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Förord
Planeringsförutsättningar är en bilaga till översiktsplan
Håbo - en kommun för framtiden och utgör ett kunskapsunderlag som ligger till grund för de strategier och riktlinjer som
redovisas i utställningshandlingen till ny översiktsplan.
Allmänna intressen är de generella intressen och behov som
är gemensamma för kommunens invånare, men de kan även
vara regionalt och nationellt viktiga. Bilagan presenterar en
genomgång av olika allmänna intressen, utifrån en tematisk
indelning.
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Befolkning och bostäder
Folkbokförda invånare
per kommundel, 2018
Bålsta

16 890

78,6 %

Skokloster

2 000

9,3 %

Krägga och
Stämsvik

590

2,7 %

Övriga orter 2 010
och landsbygd

9,4 %

Befolkning

Den 31 december 2018 uppgick Håbo kommuns befolkning till 21 564
invånare. Av dessa bor drygt 80 procent i kommunens huvudort Bålsta.
Håbo kommun har haft en stadigt ökande befolkning sedan 1950-talet,
då kommunen bildades. 1952 uppgick kommunens befolkning till cirka
2 750 invånare. Under slutet av 60-talet inleddes ett intensivt bostadsbyggande som pågick fram till slutet av 70-talet. Under perioden 1967
till 1979 ökade befolkningen från cirka 4 000 till 13 000 invånare. Den
kraftiga befolkningsutvecklingen var främst koncentrerad till Bålsta.
Efter 1980 har befolkningen fortsatt att öka, dock inte i samma takt
som under 60-talet. Den avtrappade befolkningsutvecklingen kan till
stor del förklaras med ett minskat bostadsbyggande och därmed minskad inflyttning.
Sedan år 2000 har befolkningen ökat med 4 096 invånare, från 17 468
invånare år 2000 till 21 564 invånare i slutet av 2018. Detta motsvarar
en ökning med omkring 230 invånare årligen. Under de senaste åren
har befolkningsutvecklingen varit kraftigare, till omkring 320 nya
invånare varje år. Den positiva befolkningsutvecklingen beror främst
på ett positivt flyttnetto.

Befolkningsutveckling Håbo kommun 1968-2018. Källa SCB 2019
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Åldersfördelning år 2018 i Håbo kommun, Uppsala län samt riket. Källa SCB 2019

Demografi
Håbo kommun har en förhållandevis ung befolkning jämfört med övriga riket. Medelåldern i kommunen är 39,7 år, vilket kan jämföras med
41,2 år i riket. Den unga befolkningen beror främst på en åldersstruktur som präglas av en stor andel barn och unga, och en relativt liten
andel äldre personer.
Kommunens åldersstruktur speglas även i dess hushållsstruktur, som
skiljer sig markant jämfört med riket. Håbo kommun kännetecknas av
en relativt liten andel enpersonshushåll, och en betydligt högre andel
sammanboende med barn.
Åldersstrukturen i kommunens olika delar varierar något. Åldersstrukturen i Bålsta liknar i stora drag befolkningsstrukturen totalt
sett i kommunen. I Skokloster och Krägga är andelen barnfamiljer något högre än i kommunen som helhet, medan andelen äldre personer är
något mindre. I kommunens byar och på landsbygden är andelen barn
och unga något lägre än i kommunen som helhet, medan andelen äldre
är något högre.
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Bostäder och bebyggelsestruktur

I Håbo kommun finns cirka 8 400 bostäder. Drygt 70 procent av kommunens bostäder är småhus, såsom villor och radhus, och resterande
del lägenheter i flerbostadshus. Detta kan jämföras med fördelningen
i riket som helhet där cirka 43 procent av bostadsbeståndet utgörs av
småhus.

Bålsta
Bostadsbeståndet i Bålsta består av cirka två tredjedelar småhus och
en tredjedel lägenheter i flerfamiljshus. Majoriteten av småhusbeståndet består av grupphusbyggda radhus och villor från 60- och 70-talen
som är utspridda i satelliter skilda fram varandra.
Det kommunala bostadsbolaget Håbohus AB har cirka 1 300 hyresbostäder i sitt bestånd i Bålsta, och har upplevt en ständig ökning i antalet köande sedan 90-talet. För att erbjudas bostad i Håbohus bestånd
krävs en kötid på omkring fyra till fem år.

Skokloster
Skokloster tätort består av bebyggelsekoncentrationerna Söderskogen,
Idealbyn och Slottsskogen som har utvecklats oberoende av varandra
men som idag bildar en sammanhängande tätort.
Bebyggelsen i Skokloster har växt fram under en längre tid vilket
resulterat i ett samhälle av varierad struktur och estetik. Tätorten
består av fritidshusområden, fritidshus som omvandlats till permanentbostäder samt permanentbostäder som uppförts under främst 70- och
80-talet. Majoriteten av bostadsbeståndet i Skokloster består av småhus, men det finns även lägenheter.
I Skokloster finns ett visst serviceutbud i form av skolor, förskolor och
två mindre livsmedelsbutiker.

Krägga/Stämsvik
Krägga/Stämsvik började bebyggas i början av 1900-talet, då sommarbostäder började uppföras längs Ekolsundsvikens stränder. I Krägga/
Stämsvik fanns tidigare en järnvägsstation vilket gjorde orten till en
attraktiv plats för sommarbostäder.
Idag präglas bebyggelsen av detaljplanelagda fritidshusområden från
framför allt 50-talet och framåt. Många av fritidshusen har omvandlats
till permanentboende, och det har även tillkommit många nya permanentbostäder. Från år 2005 har kommunen antagit nya detaljplaner
som medger cirka 110 nya tomter för bostäder, varav många ännu inte
är bebyggda.

Övriga orter och landsbygd
Utöver kommunens tre större orter finns ett antal bebyggelsekoncentrationer i kommunen. Häggeby/Vreta, Övergran och Yttergran har
samtliga växt fram runt kyrkan i respektive område. Även i Kivinge,
Måttan och Lugnet finns bebyggelsekoncentrationer.
Bebyggelsen i kommunens övriga orter och på landsbygden består till
uteslutande del av småhus, i form av villor eller äldre gårdsbebyggelse,
där många har generösa tomter.
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Väppeby äng. Foto: Gunnar Henriksson

Bostadsförsörjning
Det råder bostadsbrist i Uppsala län. I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län anges att länets kommuner tillsammans ska
planera för minst 5 000 bostäder per år fram till 2023 för att bygga
ikapp behovet, och därefter minst 2 100 bostäder per år för att möta
befolkningstillväxten i länet.
Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 2014. Programmets tolv riktlinjer för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet har arbetats fram med hänsyn till kden
regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län, samt övriga nationella
och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen, såväl som kommunens befolkningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att uppdateras och antas av kommunfullmäktige under den innevarande mandatperioden, i enlighet med
bostadsförsörjningslagen.

Läs mer:
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, Region Uppsala 2017
Bostadsförsörjningsprogram 2015
– 2018 med utblick mot 2030, Håbo
kommun 2014 (under uppdatering)
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Skola och utbildning
Förskolor

I Håbo kommun finns totalt 17 förskolor. Tolv av dessa är kommunala
förskolor, medan övriga drivs i privat regi. Omkring 86 procent av kommunens förskolebarn är inskrivna på en av de kommunala förskolorna.
Kommunens förskolor är framför allt lokaliserade i Bålsta. Förskolorna
är relativt jämnt fördelade geografiskt över hela huvudorten. Utöver
förskolorna i Bålsta finns även två förskolor i Skokloster.
Efterfrågan på förskoleplatser är idag hög. Befolkningstillväxten i kommunen, där framför allt barnfamiljer söker sig till kommunen, kommer
att öka efterfrågan på förskoleplatser ytterligare.

Grundskolor

I Håbo kommun finns totalt nio grundskolor, varav tre är fristående
och övriga kommunala. Två av skolorna, en kommunal och en fristående, är belägna i Skokloster, medan övriga är belägna i Bålsta. I Bålsta
finns även en grundsärskola i anslutning till Gröna Dalen-skolan
Av de sex kommunala grundskolorna är fyra för årskurs F-9, och två
för årskurs F-6. De tre friståendeskolorna består av en F-9-skola, en
F-6-skola samt en årskurs 4-9-skola. Samtliga kommunala skolor, samt
två av de fristående skolorna, har fritidsverksamhet. Omkring 16 procent av kommunens elever går i en fristående grundskola.
Liksom efterfrågan på förskoleplatser finns det redan idag hög efterfrågan på grundskoleplatser, och efterfrågan kommer sannolikt att öka
ytterligare i framtiden.

Gymnasieskola

Det finns en gymnasieskola i kommunen, Fridegårdsgymnasiet, som
ligger i centrala Bålsta. Fridegårdsgymnasiet har cirka 500 elever
och erbjuder utbildningar inom ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt introduktionsprogram, språkintroduktion och
gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan har lokaler både i Fridegårdsgymnasiet i Bålsta centrum och i Dyarne.
Håbo kommun har samverkansavtal med Stockholms läns gymnasieintagning vilket innebär att elever fritt kan söka valfri skola inom
samarbetsområdet. Samverkansavtalet innebär även att elever bosatta
utanför kommunens gränser, men inom samarbetsområdet kan söka
till Fridegårdsgymnasiet.
Omkring 45 procent av kommunens folkbokförda gymnasielever går på
Fridegårdsgymnasiet. 44 procent går på gymnasieskolor i Stockholms
län. Övriga går på gymnasieskolor i andra kommuner, varav merparten i Enköping eller Uppsala.
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Vård och omsorg
Äldreomsorg

I Håbo kommun finns goda möjligheter för äldre att bo kvar hemma,
och hemtjänst förekommer i större utsträckning än särskilt boende för
äldre. I åldersgruppen 65 – 84 år bor cirka 2 procent i särskilt boende.
Bland personer över 85 år bor cirka 23 procent i särskilt boende.
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Läs mer:
Kommungemensam handlingsplan för
ökad integration, Håbo kommun 2016
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I Håbo kommun finns totalt fyra särskilda boenden för äldre (äldreboenden) med totalt 114 bostäder. I kommunen finns även ett 50-tal
seniorbostäder för personer som fyllt 75 år. Utöver detta finns även 14
platser i så kallat korttidsboende, varav sex platser är för personer med
demenssjukdom. Samtliga boendeformer för äldre personer är lokaliserade i de centrala delarna av Bålsta.

Omsorg om funktionsnedsatta

Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till
personer som har en psykiskt eller fysisk funktionsnedsättning som är
bestående. Lagen kan ge rätt till personlig assistans, boende med särskild service eller andra typer av stöd och service. Lagens syfte är att
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Inom kommunen finns två gruppbostäder för personer med fysiskt fuktionsnedsättning samt ca 10 servicebostäder placerade på två platser
i Bålsta. Kommunen erbjuder daglig verksamhet på flera platser samt
öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Nyanlända och ensamkommande

Håbo kommun ansvarar för nyanlända som kommer till kommunen.
För att möjliggöra en bra introduktion i det svenska samhället har
berörda nämnder i Håbo kommun beslutat om en gemensam handlingsplan för ökad integration.
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Arbete och näringsliv
Sysselsättning och pendling

Det totala antalet förvärvsarbetande i Håbo kommun uppgår till drygt
10 600 personer. Kommunen har en hög sysselsättningsgrad. Andelen
inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen uppgick 2018 till 3,3 procent av den totala befolkningen i förvärvsarbetande ålder. Motsvarande
siffra för riket var 5,5 procent. Även bland unga har Håbo kommun en
låg arbetslöshet. 2018 var 4,1 procent av kommunens unga mellan 18
och 24 år inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket kan jämföras med
5,7 procent i riket.
Håbo kommuns strategiska läge i Mälardalen och de goda kommunikationsmöjligheterna till omkringliggande orter medför att kommunen
har en stor utpendling. Drygt 7 000 personer, motsvarande 66 procent
av kommunens förvärvsarbetande befolkning, pendlar ut från kommunen till sitt arbete. Majoriteten pendlar till Stockholms län, men
pendling förekommer även inom Uppsala län, främst till Enköping och
Uppsala, samt till Västmanlands län och då främst Västerås.
Kommunen har ett negativt pendlingsnetto, vilket innebär att det är
fler personer som pendlar från kommunen än till kommunen. Totalt
pendlar cirka 2 100 personer in till kommunen för att arbeta. Under de
senaste åren har det skett en kontinuerlig ökning av antalet inpendlare. Majoriteten av inpendlingen sker från övriga Uppsala län, främst
från Enköping, men inpendling sker även från Stockholms län och
Västmanlands län.

