, mellan järnvägen och E18 bli aktuella att bygga ut för
verksamheter.

Framtida verksamhetsområden på sikt.
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Utredningsområde

Mark- och vattenanvändning

Område där lämplig framtida användning ska prövas utifrån områdets förutsättningar.
Grustaget vid Draget, mellan trafikplats Draget och Bålstaåsen, har nyligen avslutats som grustag. Området ligger i anslutning till Bålsta och har goda infrastrukturförbindelser. Närheten
till E18 gör att området är utsatt för höga bullernivåer. Inom
området finns värdefulla naturvärden i form av våtmarker och
grusmiljöer samt förekomst av vattensalamander och backsvalor. Området utgör också en viktig länk i det sammanhängande
stråket mellan Bålstaåsen och Stockholmsregionens gröna kil
Görvälnkilen. Området är särskilt känsligt för miljöfarligt läckage till grundvatten. Håbo kommun saknar idag reservvattentäkt,
och områdets potential som reservattentäkt ska utredas. Kommunens framtida behov och områdets särskilda förutsättningar ska
utredas, för att klargöra lämplig framtida markanvändning. Även
kommunikationer till och från området området ska utredas.
Utredningsområden.

Miljöbalken 3 kap. 4 §
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruksmark av nationell betydelse. Det
innebär att brukningvsärd jordbruksmark endast får tas i anspråk om det
behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen, och dessa inte kan
tillgodoses genom att annan mark tas
i anspråk.”

När Wij grustag vid Ekilla avslutas ska möjligheten att stärka
friluftslivet och utveckla insjön i grustäkten utredas. Möjligheten
att uppföra ett mindre antal bostäder i anslutning till Enköpingsvägen ska också utredas. Eventuella åtgärder i området ska bidra
till att bevara och vidareutveckla områdets natur- och friluftsvärden.
Området vid Skokloster slott ligger i ett attraktivt natur- och
kulturhistoriskt värdefullt område på Skohalvön, i närhet till
Skokloster tätort, infrastruktur och kollektivtrafik. Det finns viss
service vid området samt en gästhamn. Utvecklingsmöjligheterna
för området är stora både ur besöksnäringssynpunkt och utbudet
av arbetstillfällen på Skohalvön. Områdets framtida markanvädning bör utredas med hänsyn till de höga kulturmiljövärdena och
områdets landskapsbild och avse att stärka besöksnäringen och
skapa arbetstillfällen. En framtida utveckling i området bör föregås av områdesbestämmelser eller planläggning där slottet och
kyrkan ingår i syfte att skydda deras kulturhistoriska värden.

Jordbruksmark

Omfattar åkermark och betesmark. Jordbruksmark är av
nationell betydelse och en viktig resurs för en långsiktigt hållbar
utveckling. Förutom att jordbruksmarken har höga värden för
livsmedelsproduktionen, så är den även av vikt för en levande
landsbygd, natur- och kulturmiljövärden och ekosystemtjänster.
Inom kommunens orter och byar kan viss jordbruksmark komma
att tas i anspråk för att på platsen bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. I de fall intrång i jordbruksmark planeras
ska det tydligt motiveras utifrån väsentliga samhällsintressen.
Åtgärder som begränsar eller försvårar brukning av jordbruksmark på landsbygden ska undvikas, och hänsyn ska tas till
arrondering och möjlighet till ett rationellt jordbruk.
Jordbruksmark.
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Gröna samband
Gröna samband är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till
människors välbefinnande. På en kommunövergripande nivå finns tydliga gröna samband längs Uppsalaåsen och i Mälarnära ädellövsmiljöer. Görvälnkilen och Järvakilen pekas ut som gröna kilar i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Ekosystemtjänster

Natur- och rekreationsområden
Omfattar områden med höga naturvärden och friluftsvärden, främst med utgångspunkt i Håbo kommuns naturvårdsplan.
Områdena omfattar även naturreservat, Natura 2000, riksintressen för naturvård och friluftsliv samt parker och grönområden
som fyller viktiga funktioner för rekreation, skolverksamhet,
kultur- och fritidsverksamheter i eller nära tätorter. Områdena
ska värnas som natur- och rekreationsområden.

Vidare arbete
Kommunen avser att ta fram styrdokument för friluftsliv, grönstruktur
och parker.

Bålstaåsen ska värnas som tätortsnära grönområde. Bålstaåsen
är en del av det gröna samband som sträcker sig från norra delen
av kommunen, via Bålstaåsen till Stockholmsregionens gröna kil
Görvälnkilen. Bålstaåsens värden ska utvecklas, förstärkas och
skyddas från att tas ianspråk på lång sikt.
Lillsjön och dess närområde har höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden, och ska utvecklas till ett tätorsnära grönområde. Området ingår i det gröna samband som sträcker sig från norra delen av kommunen, via Bålstaåsen till Stockholmsregionens
gröna kil Görvälnkilen. Områdets höga naturvärden bör skyddas
långsiktigt.

Mark- och vattenanvändning

Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete, de produkter och tjänster som naturen ger oss
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturen utför mängder av uppgifter som vi
är beroende av och som många gånger är omöjliga eller kostsamma att ersätta med teknik. Ekosystemtjänster kan handla om naturens förmåga att rena luft, sänka temperaturen, ta hand om dagvatten eller
tillhandahålla miljöer för rekreation och friluftsliv. Mångfunktionella och sammanlänkade gröna miljöer
ger förutsättning för fler fungerande ekosystemtjänster.

Biskops Arnö ska utvecklas för besöksnäringen, så att områdets
natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden blir en tillgång för fler.
De rekreativa och kulturhistoriska värdena på Skohalvön ska
lyftas och utvecklas för att öka områdets värde för besöksnäringen. Särskilt ska de rekreativa värdena i området mellan Skokloster slott och Skokloster tätort utvecklas och säkras långsiktigt för
att stärka kopplingen mellan de två bebyggelseområdena.
Naturområdena i anslutning till Krägga/Stämsvik ska värnas som rekreationsområde för boende och besökare, samt för att
mildra det visuella intrycket från E18 och dess bullerpåverkan.

Natur- och rekreationsområden.
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Mark- och vattenanvändning

Naturreservat Hjälstaviken. Foto: Ewa Ekfeldt

Viby friluftsområde har höga socala och rekreativa värden och
är ett viktigt område för motionärer, skolor och föreningslivet.
Området ska värnas som ett tätortsnära rekreationsområde som
rymmer relativt tysta skogsmiljöer och kontakt med Mälaren.
Områdets mångfunktionalitet ska utvecklas vidare.
Skogsområdet väster om Skörby fram till Lastberget utgör ett
allt viktigare grönt stråk för rekreation i takt med att Bålsta
växer. I samband med att det planerade industriområdet Logistik
Bålsta etableras tas värdefulla rekreationsområden i anspråk,
vilket ytterligare ökar behovet av större områden för tätortsnära
rekreation i anslutning till Bålsta. Områdets värden för friluftslivet ska utvecklas och säkras långsiktigt.

Vidare arbete
Kommunen avser att ta fram en plan
för hur rekreativa värden i området
mellan Ekilla och Bålsta kan stärkas
och utvecklas.

Granåsen och Ekillaåsen ska utvecklas för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen på ett sätt som tar hänsyn till områdenas
naturvärden kopplat till åsmiljön och Stora och Lilla Ullfjärden.
Ökat besökstryck måste hanteras så att områdets naturvärden
säkerställs. Tillgängligheten i området och kopplingen till närliggande grönområden bör öka genom bättre information och märkning av stigar.
Hjälstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar och ett av
Uppsala läns mest besökta naturreservat. Här rastar tusenstals
flyttfåglar både höst och vår, vilket lockar många besökare. Området har mycket höga natur- och rekreationsvärden och är en viktig
grön koppling mot Enköpings kommun. Dessa värden ska värnas
och stärkas.
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Framtida natur och rekreationsområde

Övrig natur och landsbygd

Omfattar skogsmark, öppna ytor och landsbygd. Områdena innefattar också mindre bebyggelsegrupper och spridd bebyggelse. Områdena fyller en viktig funktion som gröna samband för
att knyta ihop värdefulla naturområden och som spridningskorridorer mellan dessa.

Framtida natur- och rekreationsområde.

Det är av stort allmänt intresse att förutsättningarna för jordbruk
är fortsatt goda och att de öppna landskapen bevaras. Viss nybyggnation på landsbygden kan tillåtas i anslutning till befintlig
bebyggelse. En förutsättning är att vatten- och avloppshanteringen går att lösa på ett hållbart sätt. Vid nybyggnation på landsbygden ska placering och gestaltning anpassas till områdenas naturoch kulturmiljövärden och till redan befintlig bebyggelse.

Vatten
Omfattar Mälarens vatten inom kommunens gränser
samt Lillsjön. Ingen förändrad användning avses. En fortsatt
god vattenkvalitet ska eftersträvas, då det är av stor vikt för en
hållbar utveckling. Områden med höga naturvärden, såsom Stora
och Lilla Ullfjärden, ska särskilt värnas.

Mark- och vattenanvändning

Gröna Dalen ska utvecklas till en stadspark och ett blågrönt
gångstråk som binder ihop Bålsta centrum med Aronsborgsviken i Mälaren. Stadsparken ska vara en naturlig mötesplats som
erbjuder olika typer av aktiviteter året om. I området ska framförallt rekreations-, naturvärden och ekosystemtjänster som exempelvis odlingar, planteringar, dagvattenhantering och öppna fält
för olika aktiviteter tillskapas. Kultur- och fritidsanläggningar
kan med fördel lokaliseras till området. Utvecklingen av Gröna
Dalen är ett led i att öka allmänhetens tillgång till Mälaren.
Det blir möjligt att på ett enkelt och säkert sätt ta sig mellan de
centrala delarna av Bålsta och Mälaren. Möjligheten till vattenkontakt är en värdefull tillgång som ska tillvaratas i utvecklingen
av Gröna Dalen.

LIS-områden
Håbo kommuns LIS-områden syftar till att öka attraktiviteten på landsbygden för såväl kommunens invånare som för
besökare, genom att utveckla strandnära lägen för besöksnäring,
friluftsliv och i viss mån service och bostäder.

Övrig natur och landsbygd.

Att kommunen pekar ut LIS-områden innebär inte att strandskyddets syften kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att trygga
en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, ska
alltid långsiktigt tryggas även inom LIS-områden.
Längs Mälarens stränder råder generellt ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller en viktig funktion i området.
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Mark- och vattenanvändning

Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, LIS
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 e § kan
kommunen i en översiktsplan peka ut
LIS-områden. Inom dessa områden
kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling tillämpas när man
upphäver strandskyddet. Syftet med
LIS är att stimulera den lokala och
regionala utvecklingen i landsbygdsområden som har god tillgång till
fria strandområden. Längs Mälarens
stränder bör LIS-områden endast
pekas ut om efterfrågan på mark för
bebyggelse är låg.

Exploateringstrycket varierar dock mellan olika delar av Mälaren.
I Håbo kommun finns en stor andel oexploaterade stränder där
tillgängligheten för allmänheten kan utvecklas.
Kommunens LIS-områden ligger i närheten av befintlig bebyggelse och infrastruktur. Därigenom fredas orörda stränder och det
skapas förutsättningar för en resurseffektiv planering och en god
samhällsekonomi genom att genomförda investeringar nyttjas.
Håbo kommuns LIS-områden hanterades tidigare i ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen, där fyra LIS-områden samt två möjliga framtida LIS-områden pekades ut. De utpekade LIS-områdena
var Skokloster tätort, Skokloster slott, Sånka samt Övergran. De
två möjliga framtida LIS-områdena var Ekilla samt Biskops-Arnö.
I framtagandet av översiktsplanen har även dessa båda möjliga
LIS-områdena utretts och bedömts vara lämpliga som LIS-områden.
Föreslagen utveckling inom de sex utpekade LIS-områdena beskrivs nedan.

Skokloster tätort
LIS-området i Skokloster tätort ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten till och användning av strandområdet. Framförallt ska anläggningar för friluftsliv och rekreation
på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning kan ny
bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk för gång och cykel
från omkringliggande bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för boende och besökare.
Nya funktioner ska koncentreras längs den exploaterade delen av
stranden. Då VA-kapaciteten är begränsad i området krävs det att
VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Området omfattas idag inte av strandskydd, men är markerat som
LIS-område då strandskyddet återinträder i samband med upprättande av en ny detaljplan i området .

Skokloster slott
Vatten och LIS-områden.

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling
av områdets turism- och rekreationsvärden, på land såväl som i
vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som besöksmål, för sommar- och vinteraktiviteter.
Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla
tillgängligheten till stranden.
LIS-områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade åtgärder ska underordnas dessa
värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får inte
hotas. Slottets och kyrkans framträdande roll i landskapet ska
bevaras. Hållbar VA-försörjning, anpassade efter de eventuellt
förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid utveckling i området,
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ska säkerställas för att garantera att vattenstatusen i Mälaren,
Skofjärden, inte försämras.

Sånka
LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets
friluftsvärden genom att vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka
tillgängligheten till stranden ska främjas.
Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till
platsens natur. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det
ökade kapacitetsbehov som uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att garantera att vattenkvaliteten
i Mälaren, Gorran, inte försämras.

Mark- och vattenanvändning

Skokloster slott. Foto: Göran Roxin

Övergran
LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet
till stranden för boende och besökare. Det kan bland annat ske
genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed Ryssvikens västra strand samt genom skyltning. Stor hänsyn
ska tas till Övergrans höga natur- och kulturvärden, vilka delvis
regleras av områdesbestämmelser. På grund av områdets höga naturvärden samt risken för översvämning lämpar sig LIS-området
inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter.
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Mark- och vattenanvändning

Naturreservatet Vattunöden. Foto: Susann Tholander

Ekilla
LIS-området i Ekilla syftar till att stärka det rörliga friluftslivet genom att möjliggöra en utveckling av områdets frilufts- och
rekreationsvärden. Åtgärder som syftar till att göra området till
ett besöksmål och öka tillgängligheten till stranden och insjön ska
främjas. Det sker med fördel genom förbättring av Upplandsleden
och fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Även campingoch fritidsbebyggelse kan vara aktuell. Områdets höga natur- och
kulturmiljövärden ställer stora krav på varsamhet. Utvecklingen
ska bidra till att stärka de gröna sambanden som sträcker sig över
Ekilla.
Området är ianspråktaget av en täktverksamhet. Det är god tillgång till utbyggd transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Det
finns risk för översvämning i grustäkten.
Naturvärdena är mycket höga och området gränsar till Natura
2000 och omfattas av riksintresse för naturvården och det rörliga
friluftslivet. I naturvårdsplanen är Stora samt Lilla Ullfjärden
klassade som den mest värdefulla klassen.

Biskops-Arnö
LIS-området på Biskops-Arnö syftar till att stärka besöksnäringen. På Biskops-Arnö bedrivs idag verksamhet i form av en
folkhögskola. Den verksamheten samt det rörliga friluftslivet ska
kunna säkras och stärkas över tid.

42

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING

Biskops-Arnö har höga natur- och kulturmiljövärden med värdefulla biotoper samt en historiskt intressant bebyggelse. Området
omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturvård, Natura
2000-område samt av landskapsbildskydd. Naturvårdsplanen
pekar ut ett flertal områden på ön med högsta naturvärdesklass.
Gröna samband sträcker sig över Biskop-Arnö vilka är viktiga för
den gröna infrastrukturen i kommunen och regionen. LIS-området lämpar sig därför inte för exploatering i form av bostäder eller
verksamheter. Endast sådana åtgärder som innebär att områdets
natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden bibehålls kan komma
ifråga.

Skokloster slott med tillhörande slottspark och bebyggelsen på Biskops-Arnö utgör statliga byggnadsminnen.
Skoklosters slottsmiljö ska värnas samtidigt som den ska fortsätta utvecklas som besöksmål. Tillgängligheten till stranden ska
vara god. och kopplingen mellan slottet och bostadsbebyggelsen i
Skokloster ska stärkas genom en gång- och cykelvägsförbindelse.
Biskops-Arnös bebyggelse ska skyddas samtidigt som dess nuvarande verksamheter såsom utbildning, konferens och vandrarhem
fortsatt ska kunna bedrivas och ges möjlighet att utvecklas. Områdenas höga kulturvärden bör skyddas långsiktigt, till exempel
genom områdesbestämmelser eller detaljplanering.

Upplandsleden
Genom Håbo kommun går den kortaste delen av Upplandsleden, från Bålsta till Skokloster, som ger rika tillfällen till
utsikter från åsarna mot Mälaren och ett vidsträckt jordbrukslandskap. Leden utgör en viktig resurs för det rörliga friluftslivet
och besöksnäringen i kommunen och dess sträckning bidrar starkt
till att tillgängliggöra Mälaren för fler. Upplandsleden ska bevaras
långsiktigt och nya sträckningar kan utvecklas när behov finns.

Byggnadsminne.

Gång- och cykelstråk
Stråk som ska utvecklas för bättre och säkrare förutsättningar för gång- och cykel.

Mark- och vattenanvändning

Byggnadsminne

Flera gång- och cykelstråk ska tillkomma eller förbättras inom
kommunen och till angränsande kommuner. Ett av stråken går
från de centrala delarna av Bålsta, över motorvägen vid befintlig övergång via Granåsvägen vidare till Ekillabadet. Gång- och
cykelstråket fortsätter sedan från Ekilla norrut till Övergran där
stråket delas upp i två stråk, ett till Skokloster och ett till Kivinge
och vidare mot Hjälstaviken vid kommungränsen. Stråket mot
Skokloster avses även förlängas till Skokloster slott. De norrgående stråken skapar en förbättrad tillgänglighet till natur- och
rekreationsvärden, vilket gynnar såväl kommunens befolkning
som besöksnäringen.
Längs med den före detta banvallen mellan Bålsta och Krägga/
Stämsvik samt vidare över Ekolsundsviken till Enköpings kom-
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mun, markeras ett gång- och cykelstråk. Det förbättrar förbindelsen mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta och fyller en regional
funktion genom att koppla samman Håbo med Enköpings kommun. Stråket avses även fortsätta söderut från centrala Bålsta,
mot Kalmarsand och Bro i Upplands-Bro kommun. Därigenom
kopplas cykelnätet i Håbo samman med Stockholmsregionens regionala cykelvägnät. Stråket möjliggör både arbetspendling samt
rekreation och turism inom och mellan kommunerna.
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Järnväg
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Omfattar järnväg samt dess buffertzon om 30 meter från
närmaste spårmitt.
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Mark- och vattenanvändning
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Upplandsleden och framtida gång- och
cykelstråk.

Befolkningsökningen i kommunen och regionen samt en väntad
ökad efterfrågan på tågtrafik gör att Mälarbanan på sikt behöver få en högre spårkapacitet. En väl fungerande spårbunden
trafik, där kapaciteten anpassas efter nya förutsättningar är
avgörande för kommunens framtida utveckling.
För att säkerställa att kommunens utveckling inte försvårar
en framtida utbyggnad av Mälarbanan med två nya spår ska
ny bebyggelse inte tillåtas närmare än 30 meter från närmaste spårmitt på järnvägen. Om ny bebyggelse planeras inom 100
meter från Mälarbanan ska en riskanalys utföras. Resultatet av
riskanalysen fastställer lämpligt avstånd från järnvägen för ny bebyggelse. Föreslagen utveckling av kommunen anses väl förenligt
med det riksintresseområde för kommunikationer som Mälarbanan utgör.

Pendeltågsstationen i Bålsta. Foto: Gunnar Henriksson.
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Bålsta resecentrum

Omfattar Bålsta järnvägs- och busstation. Stationsområdet ska utformas till ett attraktivt resecentrum. Utformning av
nytt resecentrum ska möjliggöra för enkla byten mellan olika trafikslag. Tillgängligheten till resecentrum ska särskilt prioriteras
för fotgängare och cyklister.

St

Större väg

Omfattar motorväg och större allmänna vägar och leder
samt deras buffertzoner, 50 meter respektive 30 meter. Inom buffertzonerna råder byggnadsförbud.
Förändrad markanvändning längs med Håbo Häradsväg (väg 912)
får inte begränsa vägens funktion som koppling till Arlanda.

(
!

Framtida väg och trafikplats

Markreservat för ny väg respektive trafikplats. Möjligheten att skapa en ny väg eller trafikplats får inte försvåras.
Åsleden bör förlängas till Ullevivägen/Stockholmsvägen. Det
skulle ge ett mer sammanhängande vägnät i centrala Bålsta och
bidra till att avlasta trafikmängden på Stockholmsvägen och öka
tillgängligheten från Åsen till Bålsta centrum och resecentrum.

Järnväg, Bålsta resecentrum, befintliga
större vägar samt framtida vägar och
trafikplatser

Stockholmsvägen bör dras om från Kalmarrondellen, längs
Mälarbanan, ned mot Kalmarsandsbadet. Syftet med omdragningen är att skapa en lugnare trafiksituation på den nuvarande
sträckan, som kommer att omvandlas till en lugnare kvartersgata
genom Fånäs, och därigenom möjliggöra för en utbyggnad av gångoch cykelvägnätet.
Korsningen Centrumleden/Kraftleden/Kalmarleden har
idag en bristande trafiksäkerhet och framkomlighet. Korsningen
bör byggas om, med förbättrad anslutning från Centrumleden
till Kalmarleden. Detta förutsätter att befintliga verksamheter
i området omlokaliseras för att lämna utrymme för en framtida
vägkoppling.
Ett befintligt vägreservat markeras mellan Kalmarleden
och Råbyleden för att förstärka kopplingen till Bålsta. Vägen
kan på sikt komma att ersätta Torresta Byväg. Detta vägreservat
har även ingått i kommunens tidigare fördjupning av översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010, och är nödvändig för att en
utveckling i Torresta ska kunna ske.

Mark- och vattenanvändning

P

Befintlig trafikplats vid Draget behöver byggas om för ökad
trafiksäkerhet och för att ha kapacitet för förväntade ökade trafikrörelser.

Trafikplats

En trafikplats vid Krägga/Stämsvik som möjliggör
av- och påfart från E18 bör tillkomma för att öka tillgängligheten
till och från orten.
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Trafikplatsen placeras lämpligen där nuvarande väg till Krägga/
Stämsvik korsar väg E18. Trafikplatsen är en förutsättning för att
en vidare utbyggnad i Krägga/Stämsvik ska vara lämplig.