Arbetsmarknad och näringslivsstruktur

Håbo kommun är en småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag, av vilka drygt 800 är aktiebolag. Majoriteten av
kommunens företag är lokaliserade till Bålsta. Därutöver finns dock ett
stort antal småföretag som ofta utgår från bostaden.
Totalt finns drygt 5 700 arbetstillfällen i kommunen, varav cirka en
tredjedel inom den offentliga sektorn. Håbo kommun är kommunens
största arbetsgivare med cirka 1 500 anställda. Den största privata
arbetsgivaren är Saint-Gobain Sweden AB (Gyproc) med cirka 120
anställda, följt av Benders Sverige AB med cirka 100 anställda och
Krister Nilsson AB (ICA) med omkring 80 anställda.
Arbetsmarknaden i Håbo kommun består av omkring 43 procent tillverkande företag, 23 procent företagsstödjande företag och 34 procent
ortstjänster. En välbalanserad näringslivsfördelning utgörs av lika
stora delar tillverkande, företagsstödjande samt ortstjänster. Detta
innebär att det i Håbo kommun finns utrymme för fler företagsstödjande tjänster, till exempel inom ekonomi, IT och juridik.

Näringslivsfördelning i Håbo kommun

BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | GRANSKNINGSHANDLING

13

BILAGA
Planeringsförutsättningar

Handel
Läs mer:
Näringslivspolicy, Håbo kommun
(under framtagande)

Handeln i Håbo kommun är i huvudsak koncentrerad till Bålsta centrum med omgivning samt till Gamla Bålsta längs med Stockholmsvägen. Utanför Bålsta finns mindre livsmedelsbutiker i Skokloster och
vid Skokloster slott.
Handelsindexet för dagligvaruhandeln anger relationen mellan kommuninvånarnas konsumtion och butikernas omsättning. I Håbo kommun är handelsindexet för dagligvaruhandeln cirka 90 procent, vilket
visar att många invånare väljer att utföra sina inköp av dagligvaror
inom kommunens gränser. Sällanköpshandeln har ett betydligt lägre
handelsindex, med cirka 40 procent, vilket bland annat speglar konkurrensen från omkringliggande handelscenter.

Verksamhetsområden

Västerskog

Draget
Dyarne

Bista

I Håbo kommun finns fyra verksamhetsområden; Västerskog, Draget,
Dyarne och Bista. I Bista och Västerskog utgör tillverkning och utvinning den största branschen, medan handel och byggverksamhet är de
största branscherna i Draget. I Dyarne är handel och småindustri de
största branscherna.
Utbyggnad av verksamhetsområdena pågår för tillfället i både Västerskog och Draget.

Besöksnäring

Besöksnäringen omsätter omkring 490 miljoner kronor årligen och
sysselsätter cirka 350 personer i kommunen. Konferenssektorn, och
framför allt konferensanläggningarna Aronsborg, Lastberget och Krägga herrgård, står för en stor del av omsättningen.
Verksamhetsområden

Skokloster slott är kommunens mest populära besöksmål med cirka
70 000 besökare varje år. I anslutning till slottet ligger även Skokloster
kyrka som har cirka 23 000 besökare varje år.
Utöver Verksamhetsområde
Skokloster slott och Skokloster kyrka utgör Åbergs museum i Bålsta, Fridegårds- och statarmuseet i Övergran, Granåsen
konstsnöspår samt kommunens natur- och kulturmiljöer populära
besöksmål.

Areella näringar

Närheten till Stockholm gör landsbygden i Håbo kommun unik. Mycket
av de värden som finns i kommunens natur- och kulturmiljöer är beroende av de areella näringarna för att fortleva.
Antalet lantbruk inom Håbo kommun har minskat totalt sett men ökat
i storlek under de senaste åren. Detta är en utveckling som troligen
kommer att fortsätta framöver.
Mälardalens jordbruksmark är högproduktiv då den till största del
består av gamla sjöbottnar. Jordbruksmarken utgör nästan 30 procent
av kommunens totala markyta, och består till övervägande del av åker.
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Branschfördelning arbetsplatser i Håbo kommun år 2017, förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i
kommunen. Källa SCB 2019

Marken ägs och brukas av ett trettiotal lantbrukare där medelvärdet
per åkerareal per lantbruksföretag är högt.
Håbo kommun är attraktiv för hästverksamheter, och hästen är därför
det djur som dominerar landskapsbilden. Det finns ett antal hästgårdar
i kommunen och dessa ökar stadigt, bland annat till följd av närheten
till galoppbanan Bro Park. När en jordbruksfastighet säljs görs den
ofta om till hästgård, och odlingsmarken används då för vallodling och
som beteshagar. Utöver detta har kommunen relativt få lantbruksföretag med djurhållning.
Skogsmark är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden bibehålls enligt skogsvårdslagens allmänna bestämmelser.
I Håbo kommun finns cirka 6 500 hektar skogsmark, vilket motsvarar
45 procent av kommunens totala markyta. Under de senaste åren har
andelen skogsmark ökat med cirka 100 hektar. Till övervägande del
utgörs ökningen av planterad gran.
I kommunen finns ett fåtal brukningsenheter som omfattar mer än 500
hektar skog. Resterande skog är uppdelad på mindre brukningsenheter. Av den privatägda skogen ingår den mesta i lantbruksfastigheter
och utgör komplement till jordbruket. Majoriteten av virket som produceras i Håbo kommun går till timmer samt massaindustri. Totalt
omsätter skogsbruket cirka åtta miljoner kronor om året.
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Trafikstruktur
Biltrafik och vägar

En stor del av de transporter som görs i kommunen sker med bil. Bilinnehavet i Håbo kommun är något högre än riksgenomsnittet. 2017
uppgick bilinnehavet till 510 personbilar per 1 000 invånare, vilket
kan jämföras med 480 i riket som helhet. Detta medför att vägnätet för
motortrafik är relativt välutbyggt inom kommunen.

Läs mer:
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029,
Region Uppsala 2018

Statliga vägar
I Håbo kommun finns ett statligt vägnät bestående av nationella och
regionala vägar som Trafikverket är väghållare för. Vägarna fungerar
som viktiga länkar i Mälardalen, och har betydelse för såväl persontransporter som godstransporter till och genom kommunen.
Kommunens största väg är E18 som sträcker sig mellan Stockholm och
Oslo och ingår i det transeuropeiska transportnätet. Längs E18 finns
tre trafikplatser; trafikplats Draget och trafikplats Åsen som är sydlig
respektive nordlig infart till Bålsta, samt trafikplats Ekolskrog i kommunens västra del.
Andra viktiga förbindelser på det statliga vägnätet är länsväg 263,
Gamla Enköpingsvägen/Sigtunavägen, som löper tvärs över kommunen från gränsen mot Enköpings kommun till gränser mot Sigtuna
kommun. Väg 263 är kommunens, och mellersta mälardalsregionens,
primära väg mot Arlanda flygplats.
Trafikverket svarar för planering och skötsel av de statliga vägarna,
men har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhet och miljö inom
hela vägsektorn.

De transportpolitiska målen

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. För att uppnå det
övergripande målet har regeringen även fattat beslut om två tillhörande mål; funktionsmålet och hänsynsmålet.
Funktionsmålet anger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt att transportsystemet
ska bidra till utvecklingskraft i hela landet. Målet betonar även att transportsystemet ska vara jämställt.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa, och anger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska även bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till förbättrad hälsa.
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Utöver E18 och väg 263 är Trafikverket även väghållare för
•

Väg 542, Kräggavägen

•

Väg 543, Backa kvarns väg/Brunnsta vägen

•

Väg 545, Enköpingsvägen

•

Väg 553, Häggebylundsvägen

•

Väg 582, Hjälstaleden

•

Väg 555, Skoklostervägen, som går mellan Häggeby och Skokloster
slott

Kommunalt vägnät
Håbo kommun arbetar långsiktigt för en trafiksäker och välfungerande
struktur i det kommunala vägnätet. Håbo kommun är främst väghållare inom Bålsta, men har även väghållaransvar inom delar av Skokloster.
Kommunens vägar i Bålsta är uppbyggda enligt ett ringledssystem
med stora vägar där infartsvägar till bostadsområdena ansluter till de
stora lederna, ofta i form av återvändsgator. Lederna är generellt sett
trafiktåliga, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för biltrafik i
Bålsta.

Enskilda vägar
Det övriga trafiknätet i Håbo kommun drivs i huvudsak i enskild regi,
till exempel av vägsamfälligheter. Det enskilda vägnätet i kommunen
håller en skiftande standard.

Bebyggelsefritt avstånd vid kommunikationsanläggningar

För att möjliggöra utveckling av vägar och järnvägar samt minska risker vid olyckor eftersträvar Trafikverket ett bebyggelsefritt område mellan kommunikationsanläggningar och bebyggelse.
Det generella byggnadsfria avståndet längs det allmänna vägnätet, där kommunen eller staten är väghållare, är 12 meter. Längs E18 råder utökat bebyggelsefritt avstånd om 50 meter genom hela kommunen.
Inom detta avstånd krävs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra byggnader, tillbyggnader eller andra
anläggningar som åtgärden inte prövats i detaljplan eller bygglov.
Om nybyggnation planeras inom 100 meter från E18 ska en riskanalys genomföras, för att fastställa lämpligt avstånd mellan motorvägen och den tillkommande bebyggelsen.
Längs Mälarbanan råder ett generellt bebyggelsefritt område inom 30 meter från järnvägens spårmitt.
Verksamheter som inte är störningskänsliga och där människor inte vistas varaktigt, till exempel parkering, garage eller förråd, kan dock placeras inom skyddsavståndet.
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Järnväg

Mälarbanan sträcker sig från Stockholm till Örebro och bidrar till att
skapa goda förbindelser i öst-västlig riktning för såväl persontrafik som
godstransporter. Mälarbanan är dubbelspårig genom Håbo kommun.
En välfungerande järnväg med en hög turtäthet och pålitlig trafik är
en mycket viktig faktor för att kommunen ska vara attraktiv för boende
och verksamheter.
För regionens del är det viktigt att Mälarbanan breddas till fyra spår
mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, för att åtgärda den
flaskhalseffekt som dagens två spår medför. Den fortsatta utbyggnaden av Mälarbanan, samt den nya pendeltågstunneln genom centrala
Stockholm (Citytunneln) som färdigställdes sommaren 2017, kommer
att medföra mycket positiva effekter för hela mälardalsregionen i och
med ökad tågkapacitet på banan.

Gång- och cykeltrafik

Cykel- och gångtrafik är viktiga transportmedel, framför allt för kortare lokala transporter. Totalt finns drygt 7 mil gång- och cykelvägar i
Håbo kommun. Majoriteten av dessa är lokaliserade till Bålsta. Vid de
större ringlederna i Bålsta, bortsett från Kraftleden, finns gång- och
cykelvägar som är separerade från bilvägarna.
Utanför Bålsta finns två cykelstråk, mot Ekillabadet och mellan Söderskogen och Slottsskogen i Skokloster tätort. Utöver detta har även den
gamla järnvägsbron mellan Krägga/Stämsvik och Ekolsund i Enköpings kommun rustats upp för gång- och cykeltrafik.