Mark- och vattenanvändning

Framtida färjeförbindelse

En framtida färjeförbindelse över Skofjärden mellan
Skohalvön och Knivsta kommun ökar tillgängligheten till Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholmsregionen. Förbindelsen finns
även utpekad i förslaget till översiktsplan för Knivsta kommun.
Inför ett eventuellt inrättande av förbindelsen ska en rad aspekter
utredas; möjligheter för arbetspendling, potential för besöksnäringen, mer exakt lokalisering, tillkommande infrastrukturbehov,
ytterligare möjligheter till bostadsbyggnation i Skokloster, samt
anläggnings- och driftkostnader. Möjlighet till finansiering bör
klargöras innan utredningen påbörjas.

Befintliga gästhamnar

( (

Det finns ett rikt båtliv i kommunen och det är angeläget att underlätta friluftslivet på Mälaren genom god tillgång
till gästhamnar. I Håbo kommun finns en gästhamn belägen vid
Skokloster slott. Gästhamnen är viktig för besöksnäringen, och
ska ges möjlighet att utvecklas.

Framtida gästhamnar

Befintliga och framtida gästhamnar

Gästhamnar bör anläggas i Kalmarviken. Hamnar för
fritidsbåtar bör lokaliseras koncentrerat för att möjliggöra gemensamma funktioner för rening, tömning, upptagningsplatser med
mera.

Småbåtshamn i Aronsborgsviken. Foto: Bengt Johansson.
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Vinterförvaring för fritidsbåtar och båthamnar med varv för
fritidsbåtar ska på sikt omlokaliseras för att inte begränsa den
allmänna tillgängligheten till stranden i centrala delar av Bålsta.

Kraftledningar
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Inom kommunen löper sex luftburna stamkraftledningar
om 220 kV respektive 400 kV. Längs kraftledningarna gäller ett
skyddsavstånd till bebyggelse för varaktig vistelse, om minst 80
meter från ledningar med 220 kV samt 130 meter från ledningar
med 400 kV.
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Befintlig luftburen kraftledning om 220 kV bör på sikt, i
takt med att Bålsta växer, grävas ned för att möjliggöra en fortsatt
utveckling av tätorten och frigöra mark som i dagsläget begränsas
av kraftledningens skyddsavstånd.

!

!

Framtida markförlagd kraftledning

Kraftledningar samt framtida markförlagd kraftledning
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Mark- och vattenanvändning

!

För att ta höjd för en eventuell framtida utbyggnad av stamledningsnätet i kommunen tillämpas ett skyddsavstånd om minst
130 meter även ifrån 220 kV-kraftledningar.
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Generella riktlinjer

Grusväg vid Salsta. Foto: Anett Wass.

I kapitlet anges riktlinjer för allmänna
intressen för kommunen i sin helhet.
Riktlinjer för olika delar av kommunen
redovisas i kapitel 3 Mark-och vattenanvändning. Vidare beskrivs de allmänna intressena mer ingående i bilagan Planeringsförutsättningar.

Generella riktlinjer
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till
allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Allmänna intressen tar avstamp i hushållning med
mark och vatten och berör bland annat lokalisering och utformning av bebyggelse, natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter samt bostadsbyggande.

Generella riktlinjer

Boende och byggande
Boendemöjligheterna ska vara varierade vad gäller upplåtelseform, utformning samt utbud i kommunens samtliga orter, för att
tilltala olika grupper och möjliggöra ett attraktivt boende oavsett
skede i livet. Olika gruppers behov och önskemål ska tas tillvara
i samhällsplaneringen. Den bebyggda miljön ska vara tillgänglig
och användbar för alla. Offentliga mötesplatser som parker och
torg ska prioriteras.

Läs mer
Bostadsförsörjningsprogram 2015
– 2018 med utblick mot 2030, Håbo
kommun 2014 (under revidering)
Markanvisningspolicy, Håbo kommun
2014

Bebyggelseutvecklingen ska samordnas med Region Uppsalas
kollektivtrafikplanering för att skapa en gemensam samhällsutveckling där utvecklingen inom de båda områdena bidrar till att
förstärka varandra. Nytillkommande bostäder ska ha god tillgång
till kollektivtrafik.
Ny bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse, där infrastruktur i form av vägar och kollektivtrafik finns
utbyggd och där vatten- och avloppsförsörjningen går att lösa på
ett hållbart sätt. Tillskott som leder till förtätning av befintliga
bebyggelsegrupper ska prioriteras. Ny bebyggelse ska anpassas
till befintlig miljö och utformas med hänsyn till platsens karaktär, påverkan på befintlig bebyggelse och landskapsbild, natur-,
kultur- och rekreationsvärden.

Gestaltad livsmiljö – en ny politik
för arkitektur, form och design, SOU
2015:88
Gestaltad livsmiljö handlar om hur
människans livsmiljö kan formas. Arkitektur, form och design ses som ett
sammanhållet område, med människan som utgångspunkt.

50

Håbo kommun delar Stockholms och Uppsala läns regionala mål
att produktionen av bostäder ska möta en långsiktig efterfrågan
på bostäder. Planeringsinriktningen är att möjliggöra cirka 150
nya bostäder per år. Ambitionen är att skapa socialt hållbara
boendemiljöer som tillgodoser bostadsbehovet hos alla grupper i
samhället. Boendemiljöerna ska främja social samvaro, öppenhet,
tolerans och möten mellan människor med olika bakgrund.

Goda boendemiljöer med trygga gaturum, utrymme för barn och
unga samt variation i arkitektur och estetisk utformning samt
tillgång till bostadsnära natur ska eftersträvas vid såväl befintlig
bebyggelse som vid nybyggnation.
Offentlig konst vid exempelvis lekplatser, parker eller på torg och
fasader, bidrar till att skapa trivsel, trygghet och stolthet över en
plats och blir en del av kommuninvånarnas vardag.
I områden med högt bebyggelsetryck gäller generellt detaljplanekrav för ny bebyggelse. Kommunens markanvisningspolicy ska
tillämpas vid förfrågningar om att bebygga kommunal mark.

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING

En förutsättning för att säkra framtida behov av bostäder och
kommunal service är att kommunen har en långsiktig planering
och ett strategiskt markinnehav.

Natur och rekreation
Utpekade natur- och rekreationsområden ska bevaras och vidareutvecklas utifrån rådande förutsättningar. Kommunens naturvårdsplan med tillhörande naturinventering ska användas som
kunskapsunderlag vid plan- och lovgivningsärenden samt övriga
beslut som kan påverka de värdefulla natur- och rekreationsmiljöer som finns i kommunen. Intrång i dessa områden ska tydligt
motiveras och kompensationsåtgärder ska utföras för en ökad
hållbarhet i andra avseenden. Grönytors funktion för klimatreglering och ekosystemtjänster ska värnas, framförallt i tätbebyggda
områden. Arealen av skyddad mark och vattenområden med höga
natur- och rekreationsvärden ska öka i kommunen.

Läs mer
Naturvårdsplan, Håbo kommun 2011

Generella riktlinjer

Friluftsliv ska vara möjligt för alla oavsett ålder, kön eller eventuella funktionshinder. Kommunen ska ha attraktiva natur- och
rekreationsområden. Frilufts- och rekreationsområden ska utvecklas och göras tillgängliga så att den upplevda tillgången till
grönområden ökar, även om arealen är oförändrad. Tillgängligheten kan exempelvis förbättras genom parkeringsplatser för bil och
cykel, hårdgjorda stigar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik eller

Gamla Bålsta. Foto: Oiva Merta.
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bra skyltning/information och märkning av stigar och besöksmål.
Vandrings- och ridleder bidrar till rekreationsvärden och utveckling av dessa ska uppmuntras.

Generella riktlinjer

Tätortsnära natur som gynnar friluftsliv, rekreation och god
folkhälsa ska långsiktigt säkras. Naturområden av vikt för skolor
och förskolors verksamhet ska värnas. Den tätortsnära naturen
i Bålsta, Skokloster och Krägga ska vara väl integrerad med
orternas övriga strukturer för att bidra till attraktivitet, och för
att ta till vara naturens funktion för klimatreglering och andra
ekosystemtjänster. Den tätortsnära naturen ska vara mångfunktionell, fungera sammanlänkande och erbjuda alla människor en
attraktiv och grön livsmiljö.
Såväl befintliga som planerade bostadsområden och skolor/förskolor bör ligga högst 300 meter från ett grönområde. Större strövområden bör nås inom två kilometer. Barnperspektivet är särskilt
viktigt där den bostadsnära och skolnära naturen har en viktig
funktion för undervisning, lek och rörelse.
Vid nybyggnation ska attraktiva och tillgängliga parker samt
grön- och naturområden skapas och utvecklas. Tillgång, nåbarhet
och kvaliteter i de gröna områdena ska alltid beaktas i den fysiska
planeringen både vid nybyggnation och förvaltning.
Tysta rekreationsområden ska värnas, särskilt i anslutning till
Bålsta och Krägga där buller från tåg och biltrafik är påtaglig på
många platser. Bålsta ska ha minst en större park som utgör en
mötesplats för alla och en arena för olika typer av aktiviteter.
Den obebyggda mark som ägs av kommunen ska förvaltas så
att ekosystemtjänster och biologisk mångfald gynnas. Markens
funktion för rekreation ska värderas högt. Erforderligt skydd bör
inrättas för större sammanhängande områden av tätortsnära natur för att långsiktigt säkerställa biologiska värden, allmänhetens
tillgång till dessa områden och en ökad livskvalitet i ett växande
samhälle som Bålsta.
Gröna samband mellan olika naturområden ska stärkas, både på
lokal, kommunal och regional nivå. Det kan ske genom långsiktigt
skydd av områden, hållbart brukande av naturens resurser och
god planering. De gröna kilarna Görvälnkilen och Järvakilen ska
fortsätta vidare genom kommunen.

Stränder och strandskydd

Kontakten med Mälaren ska utvecklas i alla delar av kommunen
där det är möjligt utan att skada höga natur- eller rekreationsvärden. En ökad tillgänglighet till Mälaren ska främst ske i
områden där strandområdet redan är ianspråktaget samt där en
ökad tillgänglighet till vattnet kan bidra till ökade rekreations-,
friluftslivs- och besöksvärden. Målpunkter och rörelsestråk längs
stränderna, framförallt tätortsnära strandstråk, bör utvecklas på
ett varsamt sätt. I områden där strandlinjen har höga biologiska
värden ska dessa prioriteras över en ökad tillgänglighet.
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Vattunöden. Foto: Gunnar Henriksson

Kulturhistoriska miljöer

Håbo kommun är rik på värdefulla kulturhistoriska miljöer. Den
äldre bebyggelsen och kommunens många fornlämningar är värdefulla och ska ses som en resurs i planeringen och i utveckling
av besöksnäringen .
Värdefulla kulturmiljöområden ska värnas och vidareutvecklas.
Odlingslandskapen, framförallt kring Skokloster och Övergran
Yttergran, är en av kommunens attraktionskrafter och ska bevaras. Det öppna landskapet runt byarna ska bevaras så att dess
kulturhistoriska värden består. Ny bebyggelse och andra åtgärder
inom utpekade riksintresseområden ska bidra till att ytterligare
förstärka områdenas kulturmiljövärden och anpassas i skala, färg
och stil.
Kommunens kulturmiljöprogram ska vägleda plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut som kan påverka de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt som finns i kommunen. Värdet i
utpekade objekt i kulturmiljöprogrammet ska långsiktigt bevaras.
Vid kompletteringar av bebyggelsen inom utpekade kulturmiljöer
ska särskild hänsyn tas till landskapsbild, utformning av befintlig
bebyggelse och närmiljö. Förändringar av befintlig bebyggelse ska
anpassas väl till byggnadernas egenart. Estetiska och arkitektoniska värden ska ges hög prioritet.

Läs mer
Kulturmiljöprogrammet – Håbo
mälarbygd att förvalta, Upplandsmuseet 2013

Generella riktlinjer

Exploateringstrycket i strandnära områden kommer sannolikt att
öka i samband med ett ökat bebyggelsetryck i kommunen. Vikten
av att värna strandskyddet ökar därmed i takt med att kommunen
blir allt mer tätbebyggd. Bebyggelse som är privatiserande eller
påverkar landskapsbilden samt avskärmande anläggningar ska
inte tillkomma inom strandskyddade områden. Strandskyddets
syften ska alltid uppfyllas och fri passage till stranden ska lämnas. Allmänhetens tillgänglighet till vattnet och dess stränder ska
säkerställas vid förändring inom strandskyddat område.

Fornlämningars lagskydd
Fornlämningar, byggnadsminnen och
kyrkomiljöer skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950).
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Bygglovplikt
Plan- och bygglagen reglerar vilka åtgärder som kräver bygglov. Olika bestämmelser gäller beroende på var fastigheten ligger. Inom detaljplanelagda områden, områdesbestämmelser eller inom
sammanhållen bebyggelse är kraven på bygglov för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader
mer omfattande än utanför sammanhållen bebyggelse. Syftet med den utökade bygglovsplikten
inom dessa områden är att reglera påverkan på omgivningen, främja rättssäkerheten och ge förutsättningar för en god grannsämja i områden med en tätare bebyggelse.

Detaljplan

Generella riktlinjer

För bebyggelse inom områden med detaljplan tillåts vissa bygglovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus enligt plan- och bygglagen. För byggande av friggebod om maximalt 15 kvadratmeter per
tomt, kortare plank nära bostadshuset och skärmtak om maximalt 15 kvadratmeter krävs inte
bygglov eller anmälan. För vissa större åtgärder, som exempelvis byggande av så kallade Attefallsbyggnader om maximalt 25 kvadratmeter per tomt krävs anmälan med särskild blankett och
ritningar till kommunens byggavdelning. För övriga åtgärder krävs bygglov.

Områdesbestämmelser
Inom områden med områdesbestämmelser gäller bygglovplikt på motsvarande sätt som för detaljplan. Håbo kommuns områdesbestämmelser i Brunnsta, Häggeby och Övergran omfattas av utökad lovplikt vad gäller tak- och fasadmaterial, omfärgning, ändring av fönster, rivning av byggnad
samt uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader.
Områdesbestämmelserna upprättades 1999 - 2000. Det finns därför behov av att se över eller eventuellt upphäva dessa.

Sammanhållen bebyggelse
Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser men inom sammanhållen bebyggelse
gäller förutom de befrielser från bygglovplikt som gäller inom detaljplan även befrielse från bygglov
vid ändring av fasad, byte av takmaterial eller ommålning av huset.
Enligt plan- och bygglagen är bebyggelse en ”sammanhållen bebyggelse” om:
•

Bebyggelsen består av minst 3 byggnader

•

Byggnaderna är placerade på minst 2 tomter och

•

Tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Utanför sammanhållen bebyggelse
För bebyggelse utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse gäller
ytterligare lättnad från bygglovplikten utöver de lättnader som redovisas ovan. Där krävs inte
bygglov för en liten tillbyggnad eller för uppförande av en komplementbyggnad, mur eller plank i
omedelbar närhet till bostadshuset. Åtgärden ska uppföras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.
Med en liten tillbyggnad menas en storlek på upp till 50 procent av den befintliga huvudbyggnadens
bruttoarea (BTA) vid senast givna bygglov. Tillbyggnaden får dock högst vara 40 kvadratmeter BTA
och hela byggnaden ska nyttjas till samma ändamål som tidigare.
En bygglovbefriad komplementbyggnad är en byggnad i högst en våning belägen i huvudbyggnadens
omedelbara närhet och som fyller ett behov som komplement till bostaden. Den får inte dominera
över huvudbyggnaden i area och volym och får som mest uppgå till 50 procent av huvudbyggnaden,
dock högst 60 kvadratmeter BTA.
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Trafikstruktur

Håbo kommun strävar efter att bli en fossilbränslefri kommun.
Trafikstrukturen ska utvecklas i en hållbar riktning och bidra till
god tillgänglighet. Det ska vara möjligt att resa inom kommunen
och i regionen på ett effektivt sätt. Trafiksystemet ska upplevas
tryggt, säkert och pålitligt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska
prioriteras och vara de primära färdsätten i centrala Bålsta.

Vidare arbete
Kommunen avser att ta fram strategiska styrdokument för trafik och
transporter.

Gång- och cykelnät
God tillgång till säker, gen och trygg gång- och cykelinfrastruktur
möjliggör ett hållbart resande och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Det ska finnas ett sammanhängande gång- och cykelvägnät, i
såväl befintliga som nya bostadsområden samt verksamhetsområden.

Barn och unga ska på egen hand kunna ta sig till och frågan
skolan och fritidsaktiviteter.. Tillgång till såväl säkra gång- och
cykelvägar ska säkerställas vid planering av ny bebyggelse. Detta
är särskilt viktigt vid planering av nya förskolor och skolor.

Vidare arbete
Kommunen avser att utreda lämplig
utveckling av gång- och cykelnätet.

Läs mer
Regional cykelstrategi, Region
Uppsala 2017

Säker och väderskyddad cykelparkering är angeläget vid resecentrum för att underlätta byte av trafikslag och främja hållbar
pendling.

Generella riktlinjer

Gång- och cykelvägnätet ska vara väl utformade och fungera
sammanlänkande till intilliggande områden samt till viktiga
målpunkter så som resecentrum, servicefunktioner, fritidsanläggningar, verksamhetsområden samt natur- och rekreationsområden. I det övergripande gång- och cykelvägnätet ska oskyddade
trafikanter separeras från motorfordonstrafiken.

Cykelparkering vid Bålsta resecentrum. Foto: Gunnar Henriksson.
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Vägnät
Enköpingsvägen/Sigtunavägen (väg 263), Skoklostervägen (väg
555), Slottskogsleden, Stockholmsvägen (väg 545) och Kräggavägen (väg 542) utgör viktiga lokala och mellankommunala vägar.
Håbo kommun ska verka för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet längs dessa vägar.
Österut utgör Enköpingsvägen/Sigtunavägen (väg 263) tillsammans med Håbo Häradsväg (väg 912) och väg 269 en koppling till
Arlanda flygplats.

Generella riktlinjer

Tätortsvägarna ska utformas med hänsyn till gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Det är viktigt att säkerställa låga hastigheter för
motorfordonstrafiken på de platser där konflikter med oskyddade
trafikanter kan uppstå. Att utgå från oskyddade trafikanter skapar förutsättningar för trafiksäkra miljöer, ett ökat stadsliv och
förbättrad folkhälsa.
Kraftleden ska bibehålla god funktion som utryckningsväg.
Gatustrukturen i framförallt Bålsta är uppbyggd kring större
huvudleder, som ofta grenas ut i mindre återvändsgränder in till
bostadsområden. Det övergripande vägnätet bör kompletteras med
ett mer finmaskigt gatunät och färre återvändsgränder.

Kollektivtrafik
Läs mer
Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Uppsala län, Region Uppsala 2016

Kollektivtrafikmyndigheten i respektive län har det övergripande
ansvaret för kollektivtrafik. De fastställer mål för kollektivtrafikens utveckling i regionala trafikförsörjningsprogram och anger
vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten,
det vill säga vilken trafik som man avser att upphandla. Då Håbo
kommun trafikeras av kollektivtrafik från såväl Uppsala som
Stockholm är det angeläget att länens kollektivtrafik samordnas
avseende tidtabeller, biljettsystem och taxor.
Kollektivtrafiken fyller en viktig roll i kommunens framtida
utveckling, inte minst för att uppnå målet om en fossilbränslefri
kommun. En stor del av den arbetsföra befolkningen pendlar ut
från kommunen, framförallt med pendeltåget till Stockholmsregionen. Kommunen verkar därför för att kollektivtrafiken ska
erbjuda snabba och effektiva anslutningar till resecentrum samt
förbättrad turtäthet med pendeltågen. Håbo kommun ser positivt
på att en ytterligare pendeltågsstation etableras i kommunen på
sikt, till exempel i Bålstas västra delar.
Nytillkommande bostäder ska ha god tillgång till kollektivtrafik
samt säkra gång- och cykelanslutningar till busshållplatser. Väl
utformade hållplatser med möjlighet till bil- och cykelparkering är
nödvändigt för att attrahera fler kollektivtrafikresenärer.
Barn och unga ska på egen hand kunna resa till och från skola
och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska vidare möjliggöra för
besökare att ta sig till kommunens orter och större besöksmål.
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Trafikering med kollektivtrafik behövs därför under större del
av dygnet och veckan än traditionella arbetstider. Anropsstyrd
kollektivtrafik kan vara ett alternativ i de delar av kommunen där
underlaget är för litet för traditionell trafikering.

Parkering
Den utspridda bebyggelsen skapar ett stort behov av pendelparkeringar, framförallt i anslutning till resecentrum. Även parkeringar vid övriga servicepunkter i kommunen krävs. Kommunen avser
därför att planera för fler pendelparkeringar, inklusive cykelparkering, vid resecentrum och vid andra kollektivtrafikhållplatser som
är viktiga bytespunkter eller har ett stort antal resenärer.

Vidare arbete
Kommunen avser att ta fram styrdokument för parkering med flexibla
parkeringstal utifrån platsens förutsättningar.

För att effektivisera parkeringsytorna i kommunen, framförallt i
centrala delar av Bålsta, bör det vara lägre parkeringstal för ny
bebyggelse i stationsnära läge och vid mobilitetsåtgärder som kan
minska beroendet av bil.

Mälaren är vältrafikerad av såväl fraktfartyg mellan de större
hamnarna i Västerås, Köping och Södertälje, som småbåtstrafik
för rekreation och turism. Det lokala båtlivet i Håbo kommun är
starkt, och båtlivets potential för besöksnäringen ska utvecklas
genom att möjliggöra gästhamnar i attraktiva lägen.
Mälarens allmänna farleder är strategiska transportleder för
gods. En utveckling av Mälarens farleder bidrar till att avlasta
vägnätet från tunga transporter, vilket kan bidra till minskade
utsläpp och minskat buller. För tillfället pågår Mälarprojektet,
som syftar till att öka säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren, för att förbättra förutsättningarna för godstransporter över vatten.
Håbo kommun är positiv till en ökad andel sjöfartstrafik. För att
underlätta godstransporter med sjöfart krävs hamnar i strategiska lägen med en välutbyggd infrastruktur. Frågan om etablering
av hamnar bör utredas på en regional nivå.
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Generella riktlinjer

Sjöfart
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Näringsliv

En ökad befolkning i regionen innebär ett ökat underlag för verksamma företag i kommunen. Ett aktivt näringsliv är en viktig
faktor för att fler personer ska vistas i kommunen under dagtid.
Det skapar i sin tur förutsättningar för ett mer aktivt stadsliv.