Regional cykelstrategi
För Uppsala län finns en regional cykelstrategi som är framtagen av
Region Uppsala. Cykelstrategin antogs av regionfullmäktige 2017, och
bygger på tre mål som ska uppnås till 2030.
•

Andelen kombinationsresor cykel-kollektivtrafik ska fördubblas
jämfört med 2016

•

Cykeltrafikens färdmedelsandel ska öka med tio procentenheter
jämfört med 2016

•

Antalet omkomna eller allvarligt skadade cyklister ska halveras
jämfört med 2017

Läs mer:
Regional cykelstrategi för Uppsala
län, Region Uppsala 2017

Kollektivtrafik

Håbo kommun trafikeras av kollektivtrafik från Stockholms länstrafik
(SL) och Uppsala länstrafik (UL), som är kollektivtrafikmyndigheter i
Stockholms respektive Uppsala län.
Region Uppsala bekostar kollektivtrafiken i Håbo kommun. Planering
och upphandling utförs av kollektivtrafikförvaltningen i dialog med
Håbo kommun. Region Uppsala tar varje mandatperiod fram ett trafikförsörjningsprogram som pekar ut mål och åtgärder för utvecklingen av
kollektivtrafiken i hela länet.
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Tätortstrafik i Bålsta. Foto: Gunnar Henriksson

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

UL trafikerar kommunen med tätorts- samt regionbussar. Inom Bålsta
finns fyra busslinjer som går till Kalmarsand, Hagviken, Skörby samt
centrala Bålsta (mjuka linjen). Tätortstrafikeringen är i stor utsträckning anpassad efter pendeltågets ankomst- samt avresetider. Utöver
tätortstrafikeringen finns även busslinjer till Skokloster, Krägga, Enköping, Uppsala samt Arlanda och Kista i Stockholms län.
Bålsta trafikeras av pendeltåg till och från Stockholm varje halvtimme
under trafikdygnet. Majoriteten av de kollektiva resorna i kommunen
sker med pendeltåget. SL är ansvarig för trafiken, men trafikeringen
från länsgränsen fram till Bålsta station finansieras av Region Uppsala. Utöver pendeltågen trafikerar SL även kommunen med en busslinje
mellan Bålsta, Sigtuna och Arlanda.
Håbo kommun har tillsammans med Upplands-Bro kommun genomfört en spårutredning för utökad pendeltågstrafik till Bro och Bålsta.
Utredningen konstaterade att det är möjligt att öka turtätheten med
pendeltågen till kvartstrafik när den planerade fyrspårsutbyggnaden
mellan Tomteboda och Kallhäll är utförd. Rekommendationen är dock
att Bålsta station förses med ytterligare ett vändspår för att säkerställa en god trafikkvalitet samt minimera störningskänsligheten. Spårområdet behöver utökas för att möjliggöra ett ytterligare vändspår vid
Bålsta station.
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Rekreation och fritid
Friluftsområden

Håbo kommuns närhet till Mälaren och den goda tillgången till skog
och mark skapar goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv.
Genom kommunen löper Upplandsleden som erbjuder ett attraktivt
vandringsstråk i natursköna miljöer.
Granåsen är ett av kommunens populära friluftsområden och är även
ett av kommunens naturreservat. I området finns flera lättgångna
stigar genom gammal barrskog, varav en tillgänglighetsanpassas på
somrarna så att fler kan ta sig ut i naturen. På Granåsen finns även
ett elbelyst löparspår som vintertid iordningsställs till skidspår med
konstsnö. På toppen av Granåsen ligger Kvarnkojan som är ett populärt besöksmål. I anslutning till Granåsen finns vintertid även en alpin
konstsnöanläggning som drivs av Bålsta Alpina.
Vid Viby friluftsområde, i sydvästra Bålsta, finns elljusslingor, mountainbikebana, discgolfbana samt utegym. Under vintern ordnas skidspår i elljusspåren när det finns god tillgång till natursnö. Från Vibyspåret ned till Mälaren löper Torresta naturstig, som avslutas vid en
rastplats med utsikt över Mälaren.
Naturreservatet Kalmarnäs är ytterligare ett populärt friluftsområde.
Hagmarkerna kring det gamla torpet Vattunöden hålls öppna av får
och reservatets södra delar betas sommartid av kor. Från Vattunödsberget kan man njuta av en fantastisk utsikt över Ekolsundsviken

Vägvisning vid Kalmarnäs. Foto: Anett Wass
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Båtar i Aronsviken Foto: Jaana Savolainen

och Norra Björkfjärden. I området finns grillplatser och flera stigar.
I anslutning till naturreservatet finns ett elljusspår vid Lastberget.
Kommunen bedriver även naturskola i området. Kommunens övriga
naturreservat utgör i varierad omfattning även viktiga områden för
friluftslivet.
Grönområden i och i anslutning till kommunens tätorter är en viktigt
tillgång för människors möjlighet till vardaglig rekreation och avkoppling. Närheten till Mälaren är en av kommunens stora styrkor och
strandområden som är tillgängliga för allmänheten är en betydande
resurs och attraktionskraft.
I Håbo kommun är tre områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3
kap. 6§ miljöbalken, dessa är Södra Mälaren, Hjälstaviken och Norra
Mälaren samt nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hagaån. Dessa
beskrivs mer detaljerat i kapitel Riksintressen.

Småbåtshamnar och gästhamnar

Båtlivet är en viktig del av det rörliga friluftslivet. Kommunens många
mil strandlinje skapar goda förutsättningar för båtliv. I anslutning till
Skokloster slott finns en gästhamn som drivs i privat regi.
Utöver dessa finns ett antal båtklubbar i kommunen.

Badplatser

Kommunala badplatser finns i Kalmarsand och Ekilla. Badplatserna
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har bryggor, omklädningsrum, toaletter och tillgång till kiosk. Provtagning av vattnet sker regelbundet av Håbo kommuns miljöavdelning
under badsäsongen.
Utöver Kalmarsandsbadet och Ekillabadet finns anordnade badplatser
även i Slottskogen och Söderskogen i Skokloster, Krägga, Biskops-Arnö,
Sånka samt Fånäs.

Idrott, aktivitetsytor och lekplatser

I Håbo kommun finns flera kommunala idrottsanläggningar som är en
viktig resurs för skolornas verksamhet och för föreningslivet. I centrala
Bålsta finns badhus och ishall. I anslutning till centrum ligger Gröna
Dalens idrottsplats med konstgräsplaner, som erbjuder plats för såväl
friidrott som fotboll, samt skateparken SK8 Plaza som invigdes 2011.
Strax utanför Bålsta ligger även en kommunal ridskola.
Utöver detta finns flera fotbollsplaner, utegym och andra spontanidrottsytor. Det finns även ett antal anläggningar som drivs av föreningar runt om i kommunen.
I Håbo kommun finns ett femtontal mindre närlekplatser samt två
större stadslekplatser. De större lekplatserna är Buseum vid Åbergs
museum som har bondgårdsstema, samt Skeppsparken som är tillgänglighetsanpassad och även har en rullstolsgunga. Utöver lekplatserna
har kommunens skolgårdar ofta anordnade lekområden som är tillgängliga för allmänheten under kvällar och helger. Även bostadsnära
grönområden är viktiga resurser för barns lek.

Kultur

I Håbo kommun finns kulturaktiviteter för både barn och vuxna. Kommunens olika föreningar, kyrkor och biblioteket är några av de som
arrangerar kulturevenemang.
Kommunens musikskola ger barn och unga möjlighet till eget kulturskapande, däribland musikundervisning med möjlighet att både sjunga
och spela instrument. Musikskolan har funnits sedan 1961 och anordnar årligen ett stort antal konserttillfällen.

De friluftspolitiska målen

Regeringen beslutade år 2012 om tio nationella friluftsmål och en friluftspolitik. Det övergripande målet
för friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Alla ska
enligt målen ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om
natur och miljö.
Flera av de nationella miljökvalitetsmålen samt folkhälsomålen har en anknytning till de friluftspolitiska
målen, liksom flertalet av Agenda 2030 målen. Målen knyter även an till flera av RUS:ens åtaganden.
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Kulturmiljö
Kulturhistoriska miljöer i Håbo kommun

Människor har varit bosatta i bygden runt Håbo sedan senare delen av
stenåldern och kommunen har en rik och varierande kulturmiljö. Det
finns åtskilliga spår i naturen efter tidigare generationers aktiviteter,
som berättar om kommunens utveckling från förhistorisk tid fram till
idag.
I kommunen finns omkring 90 registrerade gravfält, tre fornborgar,
flera lämningar av boplatser från bronsåldern och järnåldern samt ett
trettiotal runstenar och omfattande hålvägssystem. Förutom detta finns flera herrgårdar med ädellövsrika herrgårdslandskap samt
Skokloster slott med tillhörande slottspark från 1660-talet.
Håbos äldsta bevarade byggnader är sockenkyrkorna i Skokloster, Häggeby, Övergran, Yttergran och Kalmar. De är samtliga uppförda under
slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet.
Kommunens kulturmiljöer är viktiga för kommunens besöksnäring och
lokala identitet. Genom att göra dessa miljöer tillgängliga för besökare kan kommunen göra dem till en resurs för skolornas undervisning
samt presentera dess historia för en intresserad allmänhet. På så vis
kan besöksnäringen ha ett pedagogiskt uppdrag att skildra och beskriva kommunens rika historia. Välskötta och tillgängliga kulturmiljöer
kan fungera som motor också för det lokala näringslivet.

Skydd av kulturmiljöer

Kommunens värdefulla kulturhistoriska miljöer kan skyddas på olika
sätt. I kulturmiljölagen finns grundläggande bestämmelser till skydd
för viktiga delar av kulturarvet. Kulturmiljön kan skyddas även genom
miljöbalken, framför allt som riksintresse för kulturmiljövården, och
genom plan- och bygglagen genom områdesbestämmelser.

Riksintresse för kulturmiljövården
I Håbo kommun finns två riksintresseområden för kulturmiljövården.
Dessa är: Skohalvön, Yttergran och Övergran. En mer detaljerad beskrivning av dessa områden finns i kapitlet Riksintressen.

Kyrkor och kyrkomiljöer
Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som tillkommit
före 1940 och som ägs av Svenska Kyrkan är skyddade enligt 4 kap.
kulturmiljölagen. Enligt lagen ska de vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. För att göra större ändringar
av dessa kyrkor krävs tillstånd av Riksantikvarieämbetet. För mindre
ändringar krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
I Håbo kommun skyddas fem kyrkor enligt 4 kap. kulturmiljölagen;
Skokloster, Häggeby, Yttergran, Övergran och Kalmar.
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Kulturhistorisk miljö med utblick över fälten vid Yttergran.Foto: Gunnar Henriksson

Fornlämningar
Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamheter under forna tider, till exempel boplatslämningar, gravar, resta stenar eller
ristningar i bergytor. Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt 2
kap. kulturmiljölagen. Upptäcks en ny fornlämning är den automatiskt
skyddad. Lagstiftningen anger att fornlämningar inte får förändras,
tas bort eller på annat sätt skadas utan tillstånd från Länsstyrelsen.
Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen förutom själva fornlämningen även ett så stort område som behövs för att bevara
den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse, det så kallade fornlämningsområdet.
Håbo kommun är rik på fornlämningar, till exempel kan de så kallade
storhögarna, stora gravhögar, i Rölunda och Överhassla i Häggeby
socken nämnas. Ett annat exempel är bronsåldersboplatsen utanför
Apalle i Övergrans socken, där man hittat spår efter minst 79 hus.

Byggnadsminnen
Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer
eller anläggningar som berättar om historiska skeenden och hur samhället förändrats över tid. Utpekandet av byggnadsminnen regleras i 3
kap. kulturmiljölagen. Det finns två typer av byggnadsminnen – enskilda och statliga byggnadsminnen.

Enskilda byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller
som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan skyddas som enskilda byggnadsminnen. Det kan gälla
såväl bostadshus, som industrianläggningar, parker och broar.
Det är länsstyrelsen som beslutar om en byggnad eller anläggning ska
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förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen utfärdar skyddsföreskrifter som anger på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden det inte får ändras, och har även tillsynsansvar så att skyddsföreskrifterna efterlevs.
Håbo kommun har i dagsläget inga enskilda byggnadsminnen.

Statliga byggnadsminnen
De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar viktiga delar
av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. De statliga byggnadsminnena inkluderar bland annat slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar och järnvägsmiljöer.
Det är Riksantikvarieämbetet som är beslutande instans för statliga
byggnadsminnen, och utfärdar skyddsföreskrifter för dessa.
I Håbo kommun finns två statliga byggnadsminnen; Skokloster slott
med tillhörande slottspark samt det före detta överstebostället på
Biskops-Arnö.

Områdesbestämmelser
För områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas. Områdesbestämmelser är en enklare form av detaljplan
som endast reglerar ett fåtal frågor såsom markanvändning, bebyggelsens egenskaper och administrativa frågor, till exempel för att skydda
en värdefull kulturmiljö eller landskapsbild mot störande förändringar.
I Håbo kommun finns i dagsläget tre områden som omfattas av områdesbestämmelser; Brunnsta by, Häggeby och Övergran.