Generella riktlinjer

En stor andel av kommunens förvärvsarbetande befolkning pendlar idag till angränsande kommuner. Håbobornas sysselsättning
är därför starkt kopplad till den ekonomiska utvecklingen i regionen. Goda kommunikationer till hela arbetsmarknadsregionen
är av stor betydelse för sysselsättningen i kommunen. Kommunen
strävar efter en ständigt förbättrad tillgänglighet, framförallt
genom förbättrade tåg- och bussförbindelser.
Konkurrensen vad gäller företagsetableringar är hård och kommunen måste arbeta aktivt för att attrahera nya företag. En
viktig förutsättning för framtida exploatering är ett stort kommunalt markinnehav. Efterfrågan på mark för etablering av företag
och bostäder har ökat markant under de senaste åren och en god
detaljplaneberedskap är viktig för att kunna möta marknadens
ökade behov.
Det lokala näringslivet ska stärkas och kommunen ska verka
för att fler arbetsplatser skapas i kommunen under kommande
år. Många välmående, lokala företag med god branschspridning
skapar förutsättningar för tillväxt samt bidrar till att det är
möjligt att både bo och arbeta i kommunen. En växande lokal
arbetsmarknad innebär att obalansen mellan in- och utpendling
minskar samtidigt som den lokala robustheten mot ekonomiska
svängningar ökar. En välbalanserad näringslivsmix utgörs av
lika stora delar tillverkande företag, företagsstödjande företag
samt ortstjänster i form av service, handel och liknande. Antalet
företagsstödjande tjänster ska öka i kommunen för att uppnå en
optimal fördelning på kommunens arbetsmarknad.
Nya områden för verksamheter ska ha goda kommunikationslägen
både inom tätorten och i resten av kommunen. E18, Mälarbanan
med pendeltåg och regionaltåg samt farleden i Mälaren skapar
goda möjligheter för företagens kommunikation och ska utnyttjas
på bästa sätt.
Handel ska framförallt lokaliseras i centrala lägen, medan sällanköpshandel även kan tillåtas utanför de centrala delarna av
Bålsta i områden med många passerande.
Kommunen ska prioritera markeffektiva och personintensiva verksamheter vid såväl nyetableringar som utveckling av befintliga
verksamheter.
En utvecklad besöksnäring stärker kommunens attraktionskraft
och skapar förutsättningar för landsbygdsutveckling och egenföretagande. Besöksnäringen och kommunens besöksmål ska
utvecklas. Besöksmålen ska vara tillgängliga och kopplingen till
Mälaren ska stärkas.
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Fritid

Kultur-, fritids- och idrottsanläggningar samt ytor för lek och
spontanidrott fyller en viktig funktion som mötesplatser. Tillgängligheten till dessa anläggningar ska vara god och utbudet ska öka
i takt med befolkningstillväxten. Kultur- fritids- och idrottsanläggningar ska lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen samt med
säkra gång- och cykelvägar. Ytor för lek och spontanidrott ska
lokaliseras i bostadsnära lägen. Koncentrationen av kultur- och
fritidsanläggningar ska främst finnas i Bålsta och hållas samman.

Läs mer
Region Uppsalas kulturplan 20192022, Regionfullmäktige 2018

Ett ökat befolkningsunderlag möjliggör men ställer även krav på
fler och nya former av kultur-, idrotts- eller livsstilsyttringar. Ett
antal skolor med tillhörande kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar behöver utökas eller tillkomma.Vid ett framtida idrottscentrum bör det finnas en sporthall med god publikkapacitet.

Ytor för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar ska säkerställas i
kommunens detaljplanering.

Generella riktlinjer

Barn och ungdomars behov av lek och spontanidrott ska tillgodoses i den gröna närmiljön. Platser för spontana aktiviteter, utan
krav på föreningstillhörighet eller kostnader för nyttjande, ska
säkerställas. Privata initiativ ska uppmuntras för att möjliggöra
fritidsaktiviteter utanför ramen för organiserade idrotter. Vid
spontanidrottsytor ska olika gruppers intressen och behov tas i
beaktan. Det ska vara en variation i ytorna som lämpar sig för
alla, oavsett kön eller ålder.

Håbo kommuns simhall. Foto: Håbo kommun
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Teknisk försörjning
Teknisk försörjning med anläggningar för avfall, avlopp, vatten,
energi och bredband är grundläggande infrastruktur som ska
bidra till ett hållbart samhälle med minskad klimat- och miljöbelastning.

Bredband
Läs mer

Generella riktlinjer

Strategi för bredbandsutbyggnad i
Håbo kommun, Håbo kommun 2015

Tillgången till bredband är en viktig förutsättning för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det kan förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd samtidigt som samhällets klimatpåverkan kan minska genom ett minskat transportbehov.
Håbo kommun ska aktivt verka för att bredbandsnätet byggs ut i
alla delar av kommunen, att utbudet av tjänster och tjänsteleverantörer är brett samt att näten är öppna och har en hög kvalitet
och robusthet. Kommunen ansvarar för att fri konkurrens ska
råda på bredbandsmarknaden.

Energi- och värmeproduktion
Befolkningstillväxten i Håbo kommun innebär en ökad energianvändning. Det är angeläget att säkerställa god energiförsörjning.
Svenska kraftnät planerar att uppgradera nuvarande 220 kV-ledningar mellan Hamra och Överby till en 400 kV-ledning. Ledningen korsar Håbo kommun i öst-västlig riktning. För närvarande
utreds alternativa sträckningar för kraftledningen och dialog
pågår mellan kommunen och Svenska kraftnät om lämplig sträckning. En eventuellt ny ledningsdragning kommer att påverka
kommunens möjligheter till utveckling inom berört område. För
att minimera påverkan på landskapsbilden och utvecklingsmöjligheter förespråkar Håbo kommun det alternativ som innebär att
den nya ledningen går längs befintlig 220 kV-ledning. Enligt nu
gällande tidplan planeras det nya nätet att tas i drift år 2027.
Resurshushållning, energieffektivisering samt val av energikällor
kommer bli allt viktigare. Håbo kommun ska verka för att minska
energianvändningen och öka användningen av förnyelsebar energi
i byggnader och transporter, samt för att utveckla energismarta
alternativ och bli en fossilbränslefri kommun.
Nybyggnationens påverkan på miljön ska minimeras. Ett miljöanpassat byggande avseende materialval, energilösningar samt
resursförbrukning ska eftersträvas. Vid upprustning av befintlig
bebyggelse, ny- och ombyggnad ska en minskad energiförbrukning
samt en ökad användning av förnyelsebar energi eftersträvas.
Lokalproducerad förnyelsebar energi ska uppmuntras.
Håbo kommun och företag behöver arbeta både med energieffektivisering och effekteffektivisering. Med effekteffektivisering avses
planering och åtgärder för att minimera det maximala effektbehovet av framförallt el, för bebyggelse och verksamheter.
För bebyggelse leder välisolerade hus samt uppvärmning med
andra energiformer än el till att det maximala effektbehovet hålls
nere. Uppvärmning med fjärr- eller närvärme bör därför beaktas,
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Generella riktlinjer

Kraftledningar. Foto: Gunnar Henriksson

där förutsättningar finns. För att kunna säkerställa att planerad
bebyggelse och verksamhet kan etableras behöver kommunen och
företagen vara ute i god tid med planeringen och ha en god dialog
gällande effektkapacitet i eldistributionsnäten. Det finns även
behov av att stärka upp näten men även arbeta med flexibiliteten
i efterfrågan. Exempel på detta är att säkerställa att värmepumpar och laddpunkter för elfordon har möjlighet till tidsstyrd drift.
För framtida förstärkning av elnäten kan fysiskt utrymme för
detta behöva beaktas i planprogram och detaljplaner, i dialog med
respektive elnätsbolag.

Solenergi och vindkraft
Solenergi och vindkraft ligger i linje med kommunens ambitioner
att bli fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar
energi.
En ökning av solenergianläggningar i kommunen ska uppmuntras. Kommunen har en interaktiv solkarta på kommunens
webbplats som visar solens strålning på taken för att vägleda
fastighetsägare i bedömningen om solenergi är aktuellt på den
egna fastigheten. Alla kommunens byggnader ska, där så bedöms
lämpligt, förses med solceller eller solfångare på taket.
Ett effektivt resursutnyttjande av solenergi är till stor del beroende av att man i den fysiska planeringen ger rätt förutsättningar.
Byggrätter i detaljplaner bör utformas så att tak- och fasadytor
får rätt förutsättningar gällande instrålning och skuggning. Det

Solenergianläggningar
Solenergianläggningar är i vissa fall
bygglovsbefriade. Utanför detaljplan
krävs normalt inte bygglov. Inte heller
inom detaljplan om solceller eller
solfångarpaneler monteras utanpå
byggnader och följer byggnadens form.
Bygglov krävs dock inom områden
som är särskilt värdefulla och som
ligger inom detaljplan eller områdesbestämmelser med ett särskilt skydd
för kulturmiljön, inom riksintresse för
totalförsvaret eller om detaljplanen
särskilt anger att solenergianläggning kräver bygglov.
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finns en potential för solenergiutbyggnad i Håbo. Kommunen planerar bland annat för verksamhetsområden i skyltlägen vid E18
där byggnader kan komma att ha stora tak som är lämpliga för
solceller.
Håbo kommun har i samarbete med Länsstyrelsen och andra
kommuner i länet utrett vilka vindkraftsmöjligheter det finns i
kommunen. Kommunens ser positivt på lokala initiativ till vindkraftsetablering av små verk och gårdsverk. Större vindkraftsetableringar eller etablering av stora vindkraftverk, över 100 meter,
är dock generellt inte lämpligt i kommunen, framförallt på grund
av känslig landskapsbild och Försvarsmaktens intressen. Även
möjligheten att etablera medelstora verk är begränsad i Håbo
kommun.

Generella riktlinjer

Avfallshantering
Läs mer
Avfallsplan 2016-2025, Håbo kommun 2016

Håbo kommun ska verka för att minska mängden avfall som uppstår i kommunen samt integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen för resurseffektiv hantering. Avfall ska betraktas
som en resurs. Alla i Håbo kommun ska ha en god kännedom om
avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpåverkan.
Kommunen avser att införa fastighetsnära insamling för mat- och
restavfall, förpackningar och returpapper. Huvudsystemen som
föreslås är särskilda kärl för villor och separata kärl i miljöbod
eller annat utrymme för flerfamiljshus. Dessa utrymmen bör lokaliseras i fastighetsnära lägen där boende naturligt passerar. Alla
typer av avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe.
Kommunens återvinningscentral avses byggas ut för att möjliggöra ökad återanvändning och materialåtervinning.