Kulturmiljöprogram

Håbo kommuns kulturmiljöer beskrivs i kommunens kulturmiljöprogram Håbo – mälarbygd att förvalta. Kulturprogrammet redogör för
kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Totalt
beskriver programmet knappt 400 byggnader och ett fyrtiotal värdefulla kulturmiljöer.
Objekt med gul markering utgörs av hus som är en viktig del av kulturmiljön. Dessa objekt kan enskilt vara av mindre kulturhistorisk
betydelse, men tillsammans utgöra en värdefull kulturmiljö. För att
säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att hänsyn till dessa objekt tas
när plan- och lovgivning sker i närområden. Objekten och deras värden
ska beaktas vid åtgärder, inte bara i direkt anslutning till objekten,
utan även i ett större omland omkring dem.

Läs mer:
Kulturmiljöprogram för Håbo kommun – Håbo – Mälarbygd att förvalta,
Håbo kommun 2013.

Objekt med grön markering utgörs av hus med ett kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde. Hänsyn till dessa objekt ska tas när plan- och
lovgivning sker i anslutning till objektet. Ny bebyggelse som tillkommer i anslutning till dessa objekt ska anpassas i skala, färg och stil.
Objekt med blå markering i kulturmiljöprogrammet har ett mycket
högt kultur- och arkitektoniskt värde. Dessa objekt ska sätta ramarna
för och styra en eventuell utveckling i närområdet och förändringar i
miljön ska alltid underordnas dessa värden.
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Natur
Naturen i Håbo kommun

Håbo kommun har en omväxlande natur, där barrskog, blandskog och
åkermark är de mest förekommande naturtyperna. Uppsalaåsen bidrar
i hög grad till den varierande landskapsbilden och sträcker sig med en
serie friliggande åsryggar från Arnöhuvud i norr till Bålsta i söder.
Kommunen är nästan helt omgiven av vatten i form av sund och vikar
till Mälaren, vilket ger åtskilliga mil strandlinje. Mälarens stränder
är omväxlande med dels flacka lermarksstränder med breda vassar och
dels kala klipp- och hällmarksstränder.
Det finns en stor tillgång på natur- och grönområden i kommunen med
en hög mångfald av växter och djur vilket är en viktig förutsättning för
väl fungerande ekosystemtjänster.

Naturvårdsplan

Håbo kommuns naturvårdsplan med tillhörande naturinventering antogs av kommunfullmäktige 2011. Planen identifierar 85 områden med
höga natur- och friluftsvärden, och beskriver vad värdena består i och
hur områdena bör bevaras och utvecklas.

Läs mer:
Naturvårdsplan för Håbo kommun
– Bevarande och utveckling, Håbo
kommun 2011

Biskopseken på Biskops-Arnö. Foto: Anett Wass
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Naturvårdsplanen är ett kunskapsunderlag för plan- och lovgivningsärenden och övriga beslut som kan påverka kommunens värdefulla naturmiljöer. De olika objekten i naturvårdsplanen redovisas i klasserna
I, II och III samt med allmänna eller speciella skyddsvärden.
Klass I är högsta naturvärde och utgörs av naturtyper som är mycket
sällsynta eller unika, är speciell för den naturgeografiska regionen,
har en vital lokal för en starkt eller akut hotad art, innehåller många
hotade arter eller har unik geologisk eller hydrologisk karaktär. Områden med klass II har mycket höga naturvärden och klass III har höga
naturvärden.
Allmänna skyddsvärden är större sammanhängande områden där helheten är avgörande. För att säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att
hänsyn till områdena tas när plan- och lovgivning sker i närområdet.
Speciella skyddsvärden är avgränsade områden med speciella naturkaraktären eller specifika värden. Hänsyn till dessa områden ska tas när
plan- och lovgivning sker i anslutning till dem.

Skyddad natur

Natur kan skyddas på en rad olika sätt. Riksintresse för naturvården,
Natura 2000, naturreservat och djurskyddsområde är några exempel
på skyddsformer enligt miljöbalken. Ofta överlappar skydden varandra
i områden som har särskilt stora naturvärden.

Riksintresse för naturvården och Natura 2000
I Håbo kommun finns fyra områden av riksintresse för naturvården:
•

Arnöhuvud

•

Biskops-Arnö

•

Hjälstaviken

•

Lilla Ullfjärden

Delar av dessa områden innehåller också intressen som är skyddade
som Natura 2000 och/eller naturreservat. I Håbo kommun finns åtta
Natura 2000-områden.
•

Arnöhuvud

•

Biskops-Arnö

•

Ekillaåsen

•

Hjälstaviken

•

Kalmarnäs

•

Sandhagen

•

Sandviksåsen

•

Stora och Lilla Ullfjärden

En mer detaljerad beskrivning av dessa områden finns i kapitlet Riksintressen.
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Naturreservat
Naturreservat är en skyddsform som syftar till att bevara värdefull
natur och skydda den från exploatering eller andra ingrepp. Geologiskt
intressanta formationer och landskapsbilder, såsom hagmarker, kan
också skyddas som naturreservat. Natur med särskilt stora värden för
friluftslivet kan prioriteras för bildande av naturreservat.
Naturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att
ge området ett långsiktigt skydd. I Håbo kommun finns åtta naturreservat:
•

Arnöhuvud

•

Hjälstaviken

•

Sandhagen

•

Sandviksåsen

•

Ekillaåsen

•

Kalmarnäs

•

Skokloster

•

Granåsen

Granåsens naturreservat är kommunalt medan övriga är statliga
reservat.

Biotopskydd
Biotopskyddsområden kan inrättas för att skydda små mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter
och djur.

Naturreservat och Natura 2000 området Hjälstaviken. Foto: Ewa Ekfeldt
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Generella biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar
och detta regleras enligt 7 kap 11 § Miljöbalken.
Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen kan inrätta särskilda biotopskyddsområden. Ett antal sådana biotopskyddsområden inrättade
av Skogsstyrelsen finns i Håbo kommun framförallt på Skohalvön.

Landskapsbildskydd
Landskapsbildskydd är en äldre form av skydd och finns inte längre i
aktuell lagstiftning. Skyddet har stöd i 19 § naturvårdslagen. Naturvårdslagen har därefter ersatts av miljöbalken där begreppet landskapsbildskydd saknas. Skyddet ersätts successivt med andra skyddsformer, men fram till dess gäller bestämmelserna i naturvårdslagen.
Syftet med skyddet är framför allt att skydda de visuella upplevelserna
i landskapet. För varje område finns särskilda föreskrifter framtagna
som reglerar bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan ha en
negativ effekt på landskapsbilden. I Håbo kommun finns två områden
som omfattas av landskapsbildskydd, Lilla Ullfjärden samt Biskops-Arnö.

Naturminne
Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas
eller vårdas särskilt. Utmärkande för naturminnen är att de ska vara
ett enskilt naturföremål. Naturminnen får dock även omfatta det
område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det
behövligt utrymme.
I Håbo kommun finns ett naturminne, ett enträd väster om Häggeby
kyrka.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen rymmer bestämmelser om fridlysning av djur och växter. Genom artskyddsförordningen har en väsentlig del av bestämmelserna i EU:s habitatdirektiv respektive fågeldirektiv införts
i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar dels de arter som skyddas enligt de båda direktiven, dels
andra arter som är hotade i Sverige.
Artskyddsförordningen fastställer bland annat att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller störa fridlysta djur. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt ta bort eller skada fridlysta växter i deras
naturliga utbredningsområde.
I Håbo kommun finns flera skyddade arter. Flera av kommunens skyddade arter återfinns i områden som
har ett lagstadgat skydd, till exempel Natura 2000-områden.
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Vatten och stränder
Ytvattenförekomster

Håbo kommun är en mälarkommun vars yta består av cirka 30 procent
vatten. Enligt vattenförvaltningens indelning ligger nio ytvattenförekomster helt eller delvis inom Håbo kommun.
Håbo kommun ligger inom huvudavrinningsområdet Norrström, som
sträcker sig från Kilsbergen och Bergslagen i väster till Stockholm i öster och omfattar hela Mälarens närområde. Övergödning (åtta vattenförekomster) samt utsläpp av miljögifter (samtliga vattenförekomster)
är de största vattenmiljöproblemen i kommunens ytvattenförekomster.

Läs mer:
Vattenprogram för Håbo kommun
2017

Ekologiskt känsliga vattenområden är främst Lilla Ullfjärden med
sällsynta ishavsreliker och Stora Ullfjärden med den rödlistade växten
småsvaltning. Lilla och Stora Ullfjärden är båda Natura 2000-områden.
I sydöstra delen av Bålsta ligger Lillsjön som är en så kallad åsgropsjö
där en stor del av vattentillförseln sker genom grundvattnet. Lillsjön är
även klassat som högsta naturvärde i kommunens naturvårdsplan.

Ramdirektivet för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten infördes år 2000 och syftar till att uppnå ett långsiktigt och hållbart nyttjande av samtliga vattenresurser inom EU. Ramdirektivet vill värna ett naturligt växt- och djurliv i alla vatten och säkerställa tillgången till rent dricksvatten. Direktivet sätter ramarna för de övergripande målen
kopplat till vatten och vattenstatus.
I Sverige hanteras vattendirektivet genom vattenförvaltningar, där Håbo kommun tillhör Norra Östersjöns vattenförvaltning. Vattenförvaltningen tar fram miljökvalitetsnormer, som anger vilken status
vattenförekomster ska uppnå, samt åtgärdsprogram som anger hur miljökvalitetsnormerna ska uppnås.
(Läs mer om vattenkvalitét och miljökvalitetsnormer för vatten under Hälsa, risk och säkerhet.)
Målet för vattendirektivet är att de olika vattenförekomsterna ska uppnå god vattenstatus senast innan
ett beslutat årtal. Målåret varierar för olika vattendrag. Vattendirektivets statusklassning formuleras
olika beroende på vilken typ av vatten det handlar om. För sjöar och vattendrag, så kallat ytvatten, finns
statusklassning för kemisk och ekologisk status. För grundvatten består klassningen av kemisk och kvantitativ status.
Den ekologiska statusen utgår främst ifrån växt- och djurlivets förutsättningar medan den kemiska statusen baseras på koncentrationer av olika skadliga ämnen i vattnet. Den kvantitativa statusen baseras på
mängden grundvatten som tas ut i relation till hur mycket grundvatten som nybildas.
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Ytvattenförekomster i Håbo kommun:
•

Hjälstaviken

•

Hjälstaån

•

Lilla Ullfjärden

•

Mälaren-Ekoln

•

Mälaren – Gorran

•

Mälaren – Lårstaviken

•

Mälaren – Prästfjärden

•

Mälaren – Skofjärden

•

Mälaren – Stora Ullfjärden

Grundvatten

I Håbo kommun finns tre grundvattenförekomster enligt vattenförvaltningens indelning. Tillgången till grundvatten är framför allt koncentrerad längs Uppsalaåsens sträckning genom kommunen. I den södra
delen av åsen finns störst tillgång till grundvatten.
Uttagsmöjligheterna av grundvatten i berg är mindre goda i hela kommunen. Grundvattenförekomsterna i kommunen har generellt en god
kvalitet och samtliga uppnår god status enligt vattenförvaltningens
statusklassificering. Läs mer under Hälsa, risk och säkerhet.

Grundvattenförekomster i Håbo kommun:
•

Hagalund-Eknäs

•

Uppsalaåsen-Fredrikslund

•

Vreta-Bålsta

Våtmarker

Våtmarker fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden och
för den naturliga vattenbalansen i landskapet och därför är dess områden viktiga att skydda. Våtmarkerna utgör livsmiljö för många sällsynta arter. Det finns idag få våtmarksområden i Håbo kommun, Tidigare
våtmarker har i stor utsträckning försvunnit genom utdikning och
odling. Många av de våtmarker som finns kvar är starkt påverkade av
mänsklig aktivitet. Våtmarker kan även anläggas på konstgjord väg.
Dessa kan bland annat bidra till att rena dagvatten, utgöra näringsfälla samt öka den biologiska mångfalden.
Delar av Hjälstaviken finns i kommunen och är en av Sveriges viktigaste våtmarker. Området är känt för sitt rika fågelliv. Hjälstaviken
är ett naturreservat såväl som ett så kallat Ramsar-område enligt
våtmarkskonventionen. Området är även klassat som bevarandeområde
och länsstyrelsen i Uppsala län har gjort en bevarandeplan för området i syfte att skydda och vårda den internationellt viktiga våtmarken.
Utöver detta är området även ett Natura 2000-område. Utöver detta
finns det ett mindre vårmarkområde norr om Häggeby samt ett antal
strandpartier som klassas som våtmark.
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Strandskydd

Strandskyddet innebär ett allmänt förbud att bebygga stränder och syftar till att trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till strandområden samt för att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Inom ett strandskyddat område får man inte
uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning eller utöka den
privata zonen genom att privatisera mark som är tillgänglig för allmänheten. Man får inte heller utföra grävarbeten, anlägga bryggor,
båthamnar eller parkeringsplatser, sätta upp staket eller fälla träd.
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet
och på land, men länsstyrelsen har möjlighet att utvidga skyddet till
maximalt 300 meter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan
ges om åtgärder inte strider mot strandskyddets syfte och om särskilda
skäl uppfylls. Strandskyddet hanteras i 7 kap. miljöbalken.
Under 2014 genomförde länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det
utvidgade strandskyddet. Innan översynen omfattades stora delar av
stränderna i Håbo kommun av ett utvidgat strandskydd på 300 meter.
Översynen medförde att ett antal tätortsnära stränder, där exploatering redan skett, undantogs. För dessa områden gäller istället det
generella strandskyddet på 100 meter.

Badplats i Krägga. Foto: Ewa Ekfeldt
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Håbo kommun ansvarar för det allmänna vatten- och avloppssystemet
inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA). I Håbo kommun
finns två kommunala vattenverk och två kommunala reningsverk, ett
av vardera i Bålsta respektive Skokloster. Omkring 76 procent av kommunens hushåll är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet (verksamhetsområde).

Bålsta vattenverk och avloppsreningsverk

Läs mer:
VA-policy för Håbo kommun,
antagande 2019
VA-plan för Håbo kommun,
antagande 2019

Bålsta vattenverk baserar sin vattenproduktion från ytvatten från
Björkfjärden i Mälaren. Verket togs i drift 1984 och har en årsförbrukning om cirka två miljoner kubikmeter vatten. Vattenverket förser
drygt 18 000 personer med vatten. Verksamhetsområdet omfattar
Bålsta, Krägga, Yttergran, Brunnsta, Ekilla, Övergran, Kivinge,
Biskops-Arnö samt Ekolsund i Enköpings kommun. Enligt Tekniska
förvaltningens beräkningar finns möjlighet att ansluta cirka 7 500
ytterligare personer till verket.
Bålsta avloppsreningsverk togs i drift 1975. Totalt är cirka 18 000
personer anslutna till avloppsreningsverket. Reningsverket omfattas av
Naturvårdsverkets föreskrift SFNS 1994:7, vilket innebär att utsläppen från avloppsreningsverket ska genomgå en sådan rening att kraven
på kvävereduktion som anges i föreskriften uppfylls. Under 2013 togs
en ny anläggning med kväverening i drift. Efter tillbyggnaden är hela
verket dimensionerad för 30 000 personekvivalenter. Detta innebär
att verket klarar dagens behov med god marginal. Det renade vattnet
släpps ut vid Göksviken i Mälaren.

Skokloster vattenverk och avloppsreningsverk
Skokloster vattenverk ligger centralt i Skokloster. Håbo kommun driver
sedan 1990 Skokloster vattenverk. Vattenverket förser Skokloster tätort och Lugnet med dricksvatten. Gällande tillstånd medger ett årligt
uttag av 350 000 kubikmeter ytvatten ur Skofjärden. Totalt är cirka
2 000 personer anslutna till verket. Skoklosters vattenverk har redan
idag svårt att producera tillräcklig volym dricksvatten och samtidigt
upprätthålla god dricksvattenkvalitet. Vattenverket är även i behov av
driftoptimering och ombyggnad. Grundproblemen är dåligt råvatten
och att vattenförbrukningen är ojämnt fördelat under året, även om
antalet fritidsboende minskat för varje år.
Skokloster avloppsreningsverk ligger i anslutning till Mälaren. Till
avloppsreningsverket är cirka 2 000 personer anslutna. Anläggningen
är idag dimensionerad för 2 900 personekvivalenter, men har för närvarande en beräknad genomsnittlig belastning på 1 677 personekvivalenter. Avloppsreningsverket har uppfyllt utsläppskraven för totalfosfor,
men har problem med förhöjda halter av biokemisk syreförbrukning.
För tillfället pågår ett utredningsarbete för att minska dessa halter.
Det renade vattnet släpps ut i Skofjärden.
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Enskilda VA-anläggningar
I Håbo kommun finns sju större enskilda reningsverk, Segersta gård,
Skoklosters värdshus och Skokloster camping är de största. Utöver
dessa anläggningar finns omkring 850 hushåll utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, varav omkring 750 hanterar WC-avlopp.
Håbo kommuns miljöavdelning är tillsynsmyndighet för kommunens
enskilda avloppsanläggningar. Avdelningen har sedan 2009 genom
inspektioner och besök kontrollerat enskilda anläggningar för rening
av WC-vatten. Många inspekterade anläggningarna har visat sig vara
så pass dåliga att de inte uppfyller nuvarande krav på reningen och har
därmed försetts med förbud mot usläpp av spillvatten från WC. Med
några få undantag ska dessa förbud åtgärdas innan utgången av 2020
för att säkerställa en godtagbar rening utan risk för människors hälsa
och för miljön. Den stora delen av tillsynsarbetet är genomfört men allt
eftersom avloppen åldras behövs en kontinuerligt tillsyn genomföras.

Dagvatten

Läs mer:
Dagvattenpolicy för Håbo kommun
2017.

Dagvatten är tillfälligt avrinnande regn- och smältvatten. Dagvattenledningsnätet i Håbo kommun är cirka 14 mil långt, och leder vattnet
från gator, vägar, parkeringar, hustak med mera till diken och vattendrag.
Hanteringen av kommunens dagvatten har historiskt sett gått ut på
att så snabbt som möjligt bli av med vattnet. Dagvatten för dock med
sig näring och föroreningar till kommunens sjöar och vattendrag, vilket
påverkar vattenkvaliteten negativt. För att motverka detta är det viktigt att dagvattenfrågan synliggörs tidigt i samhällsplaneringen. Håbo
kommuns arbete med hanteringen av dagvatten sker utifrån kommunens dagvattenpolicy, som anger kommunens gemensamma ställningstagande för hur kommunen ska beakta dagvattenfrågan vid planering,
byggande och drift.

Dricksvatten

Dricksvattenförsörjningen i Håbo kommun sker via uttag från Mälaren. Mälaren utgör dricksvattentäkt för omkring två miljoner
människor i Mälardalsregionen. Det samhällsekonomiska värdet av
Mälaren är mycket stort och värdet av en god vattenkvalitet är högt
inte minst på grund av dess dricksvattenförsörjning. Vattenverken i
Bålsta och Skokloster tar råvatten från Prästfjärden respektive Skofjärden som båda är delar av Mälaren.
Grundvattnet utgör inte vattentäkt till den kommunala dricksvattenförsörjningen men används till enskild dricksvattenförsörjning genom
enskilda brunnar. En säkrad dricksvattenförsörjning berör grundvatten såväl som ytvatten. Yt- och grundvatten hänger samman och
miljöproblem i ytvattnet kan påverka kvaliteten i grundvattnet, och
vice versa.
Håbo kommun har upprättat ett förslag till vattenskyddsområde för
vattenintaget i Prästfjärden. Förslaget inväntar handläggning hos
länsstyrelsen i Uppsala län. Det föreslagna vattenskyddsområdet syf-
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tar till att knyta samman befintliga vattenskyddsområden i Mälaren
och därigenom bidra till ett mer heltäckande skydd av Mälaren, för att
säkerställa den långsiktiga dricksvattenförsörjningen.

Energi- och värmeproduktion

All energianvändning påverkar miljön. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med
låg negativ inverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.
Energianvändningen har totalt sett varit tämligen konstant i flera
decennier trots ekonomisk tillväxt. Av miljöskäl bör den dock minska,
samtidigt som effektanvändningen behöver effektiviseras och förnyelsebar energi bör öka. Håbo kommuns arbete med energiförsörjningen
sker med utgångspunkt i kommunens miljöstrategi.

Fjärrvärme
Fjärrvärme är ett miljösmart uppvärmningsalternativ som tar till vara
energi som annars skulle gå förlorad. I Bålsta finns fjärrvärme delvis
utbyggt. I kommunernas övriga delar saknas fjärrvärmenät. Fjärrvärmen produceras till största del av biobränslen och överskottsvärme från
industriföretaget Gyprocs anläggning i Bista verksamhetsområde.

Solenergi
Solenergi är en förnybar energikälla som inte ger några utsläpp under
drift. Uppskattningsvis används lite solenergi även om intresset har
ökat de senaste åren. Kommunens har en interaktiv solkarta som visar
solens strålnings på taken för att vägleda fastighetsägare i bedömningen om solenergi är aktuellt på den egna fastigheten.

Läs mer:
Solkartan finns på Håbo kommuns
hemisda habo.se/solkarta

Solkartan centrala Bålsta
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Värmepump
Värmepump är en miljövänlig energiform som nyttjar den värme som
finns lagrad i berggrunden, på sjöbottnen eller i luften. I Håbo kommun
har ett hundratal fastigheter installerat bergvärme. Markvärme och
sjövärme är mer ovanligt förekommande. Luftvärmepumpar är vanliga
i kommunen men då dessa inte är anmälningspliktiga saknas uppgifter
om antalet hushåll med energiförsörjning genom dessa.

Bioenergi
Håbo kommun har inget eget kraftvärmeverk eller rötkammare för bioenergiproduktion. Hushållen producerar små mängder matavfall. Avfallet transporteras till avfallsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro
kommun och omvandlas där till biogas.

Vindkraft
Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på miljön och
den biologiska mångfalden och är en viktig energikälla i arbetet med
att minska koldioxidutsläppen. I Håbo kommun finns ett fåtal vindkraftverk. Kommunens saknar områden av riksintresse för vindkraft.
Förutsättningarna för större vindkraftsverkanläggningar är begränsade i kommunen, på grund av kommunens höga natur- och kulturvärden
samt Försvarsmaktens intressen.

Elförsörjning och kraftnät

Inom Håbo kommun har Svenska kraftnät sex stycken ledningar tillhörande stamnätet för el. Två stycken parallellgående 400 kV-ledningar
går genom kommunen från Fiskbrunna i norr till Notholmen i söder. I
väst-östlig riktning mellan Fiskbrunna och Värsta löper fyra kraftledningar varav två är 400 kV- och övriga två 200-kV-ledningar.
Kommunens 400 kV-ledningar anses som riksintresse för energiproduktion och energidistribution, och omfattas av bestämmelserna i 3
kap. 8 § miljöbalken. Något formellt beslut som gör dessa till riksintressen har dock inte fattats av Statens energimyndighet.

Läs mer:
Avfallsplan 2016 – 2025, Håbo kommun 2016

Avfall och återvinning

Håbo kommun har en större återvinningscentral belägen i Västerskogs
industriområde. Utöver återvinningscentralen finns även mindre återvinningsstationer på flera platser i kommunen.
Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som
består av avfallsplan och föreskrifter. Håbo kommuns arbete med avfallshanteringen sker med utgångspunkt i kommunens avfallsföreskrifter, avfallsplan samt avfallstaxa. Avfallsplanen fastställer kommunens
långsiktiga mål gällande avfallshanteringen och utgår ifrån EU:s avfallshierarki, de nationella miljömålen samt kommunens miljöstrategi
och visionen Vårt Håbo 2030.
I Håbo kommun lämnar hushållen utsorterade förpackningar och
returpapper vid återvinningsstationer. Det förekommer även fastighetsnära insamling i begränsad omfattning för flerbostadshus. Den
insamlade mängden förpackningar och returpapper per invånare i
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kommunen ligger nära riksgenomsnittet. Samtidigt genereras relativt
stora mängder restavfall, vilket innebär att andelen förpackningar och
returpapper till materialåtervinning sannolikt understiger riksgenomsnittet.
Håbo kommun har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut
nationellt vad gäller avfallshanteringen, bland annat genom införande
av matavfallsinsamling. En strukturell uppbyggnad i form av bland annat digital tömningsregistrering samt utbyggnad av återvinningscentral med drift i egen regi innebär att avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Fortsatt utveckling och förbättring
ska ske exempelvis genom åtgärder för ökad utsortering av matavfall
och förbättrade sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen.
Håbo kommun ska verka för att minska mängden avfall som uppstår i
kommunen samt integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen
så att hanteringen är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Avfall
ska betraktas som en resurs. Materialåtervinningen och återanvändningen ska öka. Alla i Håbo kommun ska ha en god kännedom om
avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpåverkan.