Vatten, avlopp och dagvatten

Läs mer
VA-policy, Håbo kommun 2019
VA-plan, Håbo kommun 2019

Håbo kommuns VA-policy och VA-plan från 2019 anger inriktning
och åtgärder för att den allmänna VA-anläggningen ska klara dagens behov och krav samt ha beredskap för framtida krav, förändringar och bebyggelseutveckling. Ny bebyggelse bör i första hand
lokaliseras inom befintlig VA-infrastruktur. Kapaciteten i VA-systemet ska utgöra en avgörande faktor vid bedömning av förslag till
ny bebyggelse i kommunen. VA-frågan ska därför beaktas tidigt i
planeringsprocessen.
Kommande klimatförändringar kan komma att påverka vattnet
och dess status, vilket får konsekvenser på kommunens VA-system. Håbo kommun ska, på ett långsiktigt och heltäckande sätt,
planera för kommunens VA-försörjning för att säkerställa en
hållbar utveckling av kommunen. Samhällets störningar på miljö
och egendom via avloppsvattenhanteringen och vattendistributionen ska minimeras. För att uppnå detta ställs krav på en hög
kunskapsnivå gällande nuvarande kapacitet samt framtida behov.
Mångfunktionella ytor, som tillåts översvämmas vid höga dagvattenflöden, ska eftersträvas. Detta bidrar till en klimatanpassad
dagvattenhantering som minskar belastningen i VA-nätet.
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Kommunens dagvattenpolicy syftar till att skapa långsiktigt
fungerande dagvattenlösningar där krav uppfylls, flöden regleras och föroreningsmängderna begränsas. Dagvattenpolicyn med
tillhörande regler och riktlinjer ska tillämpas i plan- och bygglovsprocesser samt vid tecknande av exploateringsavtal. Bebyggelseutvecklingen i framförallt Bålsta innebär sannolikt en ökad andel
hårdgjorda ytor. Denna utveckling ställer krav på dagvattenhanteringen, inte minst på grund av tätortens och föreslagen utvecklings närhet till Mälaren och Uppsalaåsen. Dagvattnet ska nyttjas
som en resurs vid utveckling i tätortsnära miljöer. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas vid nybyggnation.

God vattenstatus

Kommunens vattenprogram fastställer kommunens prioritering
och inriktning för att uppnå en god vattenstatus enligt gällande
miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenprogrammet anger tre inriktningar; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och
giftfria vatten. Vattenprogrammets inriktning och målbilder ska
vara vägledande i efterföljande plan och bygglovsprocesser samt
vid tecknande av exploateringsavtal.
Kommunens kommande VA-policy och VA-plan anger bland annat
hur kommunala och enskilda avlopps påverkan på våra vattenförekomster kan minimeras. Det är angeläget att enskilda avloppsanläggningar klarar dagens reningskrav för att Mälaren ska
kunna uppnå god vattenstatus. Kommunen strävar efter att alla
enskilda avloppsanläggningar med wc-utsläpp ska klara dagens
krav på rening år 2022.

Generella riktlinjer

Kommunen ska verka för en god vattenstatus i yt- och grundvattenförekomster genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet.
Det ställer krav på samarbete och samordning, inom kommunen
såväl som i mellankommunala forum. Nödvändiga utredningar
och åtgärder ska vidtas för att miljökvalitetsnormer för vatten ska
uppnås.

Vybild Torresta naturstig. Foto: Ewa Ekfeldt.
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Hälsa och säkerhet
Håbo ska vara en hälsosam kommun att vistas i för sina invånare
och besökare. Det förutsätter bland annat robust vattenförsörjning, hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, anpassning till ett
förändrat klimat samt att risker hanteras på ett ansvarsfullt sätt
i planering och byggande.

Dricksvatten

Generella riktlinjer

Ramdirektivet för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) trädde i kraft år 2000.
Syftet med direktivet är att uppnå
ett långsiktigt och hållbart nyttjande
av samtliga vattenresurser inom EU.
I Sverige hanteras vattendirektivet
genom fem vattendistrikt som styrs
av fem vattenmyndigheter, där Håbo
kommun tillhör Vattenmyndigheten
Norra Östersjön samt Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattendistriktens övergripande mål är att uppnå
en god ekologisk och kemisk status
i ytvatten (sjöar, vattendrag och
kustvatten) samt en god kemisk och
kvantitativ status i grundvatten.

Mälaren utgör idag dricksvattentäkt för Håbo kommun och Uppsalaåsens grundvattenmagasin kan komma att spela en framtida
roll som reservvattentäkt för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Befolkningstillväxten i Mälardalen samt Håbo
kommun, medför ett ökat behov av dricksvatten.
Håbo kommun ska säkerställa en långsiktigt tryggad dricksvattenförsörjning. Nuvarande samt möjliga framtida dricksvattentäkter ska därför skyddas och särskild hänsyn ska vidtas vid
åtgärder som kan påverka grundvattenförekomster. Kommunen
inväntar länsstyrelsens hantering av förslag till vattenskyddsområde för Bålsta. Därefter ska vattenskyddsområde för Skokloster
upprättas. Andra stora enskilda vattentäkter, större grundvattentäkter samt dricksvattentillgångar kan också komma att behöva
skyddas genom inrättande av ytterligare vattenskyddsområden.
Håbo kommun saknar idag reservvattentäkt. Kommunen avser
att kartlägga om och i så fall var alternativa vattentäkter till
Mälaren finns, för att säkerställa en fullgod kapacitet gällande
dricksvattenförsörjningen även i framtiden. Om inga reservvattentäkter identifieras ska andra alternativ utredas för att trygga
en långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning.

E18, trafikplats Åsen. Foto: Bengt Johansson.
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Grundvattenförekomster ska värnas för deras betydelse för dricksvattenförsörjningen. Särskild hänsyn ska tas vid åtgärder längs
med kommunens rullstensåsar, där genomsläppligheten är hög
och där risken för påverkan på grundvattnet är stor.

Luft
Luftkvaliteten i Håbo kommun är god. För att bibehålla denna
kvalitet strävar kommunen efter ett hållbart resande där gång,
cykel och kollektivtrafik prioriteras i samhällsplanering och investeringar. Bebyggelsestrukturen ska utformas så att alla får god
tillgång till parker och grönområden och så att en god luftväxling
möjliggörs. Lösningar som ökar luftreningen i tätbebyggda områden, som exempelvis gröna tak och stadsodlingar, ska uppmuntras.

Buller och vibrationer
E18 och järnvägen medför risk för att riktvärden för buller och
vibrationer överskrids. Markanvändningen i bullerutsatta områden ska anpassas så att området närmast bullerkällan används
till funktioner som inte är bullerkänsliga. Gällande riktvärden för
såväl buller som vibrationer ska alltid tillämpas i planeringen.
Kommunen verkar för att bullerskyddsåtgärder längs de statliga
vägarna genomförs.
Lokaler där känsliga grupper vistas, (exempelvis barn, äldre och
sjuka) ska inte lokaliseras till bullerutsatta lägen.

Elektromagnetiska fält
Magnetfältsnivån ska inte överstiga 0,4 μT på platser där
människor bor eller vistas varaktigt. Det innebär att ny bebyggelse bör placeras minst 130 meter från 400 och 220 kV-ledningar.

Läs mer
Förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader

Vidare arbete
Kommunen avser att kartlägga bullernivåerna längs större vägar i kommunen samt ta fram en åtgärdsplan
för fortsatt arbete med skyddsåtgärder mot buller längs de kommunala
vägarna.

Generella riktlinjer

Risk för försämring av luftkvaliteten ska beaktas vid nybyggnation, särskilt vid förtätning. Miljökvalitetsnormer för luft får inte
överskridas.

På sikt, i takt med att Bålsta växer, förespråkar Håbo kommun en
markförlagd kraftledning längs med den del av ledningen som är
lokaliserad i närheten av Bålsta. Det möjliggör en fortsatt utveckling av tätorten och frigör mark som i dagsläget begränsas från
vidare utveckling på grund av nuvarande luftburen kraftledning.
Håbo kommun ska ha en god mobiltäckning och goda kommunikationsmöjligheter. Nya master för mobiltelefoni ska så långt
möjligt samlokaliseras med befintliga master samt med andra
nytillkommande master för att begränsa påverkan på natur och
landskapsbild. Områden med höga natur- eller kulturmiljövärden
ska undvikas och mastens effekter på närmiljön samt landskapsbilden ska beaktas. Horisontlinjen ska i möjligaste mån bevaras
vid etablering av nya mobilmaster. Master ska inte lokaliseras i
närheten av lokaler där barn vistas.
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Översvämning, ras, skred och erosion
Hänsyn till kommande klimatförändringar ska tas vid både
detaljplanering och bygglov för att minska riskerna för skador
på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och
erosion.

Läs mer

Generella riktlinjer

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid
Mälaren – med hänsyn till risken
för översvämning, Länsstyrelserna i
Stockholm, Södermanland, Uppsala
och Västmanland

Risken för översvämningar ökar i samband med framtida klimatförändringar. Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till
risken för översvämning ska tillämpas. Det innebär att ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt
ska placeras över nivån 2,7 meter (RH2000) och enstaka byggnader av lägre värde över nivån 1,5 meter (RH2000). Kommunen
ska även säkerställa att det finns översvämningsbar mark. Gröna
Dalen är ett exempel på översvämningsbar mark.
Risken för ras, skred och erosion påverkas av jord-, berg- och vattenförhållanden. I Håbo kommun är risken för skred relativt liten.
Frågan är ändå angelägen med anledning av höjda vattennivåer
i samband med förväntade klimatförändringar. Det kan medföra
ökad risk för såväl översvämningar, som ras, skred och erosion.
Risken för skred vid nybyggnation inom utpekade områden i Länsstyrelsens skredkartering eller i övriga områden med förutsättningar för bristande markstabilitet ska beaktas. Markförhållanden
i områden för nybyggnation ska alltid undersökas för att klargöra
risken för skred. Särskilt ska riskerna uppmärksammas vid utveckling i strandnära lägen.
Förskolor, skolor, äldreboende och andra lokaler där känsliga
grupper varaktigt vistas ska betraktas som samhällsfunktioner
av betydande vikt vid bedömning om lägsta grundläggningsnivå.

Radon
I stora delar av Håbo kommun finns risk för förhöjda halter markradon. Om halten radongas är högre än 200 Bq/m3 i bostäder och
i lokaler som allmänheten har tillträde till, ska fastighetsägaren
vidta radonsänkande åtgärder så lång som det är möjligt och
rimligt.
Nya byggnader ska utformas så att radonhalten underskrider
riktvärdet 200 Bq/m3. Det innebär att de antingen behöver byggas
radonskyddat eller radonsäkert beroende på halterna i marken.

Markföroreningar
Vid nedläggning eller nylokaliseringar av miljöfarlig verksamhet
ska eventuell förorening i marken utredas och vid behov saneras.
Markundersökning ska genomföras vid planläggning av misstänkt
förorenad mark. Om förorening förekommer ska dessa avhjälpas
innan bygg- eller marklov ges.
Typen av markanvändning påverkar vilka krav på föroreningsnivåer som ställs vid en sanering. Naturvårdsverket har tagit
fram generella riktvärden för två olika typer av markanvändning;
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känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning.
De striktare kraven för känslig markanvändning ska tillämpas
vid bostadsbebyggelse och för skolor, förskolor och äldreboenden.