Solceller i centrala Bålsta. Foto: Anna Atterlöf
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Bredband
Läs mer:
Strategi för bredbandsutbyggnad i
Håbo kommun, Håbo kommun 2015

Tillgång till bredband har stor betydelse för kommunens attraktivitet
och är en förutsättning för näringslivets utveckling. Post- och telestyrelsen är ansvarig myndighet och har som mål att alla i Sverige ska ha
tillgång till effektiva, prisvärda och säkra IT-kommunikationstjänster.
Det pågår en utbyggnad av fiberbredband i Håbo kommun. Fiberbaserat bredband har stor kapacitet men kräver framdragning hela vägen
till bostaden. Enligt regeringen ska marknaden stå för utbyggnationen.
Där det inte går att genomföra på kommersiella grunder finns möjlighet att söka statliga bidrag via länsstyrelsen.
I Håbo kommun utgår arbetet med bredband från kommunens bredbandsstrategi och målsättningen är att 90 procent av kommunens hushåll och verksamheter ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020.
2017 hade 71,4 procent av kommunens hushåll och verksamheter tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit/s enligt Post- och telestyrelsens statistik. 97,8 procent av hushållen och verksamheterna hade
tillgång till 30 Mbit/s.

Tidig morgon på Åsen. Foto: Åke Ahlenius
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Hälsa, säkerhet och risk
Luftkvalitet

Luftföroreningar uppkommer av en rad olika aktiviteter i samhället.
I mälardalsregionen är den dominerande källan till föroreningarna
vägtrafiken, men även båt- och flygtrafik samt industriell verksamhet
bidrar till utsläpp. Luftföroreningar påverkar människors hälsa och
miljön negativt. Ofta transporteras föroreningarna över långa avstånd,
vilket innebär att utsläpp utanför kommunens och landets gränser
påverkar luftkvaliteten i Håbo kommun, och vice versa.
Det finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, bensen, kolmonoxid och partiklar. Gränsvärdena är beslutade av
EU och införlivade i miljöbalken och plan- och bygglagen. Om det finns
risk att värdena överskrids ska åtgärder vidtas.
Håbo kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Förbundet
genomför mätningar och beräkningar av luftkvaliteten med avseende
på olika föroreningar. Dessa redovisas årligen genom en beräkning
för innevarande år samt en prognos för situationen om några år. Håbo
kommun saknar mätpunkter för luftkvalitet, men luftvårdsförbundets schablonberäkningar visar på en god luftkvalitet i kommunen.
Kommunens grönområden samt träd och övrig grönska längs de större
vägarna i Bålsta bidrar med luftrening. För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna inte riskerar att överskridas i framtiden bör det stora
antalet biltransporter minska och ersättas av transporter som inte
bidrar till utsläpp av skadliga ämnen och partiklar.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är bindande nationella föreskrifter som regleras i miljöbalken. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för bland annat utomhusluft och vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet som mark, vatten och luft ska ha för att den inte ska vara
skadlig för människors hälsa eller för miljön. För varje miljökvalitetsnorm har riksdagen fastställt en tidpunkt när normen ska ha uppnåtts. Om en miljökvalitetsnorm blir svår att klara till den utsatta tidpunkten ska ett åtgärdsprogram upprättas.
Enligt plan- och bygglagen får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids.
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Vattenkvalitet
Läs mer:
Vattenprogram för Håbo kommun,
Håbo kommun 2017

Miljökvalitetsnormer anger det ekologiska och kemiska miljötillstånd
som ska uppnås eller råda i vattenförekomster vid en viss tidpunkt.
Generellt gäller att ”god ekologisk status” samt ”god kemisk status” ska
uppnås i ytvattenförekomsterna senast år 2021. Vissa vattenförekomster har en förlängd tidsfrist till 2027. Samtliga ytvattenförekomster i
kommunen har problem med för höga halter av bromerade difenyleter
och kvicksilver vilket resulterar i att god kemsisk inte uppnås. För
grundvattenförekomster anges normen som ”god kvantitativ grundvattenstatus” samt ”god kemisk status”.
I förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt anges en rad
åtgärder som kommunerna ska vidta, exempelvis avseende tillsyn enligt miljöbalken, för att värna en förbättrad vattenkvalitet.
Håbo kommuns vattenprogram antogs av kommunfullmäktige 2017.
Vattenprogrammet fastställer tre inriktningar för Håbo kommuns
vattenarbete; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och
giftfria vatten. Dessa inriktningar utgör kommunens prioritering i
arbetet mot en god vattenstatus i kommunens ytvatten- och grundvattenförekomster.

Ytvattenförekomst

Kvalitetskrav

Ekologisk status

Kvalitetskrav samt målår

Kemisk status

samt målår
Hjälstaviken

God 2021

Måttlig

God 2021

Ej god

Hjälstaån

God 2021

Måttlig

God 2021

Ej god

Lilla Ullfjärden

God 2021

Otillfredsställan-

God 2021

Ej god

God 2021

Ej god

de
Mälaren - Ekoln

God 2027

Måttlig

Mälaren - Gorran

God 2027

Måttlig

God 2021

Ej god

Mälaren - Lårstaviken

God 2027

Måttlig

God 2021

Ej god

Mälaren - Prästfjärden

God 2021

God

God 2021

Ej god

(undantaget TBT 2027)

(undantaget TBT 2027)
Mälaren - Skofjärden

God 2027

Måttlig

God 2021

Ej god

Mälaren – Stora Ullfjär-

God 2021

Måttlig

God 2021

Ej god

Grundvattenföre-

Kvalitetskrav

Kvantitativ status

Kvalitetskrav samt målår

Kemisk status

komst

samt målår

Hagalund – Eknäs

God 2021

God

God 2021

God

God 2021

God

God 2021

God

God 2021

God

God 2021

God

den

Uppsalaåsen

-

Fredrikslund
Vreta - Bålsta
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Buller

Buller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör
störst antal människor i Sverige. Långvarig exponering för alltför höga
bullernivåer kan innebära ökade risker för högt blodtryck samt hjärtoch kärlsjukdomar. Buller uppstår från en mängd olika källor, till
exempel trafik, industriell verksamhet, flygplatser och skjutbanor.
Bebyggelse ska enligt plan- och bygglagen lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa
och säkerhet. Eftersom buller kan innebära negativa konsekvenser
för människors hälsa, ska ljudmiljön vägas in vid planläggning av och
bygglovsprövning för bostadsbebyggelse.
Bullervärden ska, vid behov, anges i planbeskrivning till detaljplan
eller i bygglov för bostäder. Ljudnivåerna avser omgivningsbuller utomhus vid byggnadens fasad och vid uteplats, om sådan anordnas i anslutning till byggnaden. Bullerfrågan vid detaljplaneläggning och bygglov
regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken samt ett antal förordningar.
Plan- och bygglagen ger till exempel kommunen möjligheter att besluta
om planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller.
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger
riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Följande
riktvärden bör inte överskridas:
•

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)

•

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad), för bostad större
än 35 kvadratmeter

•

70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60
dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
I Håbo kommun förekommer buller främst från trafiken utmed de större vägarna samt längs Mälarbanan. Håbo kommun mäter trafikmängden på ett antal punkter i kommunen, men det saknas regelbunden och
övergripande statistik för bullernivåer längs kommunens vägar. Utifrån genomförda mätningar är det möjligt att göra grova uppskattningar kring bullernivåer och eventuellt behov av att genomföra bullerreducerande åtgärder. Trafikverket ansvarar för bullerstatistik för E18 och
Mälarbanan.

Vibrationer

Vibrationer uppstår vid överföring av energi och uppkommer bland
annat av trafik, främst godstrafik, på järnväg och väg. Frekvensen på
vibrationerna samt spridningen av dem beror på en rad faktorer som
exempelvis byggnadstyp, geotekniska förhållanden, fordonstyp och
hastigheter.
Trafikverket har tagit fram riktvärden för vibrationer. Riktvärdena
utgör stöd i Trafikverkets bedömning om behov av utredningar och
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åtgärder mot höga vibrationsnivåer och bör uppnås vid nybyggnation i
kommunen.
För vibrationer från väg och järnväg tilämpar Trafikverket 0,4 mm/s
(RMS 1-80 Hz) som den nivå som ska följas vid nybyggnation av bostäder.

Elektromagnetiska fält

Det finns statiska och växlande magnetfält. Statiska fält finns ständigt omkring oss och är ofta svaga. Växlande magnetfält bildas kring
ledningar för växelström, som kraftledningar, i transformatorstationer
och i vägguttag.
I Sverige är ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält
fördelat på flera myndigheter; Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Hälsoeffekter orsakade av magnetfält kan inte uteslutas på lång sikt,
det finns till exempel en svag men vetenskapligt grundad misstanke
om att långvarig exponering för magnetfält kan ge upphov till cancer.
Myndigheterna rekommenderar därför viss försiktighet.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla. Svenska kraftnät har en magnetfältspolicy som anger 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid
bostäder eller där människor vistas varaktigt. Riktvärdet gäller för
såväl samlad bebyggelse som för enskilda hus.
För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppnås
hänvisas till schablonavstånd. Dessa utgår från att ny bebyggelse för
varaktig vistelse placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. Avstånden gäller då det är
luftledningar.
Samråd med Svenska Kraftnät ska alltid hållas när åtgärder planeras
inom 250 meter från stamnätsledningar.

Foto: Gunnar Henriksson
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Ras, skred och erosion

Områden som kan innebära risk för skred utgörs vanligen av sluttande
lerområden i kombination med vissa geotekniska förutsättningar. Även
i flacka slänter kan skred utlösas och då i samband med någon form
av ingrepp, såsom grävarbeten eller byggnadsverksamhet. Risken för
skred och ras bedöms vara begränsad i Håbo kommun. Detta till följd
av markförhållandena, få kraftiga slänter av lerjordar och frånvaron av
större vattendrag. Det har inte skett några större skred eller ras inom
kommunen under de senaste åren. Förutsättningar för ras och skred
finns dock, och måste hanteras vid planläggning och lovgivning.
Erosion är en naturlig förändring av bland annat stränder. Stranderosion orsakas av vattenrörelser, vindar och is. För Håbo kommun finns
ett fåtal områden längs Mälaren och Lilla Ullfjärden med grov- och
finkornig sand som är känslig för erosion.

Översvämningsrisker

Mälarens vattennivå beror huvudsakligen på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och möjligheterna att avbörda vatten genom
slussarna i Stockholm och Södertälje. För närvarande är denna kapacitet inte tillräcklig, varför översvämningsrisken runt Mälaren är
relativt stor. Detta kan innebära betydande konsekvenser och riskerar
många samhällsviktiga funktioner.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för ny
bebyggelse längs Mälarens stränder. Dessa utgår ifrån rådande situation för Mälaren, men bedömningar görs även ur ett längre tidsperspektiv.
Rekommendationerna utgör stöd i kommunens planering av ny bebyggelse i anslutning till Mälaren. Rekommendationerna anger att
•

Ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt ges en grundläggningsnivå om lägst 2,7 meter över medelvattennivå i Mälaren (RH2000)

•

Enstaka mindre värdefulla byggnader, såsom exempelvis komplementbyggnader, ges en grundläggningsnivå om lägst 1,5 meter över
medelvattennivå i Mälaren (RH2000).

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium faller sönder. Radon är en luktfri, smaklös och färglös gas som
fastnar i luftvägar vid inandning, vilket kan ge upphov till bland annat
lungcancer.
Mälardalens urberg har en hög naturlig radonhalt, men radon kan
även förekomma i vissa byggnadsmaterial, främst blåbetong. Radongas
kan även förekomma i dricksvatten från bergborrade brunnar.
I Håbo kommun saknas en heltäckande kartläggning av markradon,
men områden med höga nivåer har konstaterats. De flesta genomförda
mätningar baseras på enskilda mätresultat.
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Hälsa, säkerhet och risk
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Radongashalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft
(Bq/m3). Håbo kommun följer Boverkets byggregler om att årsmedelvärdet av radon i inomhusluft inte får överstiga 200 Bq/m3.

Förorenade områden

Markföroreningar härstammar från olika typer av verksamheter
och mänsklig aktivitet som vid för höga halter kan orsaka skador för
människor eller miljön. Bensinstationer, industritomter, gamla avfallsdeponier och villaoljecisterner är några exempel som kan ge upphov till
markföroreningar. Markföroreningar bryts ofta inte ned, utan kan bli
kvar i marken under lång tid om marken inte saneras.
Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket ansvar för att
inventera förorenade områden. Länsstyrelsens arbete med efterbehandling av förorenade områden beskrivs i ett regionalt program som
uppdateras vart tredje år. I regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala län 2018-2020 beskrivs arbetet med länets mest
prioriterade områden och kommande års arbete. I programmet ges även
de förorenade områdena en riskklassning, utifrån en bedömning av de
risker för människors hälsa och för miljön som det förorenade området
kan innebära idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser:
•

Riskklass 1, mycket stor risk

•

Riskklass 2, stor risk

•

Riskklass 3, måttlig risk

•

Riskklass 4, liten risk

I Håbo kommun finns drygt 190 förorenade områden enligt Länsstyrelsens inventering. Tre av dessa är klassade som klass 1 och 14 stycken
är klassade som klass 2. Majoriteten av de förorenade områdena med
högst riskklassning är befintliga, eller har tidigare varit, avfallsdeponier, plantskolor eller bilverkstäder.

Miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken är en miljöfarlig verksamhet en verksamhet som
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
En del miljöfarliga verksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Tillståndspliktiga verksamheter prövas enligt miljöbalken antingen
av mark- och miljödomstolen eller av länsstyrelsen. Det kan till exempel handla om anläggande av flygplats, större verksamheter, värmeverk, täkter, oljedepåer eller militära skjutfält. Mindre miljöfarliga
verksamheter, till exempel bensinstationer, mindre avloppsreningsverk
och mindre verkstäder, är anmälningspliktiga. Anmälan lämnas till
Håbo kommuns bygg- och miljöförvaltning.
I Håbo kommun finns ett 30-tal miljöfarliga verksamheter. Åtta av
dessa är tillståndspliktiga verksamheter, till exempel större industrier,
avloppsreningsverk, återvinningscentral samt grustäkter.
Majoriteten av kommunens miljöfarliga verksamheter ligger i Bålsta
och främst inom Bålstas verksamhetsområden. De vanligaste störningarna från dessa utgörs av buller och damm.
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Åsarna i kommunen är en viktig naturresurs, både för vatten- och
grusförsörjning. Grustäkter har tidigare varit karaktäristiskt för Håbo
kommun men täktverksamheterna håller i stor utsträckning på att avslutas. I dagsläget finns en täktverksamhet i kommunen, Vi grustäkt,
lokaliserad norr om Bålsta intill Stora Ullfjärdens västa strand.

Transporter av farligt gods
Med farligt gods avses transporter av ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor eller miljön om de inte hanteras på rätt sätt. I
Håbo kommun går transporter av farligt gods på väg och på järnväg.
Transporter av farligt gods ska i möjligaste mån ske på primära och
sekundära transportleder för farligt gods. Det primära transportnätet
utgör stommen i det rekommenderade vägnätet och används för genomfartstrafik av farligt gods. I Håbo kommun utgör E18 primär transportväg för farligt gods på väg. Mälarbanan utgör primär transportväg
för järnvägstransansporter av farligt gods.
Utöver det primära transportnätet för farligt gods finns lokala transportvägar enligt lokala föreskrifter. Det lokala transportnätet är
främst avsett för transporter till och från de primära vägarna.

Räddningstjänst
Sedan 2008 har Håbo kommun och Enköpings kommun en gemensam
räddningstjänst. Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunförbund. I Håbo kommun finns en heltidsbemannad brandstation i Västerskogs industriområden i Bålsta. Utöver denna finns även en deltidsstation i Skokloster.
Räddningstjänsten ägnar sig inte bara åt räddningsinsatser. En stor
del av verksamheten utgörs av räddningsförebyggande insatser, såsom utbildning, tillsyn och informationsspridning. Förbundet har två
övningsfält, varav ett är beläget vid brandstationen i Bålsta. På övningsfältet utbildas räddningstjänstens personal, men även externa
ubildningar genomförs.
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Aronsborgsrondellen på KalmarledenFoto: Ewa Ekfledt

BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | GRANSKNINGSHANDLING

57

´

Riksintressen

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

0

1

2

4 Km

Skala 1:100 000 vid utskrift i A4

Riksintresse yrkesfiske sjöar
Riksintresse sjöfart befintlig farled

BILAGA
Planeringsförutsättningar

Riksintressen
Riksintressen är områden eller objekt med nationellt betydelsefulla
värden och kvaliteter. Riksintressen pekas ut av statliga verk och
myndigheter, och skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och
4 kap. miljöbalken. I miljöbalkens tredje kapitel hanteras de grundläggande bestämmelserna för hushållnings med mark- och vattenområden. Miljöbalkens fjärde kapitel redogör för hushållning med mark och
vatten i specifika områden.
Det råder inget byggförbud inom riksintresseområden, men de ska
skyddas så att påtaglig skada på områdets värde inte uppstår. Håbo
kommun berörs av ett antal olika riksintressen och i vissa delar
överlappar de varandra. Om ett område är av riksintresse för flera
oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de ändamål som på
lämpligaste sätt främjar en långsiktigt hållbar hushållning av marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde enligt 3 kap.
10§ miljöbalken.
Översiktsplanen ska visa hur riksintressena tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på riksintressena som planens förslag kan medföra. Hur riksintressena beaktas i
kommunens framtida planering redovisas i kapitel Avvägning mellan
motstående allmänna intressen i översiktsplanens huvudhandling.

Kulturmiljövård (3 kap. 6§ miljöbalken)

Riksintressen för kulturmiljövården syftar till att representera hela
landets historia. Riksintresse för kulturmiljövård pekas ut av Riksantikvarieämbetet. Motiveringen till utpekande av riksintresseområde för
kulturmiljövård kan vara antingen enskilda objekt eller större sammanhang och strukturer som är värda att bevara.
I Håbo kommun finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården; Skohalvön samt Yttergran och Övergran. Dessa omfattas
av bestämmelserna i 3 kap. 6§ miljöbalken samt 8 kap. 13 och 17 §§
plan- och bygglagen. Riksintresseområdenas gränser och beskrivningar
reviderades under 2018.

Skohalvön (C64)
Skohalvön ligger i Håbo kommuns norra del. Området utgörs av ett
historiskt odlingslandskap med ett rikt innehåll av fornlämningar och
historiskt värdefull bebyggelse. Inom området finns en mängd skyddsvärda spår för förr, bland annat bronsåldersrösen, gravfält och gravhögar, fornborgar och runstenar.
Skoklosters slottsanläggning och tillhörande godsmiljö från 1600-talet,
samt Skoklosters före detta klosterkyrka, en tidig medeltida kungsgård, Flasta kyrkoruin samt välbevarade gårdar och torp omfattas
också av riksintresset.
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Riksintresse för kulturmiljövård
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Riksintresse kulturmiljövård
Yttergran och Övergran (C65)
Yttergran och Övergran ligger i mellersta delen av Håbo kommun. Området utgörs av ett rikt odlingslandskap i anslutning till förhistoriska
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer och välbevarade by- och herrgårdsmiljöer.
Inom området finns bland annat flera runstenar, två medeltida kyrkor,
äldre by-miljöer samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi med byggnader från 1700- och 1800-talen.
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Naturvård (3 kap. 6 § miljöbalken)

Områden av riksintressen för naturvården består av områden med
skyddsvärda landskapstyper, naturtyper och andra värdefulla naturvärden. Områden av riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårdsverket. I Håbo kommun finns fyra områden av riksintresse för
naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken; Arnöhuvud, Biskops-Arnö,
Hjälstaviken och Lilla Ullfjärden.

Arnöhuvud
Arnöhuvud ligger i kommunens nordvästra del. Riksintresset omfattar
ett område på cirka 240 hektar mark och vatten, som även omfattas av
Natura 2000 (se nedan). Området skyddas även som naturreservat.
Området utgör en mäktig, barrskogsbevuxen del av Uppsalaåsen med
höga och branta sluttningar mot vattnet. På de branta sluttningarna
ner mot Mälaren finns väl utbildade strandlinjer. I området finns en
örtrik granskog med inslag av ädellövträd och hassel. På åsens högsta
delar finns flera fornlämningar.
Åsen är ett dominerande inslag i dessa delar av mälarlandskapet
och åsen här har ett säreget utseende. Området har därför ett stort
geomorfologiskt värde på grund av dess landformer och landskapssammansättningen.
Arnöhuvud har även ett stort rekreativt värde.

Biskops-Arnö – Sandviksåsen
Riksintresseområdet omfattar ett område på cirka 570 hektar mark
och vatten och omfattar såväl ön Biskops-Arnö som Sandviksåsen på
fastlandssidan. Området omfattas delvis av Natura 2000 (se nedan) och
Sandviksåsen skyddas även som naturreservat.
Ön Biskops-Arnö, och särskilt dess södra hälft, uppvisar ett av Mälarens förnämligaste ädellövrika herrgårdslandskap. Ön har mycket
varierande miljöer och har på grund av detta en mycket artrik flora
och fauna. Ett stort antal hotade och sårbara arter återfinns i området,
bland annat 154 rödlistade arter.
Sandviksåsen på fastlandssidan är ett dominerande inslag i landskapet. På åsens starkt utsvallande branta sidor finns talrika, tydligt
utbildade fornstrandlinjer. Åsen är glest blockbeströdd. På den barrskogsbevuxna åsens högsta delar finns en öppen terräng med enstaka
träd. På lägre nivåer blir skogen allt tätare med högstammig barrskog,
bitvis med rika örtinslag.

Hjälstaviken
Hjälstaviken är ett område på cirka 800 hektar på gränsen mellan
Håbo och Enköpings kommun. 135 hektar av området ligger i Håbo
kommun. Mark- och vattenområdena är delvis skyddade som Natura
2000 (se nedan). Området skyddas även som naturreservat.
Hjälstaviken är en av landets förnämsta och mest kända fågelsjöar.
Området har mycket stor betydelse både som häckningslokal och rastplats för fågel. Mångfalden av biotoper och storleken gör Hjälstaviken
till ett betydelsefullt område för flora och fauna som lever i denna typ
av våtmark.
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Riksintresse för naturvård och Natura 2000
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Riksintresse naturvård
Natura 2000
Området är välbesökt och i området finns en vandringsled samt ett
fågeltorn i den sydvästra delen av sjön.

Lilla Ullfjärden med omgivningar
Lilla Ullfjärden med omgivningar är ett mark- och vattenområde på
cirka 300 hektar. Området skyddas delvis av Natura 2000 (se nedan).
Delar av området är även skyddade som naturreservat Ekillaåsen samt
Granåsen.
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Lilla Ullfjärden ligger i ett kuperat landskap som avviker starkt från
den omgivande flacka mälarbygden. Kring fjärden finns flera flacka
sandstränder, bland annat längst i söder och längs Ekillaåsen i norr.
Ungefär en tredjedel av Lilla Ullfjärdens tillflöde sker via grundvatten
vilket innebär att sjöns kemiska och fysikaliska egenskaper skiljer sig
från övriga Mälaren. Dessa egenskaper har gett upphov till en rik och
unik organismvärld vilket gör fjärden till ett mycket intressant objekt
för limnologiska studier.

Natura 2000 (4 kap. 8§ miljöbalken)

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden i EU och regleras
genom två EU-direktiv; fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet.
Natura 2000 klassas som riksintresse och syftar till att skydda djur
och växter och förhindra att deras livsmiljöer skadas. Ingrepp som
medför negativa konsekvenser för djur- och växtliv fodrar tillstånd från
regeringen eller samråd med EU-kommissionen.
I Håbo kommun finns åtta områden som omfattas av Natura 2000
enligt 4 kap. 8§ miljöbalken. Samtliga områden skyddas enligt art- och
habitatdirektivet. Ett område, Hjälstaviken, skyddas även genom fågeldirektivet.

Arnöhuvud
Natura 2000-området Arnöhuvud omfattar cirka 82 hektar mark
beläget på den nordvästra delen av Skohalvön. Arnöhuvud är en ås i
form av en halvö i Mälaren och är ett viktigt inslag i landskapsbilden.
Området innefattar flera skyddade naturtyper, såsom fuktängar, silikatbranter, taiga, åsbarrskog och naturligt näringsrik sjö.

Biskops-Arnö
Biskops-Arnös sydvästra delar skyddas som Natura 2000. Området
omfattar cirka 140 hektar. Det gamla herrgårdslandskapet bjuder på
ett varierat odlingslandskap och en stor biologisk mångfald. Området
omfattar flera skyddade naturtyper, såsom silikatgräsmarker, fuktängar, slåtterängar i låglandet, nordlig ädellövskog, trädklädd betesmark
samt näringsrik ekskog. Skyddade arter i området är grön sköldmossa
och läderbagge som är fridlysta i hela landet.