Miljöfarlig verksamhet
I Bålsta finns ett antal bensinstationer, framförallt längs med
Stockholmsvägen. Bensinstationer som ligger i nära anslutning
till bostadsområden bör på sikt omlokaliseras.
Täktverksamheten vid Ekilla har tillstånd till år 2020. Grustäkten i Bålsta (vid Draget) har ett tillstånd som anger att
efterbehandling av täkten ska vara klar den 31 december 2017.
Efterbehandling är påbörjad och krossverksamheten är avslutad.
Brytning av naturgrus ska upphöra och fortsatt brytning efter att
tillstånden löpt ut är inte aktuell.

Masshantering
Vidare arbete
Kommunen har för avsikt att utreda
lämpliga platser för masshantering.

Farligt gods
Vägar och järnväg som är avsedda för farligt gods ska ges en
byggnadsfri zon om minst 30 meter från väg och närmaste spårmitt vid järnväg. Därmed säkerställs att kommunens utveckling
inte försvårar en framtida utbyggnad av Mälarbanan. För väg E18
gäller byggnadsförbud inom 50 meter från vägen.
Riskanalys ska genomföras vid byggnation inom ett avstånd av
100 meter från väg eller järnväg för farliga godstransporter. Riskanalysens resultat avgör lämpligt avstånd för ny bebyggelse till
leder för farliga godstransporter samt lämpliga skyddsåtgärder.
Vid lokaler för barn, äldre och sjuka ska risksituationen särskilt
beaktas.

Generella riktlinjer

Hantering av massor såsom berg, jord och lera, är viktigt för att
minska transporterna och öka återanvändningen vid byggen.
Masshantering ska ske inom befintliga eller planerade verksamhetsområden.

Kommunen avser att göra en översyn av alternativa vägar till nya
och befintliga industriområden.
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Utbildning
Förskola och grundskola
Behovet av förskole- och grundskoleplatser är direkt kopplat till
kommunens befolkningsutveckling och bostadsbyggnation. Utbyggnad av förskolor och skolor samt upprustning av befintliga
förskolor och skolor ska hålla jämna steg med byggnationstakten
för bostäder.
Geografiskt behov, närhet till grönområden och god tillgänglighet
med kollektivtrafik ska beaktas vid lokalisering av nya skolor och
förskolor. Trafiksäkra skolvägar framförallt i form av gång- och
cykelvägar, ska säkerställas vid såväl planering av nya förskolor
och skolor som nya bostadsområden.
Tillräckliga markområden för förskolor och skolor ska säkerställas
i detaljplaner för större bostadsområden.

Generella riktlinjer

Håbo kommun är positiv till såväl kommunala som enskilda förskolor och grundskolor. Nya grundskolor bör utgöras av F-6-skolor
och separat högstadium. Lokaler för förskolan, grundskolan och
fritidsverksamheter ska samutnyttjas med andra verksamheter
där det bedöms lämpligt.

Gymnasieskola
Antalet personer i gymnasieålder förväntas öka under kommande år, i Håbo kommun såväl som i övriga kommuner som tillhör
Fridegårdsgymnasiets upptagningsområde. Ökningen beror dels
på en ökning i aktuella ungdomskullar, dels på en förväntad befolkningstillväxt i kommunerna. Kommunen har samverkansavtal
med Stockholms läns gymnasieupptagning.
För att tillgodose behovet av gymnasieplatser behöver Fridegårdsgymnasiet byggas ut, alternativt att en ny gymnasieskola uppförs.
Lokaler för gymnasieskolan ska ligga centralt i Bålsta, med god
tillgänglighet till kollektivtrafik för att underlätta skolpendling.

Gransäterskolan. Foto: Ewa Ekfeldt
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Omsorg
Äldreomsorg
Äldreomsorgen behöver byggas ut då förväntad befolkningsökning
ger ett ökat antal äldre. Kommunen måste alltså ha beredskap för
en åldrande befolkning med delvis andra krav på boende. Genom
att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet möjliggörs för
äldre att bo kvar i sitt hem så länge man önskar. Det förutsätter
ett behovsanpassat stöd i form av hemtjänst och hemsjukvård.

Särskilda boendeformer
Befolkningsökningen föranleder också ökat behov av gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Även andra typer av särskilda boendeformer kan komma
att behövas.
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Generella riktlinjer

Särskilda boendeformer ska integreras i övrig bebyggelse. Närhet
till offentlig och kommersiell service, natur och möjligheter till sociala och kulturella aktiviteter ska beaktas. Dessa ska utformas
så att de även kan nyttjas av andra grupper i behov av bostad.
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Avvägning mellan
motstående allmänna intressen

Aronsborgsviken. Foto: Göran Roxin.

Vid bedömning av lämplig framtida
mark- och vattenanvändning, vägs olika intressen mot varandra. Enskilda
intressen prövas i efterföljande planering. I vissa fall kan inte alla intressen
tillgodoses. I detta kapitel beskrivs
kommunens bedömning, där exploateringsintressen har prioriterats högre
än allmänna intressen.

Avvägningskarta
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Jordbruksmark

Avvägning allmänna intressen
Jordbruksmarken är en viktig tillgång och ska i första hand
bevaras. Tätortsutveckling i kommunens utpekade kärnor Bålsta,
Skokloster och Krägga/Stämsvik innebär dock att viss jordbruksmark inom och i anslutning till kärnorna kan komma att tas
i anspråk. I Krägga/Stämsvik ingår berörda områden i redan
lagakraftvunna detaljplaner.
Inom utredningsområdet vid Ekilla kan ett mindre antal bostäder tillkomma i anslutning till Enköpingsvägen. Det innebär att
jordbruksmark i begränsad utsträckning kan komma att tas i
anspråk.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte
kan lokaliseras till annat område. Kommunen bedömer att tätortsutveckling i Bålsta med bostäder, verksamheter och samhällsservice i strategiska lägen nära stationen, transportinfrastruktur
och befintlig service utgör ett väsentligt samhällsintresse.
Komplettering av befintlig bebyggelse även i kommunens övriga
orter och kyrkbyar utgör ett väsentligt samhällsintresse då det är
en förutsättning för kollektivtrafik och samhällsservice.
Att utveckla jordbruksmark i tätorterna till mångfunktionella
grönytor utgör också ett väsentligt samhällsintresse då det är angeläget att de tätortsnära grönområdena kan fylla många funktioner och vara tillgängliga för ortens invånare.

Översvämning
Utifrån länsstyrelsens översvämningskartering har fyra områden
med risk för översvämning i samband med förändrad markanvändning identifierats; område för småstad i Kalmarsand, område
för trädgårdsstad i Skokloster samt trädgårdsstad på lång sikt i
Nya Kalmarsand samt Bista verksamhetsområde. Samtliga ligger
intill Mälaren.
Kommunen bedömer att översvämningsrisken kan hanteras genom att följa länsstyrelsens rekommendation genom lägsta grundläggningsnivå samt genom att vara medveten om problematiken
och därmed kunna utforma närmiljön utifrån platsens förutsättningar.

Strandskydd

Avvägning mellan motstående allmänna intressen

Jordbruksmark

Utgångpunkten är att strandskyddade områden inte får tas i anspråk om det inte finns särskilda skäl. I Håbo finns tre områden
med framtida markanvändning där strandskyddet kan komma
att påverkas; Område för trädgårdsstad på lång sikt öster om
Torresta och Nya Kalmarsand samt utredningsområde vid Ekilla.
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Avvägning mellan motstående allmänna intressen

Utveckling i dessa områden ska ske med hänsyn till strandskyddets syften, såväl att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, som att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden. Tillgängligheten till stranden kan förstärkas
genom exempelvis rekreationsstråk. Utredningsområdet i Ekilla
avser att stärka områdets frilufts- och rekreationsvärden. Åtgärder
som syftar till att göra området till ett besöksmål och öka tillgängligheten
till stranden och insjön ska främjas.
Översiktsplanen föreslår även två gästhamnar inom strandskyddat område. Även här ska strandskyddets båda syften beaktas.

Kulturmiljö
Historiskt värdefulla kulturmiljöer ska enligt miljöbalken skyddas och vårdas. En relativt stor del av Håbos yta omfattar områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Norr om
Skokloster tätort föreslås ett utredningsområde inom riksintresset. I närheten av området ligger också Skokloster slott som med
tillhörande slottspark utgör ett statligt byggnadsminne. Förslag
till bebyggelseutveckling här ska vara väl underbyggt av utredningar som visar hur tillkommande bebyggelse kan utformas utan
att på ett oacceptabelt sätt påverka de höga kulturmiljövärdena.
Vid Skokloster tätort föreslås ett framtida verksamhetsområde
som ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Kommunen bedömer
att riksintresset endast påverkas marginellt då aktuellt område
ligger utanför riksintressets värdekärnor. Det är angeläget att ge
förutsättningar för arbetstillfällen i de utpekade lokala kärnorna
i kommunen. Området utgör lämplig utveckling av Skokloster
tätort och ger planberedskap för nya verksamheter.

Naturvärden
Områden med höga naturvärden ska så långt som möjligt bevaras
och skyddas. Utredningsområdet och LIS-området vid Ekilla samt
LIS-området på Biskops-Arnö omfattas av riksintresse för naturvård och Natura 2000. Båda områdena avses att utvecklas för
frilufts- och rekreationsintressen. Frågan om eventuell påverkan
på naturvärden kommer att hanteras i efterföljande tillståndsprocesser.
Vid Skokloster tätort föreslås ett framtida verksamhetsområde
som ligger inom Skoklosters naturreservat. Kommunen bedömer att naturreservatet inte påverkas då aktuellt område ligger
utanför naturreservatets värdekärnor. Det är angeläget att ge
förutsättningar för arbetstillfällen i de utpekade lokala kärnorna
i kommunen. Området utgör lämplig utveckling av Skokloster
tätort och ger planberedskap för nya verksamheter.

Svag länk i grön kil
De regionala gröna kilarna utgörs av stora sammanhängande
grönområden. I Bålsta kan Görvälnkilen till viss del försvagas
ytterligare av det framtida verksamhetsområdet Dragelund och
det framtida området för trädgårdsstad vid Nya Kalmarsand.
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Görvälnkilen kan också komma att påverkas av utvecklingen
vid Draget (Bålsta grustag). Kommunens framtida behov och
områdets särskilda förutsättningar ska utredas, för att klargöra
lämplig framtida markanvändning.
Vid Krägga/Stämsvik kan det framtida verksamhetsområdet
Ekolskrog bidra till att det gröna sambandet längs Ekolsundsviken försvagas ytterligare. Verksamhetsområdet motiveras med att
markområdet har ett bra skyltläge och redan idag är ianspråktaget av trafikplatsen. Vid etablering i området föreslås att den
gröna kopplingen ska stärkas, till exempel via en ekodukt.

Skred
Utifrån länsstyrelsens skredkartering berörs ett område vid
Ekilla av skredrisk samtidigt som området har höga naturvärden.
Övriga områden med skredrisk bedöms kunna hanteras genom
skredsäkrande åtgärder. Vid Ekilla kan dock skredsäkrande åtgärder komma att påverka de höga natur- och upplevelsevärdena.
Frågan ska därför utredas i efterföljande tillståndsprocesser.
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Kommunen bedömer att verksamheter vid Dragelund ändå är motiverat då området har ett gott skyltläge vid motorvägen och har
ett relativt centralt läge i förhållande till Bålsta. Bostäder vid Nya
Kalmarsand motiveras av attraktivt läge nära Mälaren.
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Riksintressen (utom totalförsvar)

Riksintresse järnväg
Riskintresse väg
Riksintresse naturvård
Riksintresse friluftsliv
Natura 2000
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse rörligt friluftsliv

0

1

2

4 Km
Riksintresse yrkesfiske sjöar

Skala 1:100 000 vid utskrift i A4

Riksintresse sjöfart befintlig farled

Riksintressens behandling

Översiktsplanen ska visa hur riksintressena tillgodoses och
kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på
riksintressena som planens förslag kan medföra. Huruvida området är intressant för riket avgörs slutligt i en prövning av ändrad
markanvändning som kan beröra anspråket i området.
Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål
ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt
främjar en långsiktig hushållning av marken, vattnet och den
fysiska miljön i övrigt. Behövs området för en anläggning för
totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde (miljöbalken 3
kap. 10 §).
Översiktsplanen redovisar samtliga riksintressens utbredning i
bilaga 1 om planeringsförutsättningar.

Kulturmiljövård

Yttergran-Övergran och Skohalvön omfattas av riksintresse för
kulturmiljövården.

Hur riksintresse för kulturmiljö beaktas
Riksintressenas värden bedöms påverkas i begränsad omfattning,
framförallt vid Skokloster slott samt marginellt vid Skokloster
tätort. Berörda områden markeras som jordbruksmark, mindre
orter, natur- och rekreationsområden, utredningsområde, verksamhetsområde på lång sikt samt vattenområden på markanvändningskartan. Nuvarande markanvändning med det öppna
landskapet runt byarna ska bevaras så att de kulturhistoriska
värdena består. Ny bebyggelse och andra åtgärder inom riksintresse för kulturmiljö ska utformas så att områdenas kulturmiljövärden förstärks. Jordbrukslandskapets öppna vidder ska värnas
och eventuell nytillkommande bebyggelse ska ske i anslutning till
befintlig bebyggelse. Värden av riksintresse för kulturmiljövård
ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.
Områdena är till stora delar skyddade i form av naturreservat och
genom områdesbestämmelser.

Avvägning mellan motstående allmänna intressen

Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse
och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken. Berörda statliga
sektorsmyndigheter lämnar uppgifter till länsstyrelsen om de
områden de anser är av riksintresse. Dessa områden är särskilt
värdefulla och betydelsefulla för hela landet och ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Översiktsplanen ska
visa hur kommunen tillgodoser de riksintressen som ligger inom
kommunen.

Förslag till bebyggelseutveckling vid Skokloster slott ska vara väl
underbyggt av utredningar som visar hur tillkommande bebyggelse kan utformas utan att på ett oacceptabelt sätt påverka de höga
kulturmiljövärdena.
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Naturvård och Natura 2000

78

Hjälstaviken, Biskops-Arnö, Arnöhuvud, och Lilla Ullfjärdenområdet omfattas av riksintresse för naturvården. Områdena är även
till stor del Natura 2000-områden. Natura 2000-områden finns
även vid Kalmarnäs och Stora Ullfjärden.

Hur riksintresse för naturvård beaktas
Riksintressenas värden bedöms endast påverkas i begränsad omfattning. Områdena markeras som natur- och rekreationsområden
samt vattenområden på markanvändningskartan, vilket innebär
att nuvarande markanvändning ska fortgå. Åtgärder som inte
syftar till att vidareutveckla naturvärdena inom områdena ska
inte genomföras. Översiktsplanens inriktning, vad gäller såväl
bevarande och utveckling av befintlig natur som utveckling av ny
bebyggelse, bidrar i stort till att tillvarata och vidareutveckla riksintresseområdenas värden. Begränsad påverkan på riksintressets
värden kan dock komma att ske på Biskops-Arnö och vid Ekilla
vid tänkbara LIS-områden. Värden av riksintresse för naturvård
ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.
Nybyggnationens påverkan på riksintressanta naturmiljövärden
på mark och vatten ska synliggöras tidigt i planeringsprocessen
för att kunna utforma motverka, minimera samt åtgärda nybyggnationens påverkan på ett effektivt sätt. Detta är särskilt angeläget inom avrinningsområdet för Lilla och Stora Ullfjärden.
Områdena är till stora delar skyddade i form av naturreservat och
Natura 2000. Kommunens ambition är att öka arealen av skyddade mark- och vattenmiljöer med höga naturvärden.

Friluftsliv och det rörliga friluftslivet
Hjälstaviken, Norra Mälaren och Södra Mälaren omfattas av
riksintresse för friluftsliv enligt 3 kapitlet miljöbalken. En stor del
av kommunens yta omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kapitlet miljöbalken.

Hur riksintresse för friluftsliv beaktas
Riksintressenas värden bedöms endast påverkas i begränsad
omfattning. Översiktsplanens inriktning vad gäller bevarande
och utveckling av befintliga friluftsområden samt utveckling av
ny bebyggelse, bidrar i stort till att tillvarata och vidareutveckla
riksintresseområdenas värden. Inom strandskyddade områden ska
lösningar som stärker befintliga värden för friluftsliv och turism
samt förbättrar tillgängligheten till stranden alltid eftersträvas.
Kommunen bedömer att det är möjligt att komplettera med ny
bebyggelse inom riksintresseområden för det rörliga friluftslivet
utan att påtagligt skada värdena. Det blir aktuellt i Skokloster
som föreslås utvecklas med ny bebyggelse i form av trädgårdsstad
och framtida verksamhetsområde. Vid grustäkten mellan Draget
och Åsen i Bålsta anges ett utredningsområde där kommunen avser att fortsatt utreda lämplig markanvändning. Vid bedömningen
av lämplig markanvändning och utformning av området ska bland
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Områdena är till stora delar skyddade genom strandskydd, naturreservat och Natura 2000.

Kommunikation

Väg E18, väg 912, Mälarbanan och farleden från Kalmarviken
över Prästfjärden till Ytterholm utgör riksintresse för kommunikationer.

Hur riksintresse för kommunikationer beaktas
Riksintressenas värden bedöms inte påverkas negativt. Översiktsplanens inriktning bedöms vara förenlig med riksintressen
för kommunikationer. Kommunen avser att samråda med berörda
statliga myndigheter vid förändrad markanvändning eller prövning av andra tillstånd som kan komma att påverka riksintressenas värden.

Väg
Kommande utveckling i kommunen skapar nya behov av på- och avfart från E18 vid Krägga/Stämsvik. Befintlig trafikplats vid Draget
bör byggas om för ökad trafiksäkerhet och för att hantera förväntade ökade trafikrörelser. Detta bedöms vara förenligt med motorvägens funktion för långväga transporter.
Flera framtida verksamhetsområden och ett utredningsområde
föreslås intill väg E18 genom kommunen. Ett av områdena (norr
om E18) ligger även intill väg 912. Vägarnas funktion skyddas
genom byggnadsförbud inom 50 meter från motorvägen och att en
riskanalys ska genomföras om byggnation planeras inom 100 meter från motorvägen. Resultat av riskanalysen fastställer lämpligt
avstånd från motorvägen för ny bebyggelse samt åtgärder för att
minska riskerna för allvarliga konsekvenser. Kommunen bedömer
att de föreslagna verksamhetsområdena är förenliga med vägarnas funktion för långväga transporter och koppling till Arlanda.

Mälarbanan
Framtida områden för småstad, trädgårdsstad och verksamheter
föreslås längs Mälarbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplanen anger också ett markreservat för framtida breddning
med fler spår. För att säkerställa att kommunens utveckling inte
påverkar en framtida utbyggnad av Mälarbanan bör ny bebyggelse
inte tillåtas närmare än 30 meter från spårmitt av framtida spår
på järnvägen. Om ny bebyggelse planeras inom 100 meter från
framtida spår ska en riskanalys utföras. Resultat av riskanalysen fastställer lämpligt avstånd från järnvägen för ny bebyggelse
samt åtgärder för att minska riskerna för allvarliga konsekvenser.
Kommunen bedömer att den föreslagna bebyggelsen är förenlig
med järnvägens funktion för person- och godstrafik.
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annat påverkan på riksintresset för det rörliga friluftslivet beaktas. Värden av riksintresse för friluftsliv och det rörliga friluftslivet ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.
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Sjöfart
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Översiktsplanen föreslår ingen förändrad markanvändning som
kan påverka farleden.

Yrkesfisket

Hela Mälaren omfattas av riksintresse för yrkesfisket.

Hur riksintresse för yrkesfiske beaktas
Översiktsplanen föreslår ingen förändrad markanvändning som
kan påverka yrkesfisket.

Totalförsvaret

Områden som berör flygverksamheten på övningsflygplatsen Ärna
strax nordväst som Uppsala, Veckholms skjutfält i Enköpings
kommun och en väderradar vid Arlanda flygplats omfattas av riksintresse för totalförsvaret (Ärna flygplats både militärt och civilt
intresse). Hela Håbo kommun omfattas av influensområde från
Ärna flygplats.

Hur riksintresse för totalförsvaret beaktas
Riksintressenas värden bedöms inte påverkas negativt. Kommunen
avser att samråda med Försvarsmakten tidigt i plan- och bygglovsprocesser inom sammanhållen bebyggelse (gula ytor i lantmäteriets karta i skala 1:250 000). Genom tidig dialog och samverkan
med Försvarsmakten bedömer kommunen att det är möjligt att
komplettera med ny bebyggelse inom berörda områden utan att
riksintressets värden påtagligt skadas. Värden av riksintresse för
totalförsvaret ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.
Områdena skyddas genom att kommunen samråder med Försvarsmakten om samtliga ärenden som berör försvarets intressen. Det
innebär att kommunen ska samråda med Försvarsmakten vid uppförande av höga objekt. Med höga objekt menas objekt som uppnår
en högre höjd än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Inom stoppområdet för höga objekt tillåts inga nytillkommande höga objekt då
det kan utgöra påtaglig skada på riksintresset Uppsala övningsflygplats.
Påverkansområde för luftrum påverkar uppförandet av höga
objekt. Inom området finns en maximal tillåten totalhöjd (meter
över havet) för objekt baserat på MSA (Minimum Sector Altitude
civil beteckning, Minimum Safe Altitude militär beteckning) för
Uppsala övningsflygplats.
Inom detta område ska plan- och lovärenden avseende höga objekt
remitteras till Försvarsmakten. Inom påverkanområde för väderradar ska alla objekt högre än 20 meter remitteras till Försvarsmakten. Inom påverkansområde för övrig påverkan ska samtliga
plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten, oavsett höjd.
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Riksintressen totalförsvaret

1,5

3

6 Km

Stoppområde för höga objekt
Påverkansområde buller eller annan risk
Påverkansområde övrigt
Stoppområde vindkraft
Område med särskilt behov av hinderfrihet - väderradar
MSA-område
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