Ekillaåsen
Ekillaåsen är cirka 28 hektar och utgörs av en tvärås till Uppsalaåsen
som skiljer de två mälarvikarna Stora Ullfjärden och Lilla Ullfjärden
åt. Området omfattas även av riksintresse för naturvården och skyddas
även som naturreservat. Vid Ekillaåsen finns ett antal skyddade naturtyper, däribland ävjestrandsjö, lövängar och åsbarrskog. Inom området
finns även den starkt hotade och skyddade vattenväxten småsvalting.

Hjälstaviken
Natura 2000-området Hjälstaviken sammanfaller med riksintresseområdet för naturvård och omfattar cirka 800 hektar på gränsen mellan
Håbo kommun och Enköpings kommun. 135 hektar av området ligger
i Håbo kommun. Hjälstaviken är en av de viktigaste fågellokalerna i
regionen, särskilt för flyttfåglar. Det finns en rad olika fågelarter, va-
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rav ett flertal är rödlistade samt omfattas av fågeldirektivet. I området
finns även flera skyddade naturtyper, däribland naturligt näringsrik
sjö, kalkgräsmarker, fuktängar, nordlig ädellövskog och trädklädd
betesmark.

Kalmarnäs
Kalmarnäs är ett knappt 90 hektar stort område som ligger i direkt
anslutning till Mälaren i kommunens södra del. Mark- och vattenområdet skyddas även som naturreservat Kalmarnäslandet. Området utgörs
till störta del av gammal barrskog, främst torr tallskog med exponerad
berggrund och klippor, men även andra skyddade naturtyper såsom
trädklädd betesmark, lövsumpskog och nordlig ädellövskog. I området
finns även de skyddade arterna ekoxe och grön sköldmossa.

Sandhagen
Natura 2000-området Sandhagen omfattar cirka 23 hektar mark vid
Ekolns strand på Skohalvöns norra del. Området skyddas även som naturreservat Sandhagen. Området består av gammal urskog med gran
och tall som i genomsnitt är 100-150 år gamla. Skyddade naturtyper är
naturligt näringsrik sjö och taiga.

Sandviksåsen
Sandviksåsen är ett cirka 64 hektar stort mark- och vattenområde på
fastlandssidan öster om Biskops-Arnö. Området omfattas av riksintresse för naturvården och skyddas även som naturreservat. Området
består av en ås som till stor del täcks av barrskog men även silikatgräsmarker, naturligt näringsrik sjö och svämlövskog. Barrskogen på åsen
betas vilket ger området en intressant flora.

Stora och Lilla Ullfjärden
Stora och Lilla Ullfjärden är ett cirka 217 hektar stort område bestående av i huvudsak vatten. Området sammanfaller till viss del med
riksintresseområde för naturvården och delar av området skyddas även
som naturreservat.
Området består av två sammanhängande fjärdar och är en ovanligt
orörd mälarvik med sällsynt rent vatten. Inom området finns tre olika
lokaler av den rödlistade vattenväxten småsvalting. Arten är fridlyst och omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Globalt sett finns
ytterst få lokaler för småsvaltingen kvar. Bevarandesyftet innebär
att bevara de unika, relativt näringsfattiga fjärdarna med sin unika
flora med småsvalting. I området finns även den skyddade naturtypen
ävjestrandsjö.

Riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6§ miljöbalken)
Riksintresse för friluftsliv omfattar områden som har betydelse från en
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden, kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet. Områdena ska enligt lag skyddas mot åtgärder som kan skada dessa värden. Riksintresseområdena för friluftslivet pekas ut av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Håbo kommun omfattas av tre riksintresseområden för friluftslivet
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresse för friluftslivet uppdaterades
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Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv
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Riksintresse friluftsliv
Riksintresse rörligt friluftsliv
under 2017. Ett område, södra Mälaren, uppdaterades och två områden
tillkom.

Norra Mälaren samt nedre delarna av tillflödena Fyrisån och
Hagaån
Riksintresseområdet utgörs av norra delen av Mälaren samt omgivande
stränder och utpekade stränder och utpekade värdefulla landområden
kopplade till sjön. Området har stora inslag av särskilt värdefulla
områden för friluftsliv men också stora natur- och kulturvärden med
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bland annat sällsynta arter och sammanhängande gröna stråk. Biskops-Arnö och Skokloster slott är två av riksintresseområdets kärnområden på grund av deras höga kulturhistoriska värden samt deras
värde som besöksmål.
En förutsättning för bevarande av riksintressets värde är att allmänhetens tillgänglighet till strandområden och de kulturhistoriska herrgårdslandskapet värnas och att den sammanhängande vattenvägen
bevaras.

Södra Mälaren
Riksintresseområdet omfattar södra Mälaren med öar, skär och omgivande strandområden. Området har särskilt goda förutsättningar för
berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, och goda förutsättningar för friluftsaktiviteter. I området finns vidare en stor artrikedom
och flera sällsynta växter och djur. Kalmarnäs branta klippor erbjuder
vackra utblickar över Mälaren. Riksintresseområdet innefattar även ön
Fagerön som erbjuder goda utsiktsplatser över Mälaren, badplats och
fornlämningar i form av ett gravröse.
Riksintressets bevarande förutsätter att allmänhetens tillgång till
strandområdena värnas och att vattenkvaliteten förbättras.

Hjälstaviken
Hjälstavikens rika fågelliv och höga naturvärden har ett stort värde för
friluftslivet och lockar många fågelskådare från hela landet. I området
finns fågeltorn och en populär vandringsled som passerar flera intressanta målpunkter, bland annat en frodig lövlund med en rik vårflora.
Kvarnberget erbjuder en vacker utblick över det omgivande landskapet.
Riksintressets värden skulle skadas av exploatering, till exempel större
bebyggelseområden, verksamheter eller vindkraftsverk, inom eller i
anslutning till området. Både landskapet och fågellivet är känsliga för
vindkraftsetableringar. Områdets värden skyddas även genom riksintresse för naturvården, Natura 2000 och som naturreservat.

Riksintresse Mälaren med strandområden (4
kap. 2 § miljöbalken)

Mälaren med öar och strandområden är, med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns, i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken. Lagtexten anger att det är ett område där turismens och
friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas.
För Håbo kommuns invånare är Mälaren med öar och tillhörande
strandområden en oerhört viktig tillgång både som närnatur och som
besöks- och utflyktsmål. Området utgörs av ett omväxlande natur- och
kulturlandskap och erbjuder friluftsaktiviteter som fritidsfiske, båtliv
och bär- och svampplockning.
Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det sker utan påtaglig
skada på områdenas natur- och kulturvärden samt om turismens och
friluftslivets intressen särskilt beaktas.
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Riksintresse för kommunikationer
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Riksintresse järnväg
Riskintresse väg
Riksintresse sjöfart befintlig farled

Riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8§
miljöbalken)

Riksintresset för kommunikationer syftar till att skydda vägar, järnvägar och farleder som är av nationellt intresse. Det är Trafikverket som
pekar ut områden av riksintresse för alla trafikslag. Kommunikationsanläggningar av riksintresse ska så långt som möjligt skyddas mot
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åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
I Håbo kommun finns fyra anläggningar av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.

E18, väg
E18 är en öst-västlig förbindelse som ingår i det transeuropeiska transportnätet. Vägen förbindelser Stockholm med Oslo via Västerås, Örebro
och Karlstad. Vägen har en särskilt internationell betydelse och är
viktig för långväga transporter. E18 sträcker sig genom Håbo kommun.

912, väg
Väg 912 utgörs av riksintresse för kommunikationer. Endast en kort
del av vägen, från trafikplats Draget till kommungränsen mot Upplands-Bro kommun går genom Håbo kommun. Vägen utgör en anslutning till Arlanda som är en utpekad flygplats av riksintresse.

Mälarbanan, järnväg
Mälarbanan går norr om Mälaren, från Stockholm, via Västerås, till
Örebro. Järnvägssträckan är av nationell betydelse, vilket betyder att
den har en betydande del i det nationella järnvägsnätet. Mälarbanan
trafikeras av både person- och godstrafik. Bålsta utgör tågstopp för
bland annat regionaltåg och pendeltåg. Riksintresset syftar bland
annat till att skapa markreservat för att på lång sikt möjliggöra en
breddning av Mälarbanan.

Farled 925, sjöfartsled
Farleden går från Kalmarviken i Bålsta över Prästfjärden till Ytterholm. Farleden tillhör farledsklass två, vilket omfattas av övriga
allmänna farleden för handelstrafik, inklusive farled till större industrihamnar.

Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § miljöbalken)

Riksintresset för yrkesfisket omfattar betydelsefulla vattenområden för
yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket pekas sedan 2011
ut av Havs- och vattenmydigheten.
Hela Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5§ miljöbalken. Riksintresset ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra bedrivande av näringen. Mälarens
vattenkvalitet, reglering av Mälarens vattenstånd, vandringshinder,
muddring och exploatering i vatten riskerar att påverka fiskbeståndet
och därmed även yrkesfisket.

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)

Totalförsvarets intressen skyddas enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som
beskriver att mark- och vattenområden ska skyddas så att de inte motverkar totalförsvarets intressen eller begränsar nyttjandet av totalförsvarets anläggningar.
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Riksintresse för yrkesfiske
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Riksintresse yrkesfiske sjöar
Områden av riksintresse för totalförsvarets militära del pekas ut av
Försvarsmaktens och omfattar dels riksintressen som kan redovisas
öppet och dels riksintressen som med hänsyn till försvarssekretesskäl
inte kan redovisas öppet.
För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som
omfattas av sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, ska alla
ärenden avseende höga objekt skickas på remiss till Försvarsmakten.
Med höga objekt avses objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen
bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
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Riksintresse för totalförsvaret
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Stoppområde för höga objekt

Stoppområde för höga objekt

Influensområde buller eller annan risk

Påverkansområde buller eller annan risk

Influensområde övrigt

Påverkansområde övrigt

Stoppområde vindkraft

Stoppområde vindkraft

Område med särskilt behov av hinderfrihet

Område med särskilt behov av hinderfrihet - väderradar

MSA-område

MSA-område

Uppsala övningsflygplats, Uppsala kommun
Värdet av Uppsala övningsflygplats består i första hand av möjligheterna att fortsatt nyttja en av få kvarvarande militära flygplatser för
övningar och transporter. Sedan 2011 redovisas Uppsala övningsflygplats även som ett område av riksintresse för civil luftfart enligt 3 kap.
8§ miljöbalken.
Håbo kommuns västra delar berörs av stoppområde för höga objekt
runt Uppsala övningsflygplats. Inom stoppområdet kan inga höga
objekt tillåtas inom området utan att påtaglig skada på riksintresset
uppstår.
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Hela Håbo kommun ligger inom påverkansområde för luftrum
(MSA-område) vilket påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta
område finns en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för
objekt. Denna höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada på
riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande höga objekt
ska remitteras till Försvarsmakten.

Veckholms skjutfält, Enköpings kommun
Veckholms skjutfält är beläget cirka 3 mil norr om Mälaren. Riksintresseområdet utgörs av skjutfältet samt influensområde för buller
eller annan risk som delvis berör vattenområdet samt Fagerön i Håbo
kommuns södra delar.

Område med särskilt behov av hinderfrihet - väderradar
Hela Håbo kommun omfattas av påverkansområde för väderradar för
Håtuna. Kommunens östra delar berörs även av influensområde för
väderradar för Arlanda flygplats.
Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (SMHI) och Försvarsmakten tillgång till väderinformation som bland annat används till allmänna prognoser samt
prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart.
Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar i närheten av väderradaranläggningarna. Inom influensområde för väderradar (50 km från väderradaranläggning) måste
särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker
på riksintresset.

Stoppområde vindkraft
En del av kommunens östra sida berörs av stoppområde för vindkraft
Håtuna. Stoppområdet ligger i anslutning till Håtunas väderradarstation där vindkraftverk, och i viss mån master och höga objekt efter
analys inte får uppföras, eftersom de bedöms medföra påtaglig skada
på riksintresset.

Övrigt influensområde
Håbo kommun berörs av ett övrigt influensområde. Inom influensområdet ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten
oavsett byggnadshöjd.
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