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Ändring av detaljplan för del av fastigheterna Bista 1:159 m.fl.,  
Lillsjöns företagspark, Håbo kommun, Uppsala län 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan 1 december 2017 och 22 december 

2017. Under samrådstiden har planförslaget funnits att läsa i sin helhet på kommunens hemsida 

och funnits uppsatt i kommunhusets entré och på biblioteket. 

Under samrådstiden inkom 12 yttranden varav 7 med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller har inget att anmärka på planförslaget:  

 Svenska kraftnät 

 Vattenfall 

 E.ON Elnät Stockholm AB 

 Bålsta Business Park AB 

 Trafikverket 

Inkomna yttranden  

Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 

under samrådsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext från plan- 

och exploateringsavdelningen. 

 Länsstyrelsen  

 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen 

om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas 

medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB). 

 

Strandskydd 

För att kunna upphäva strandskyddet i detaljplan krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 

18c § miljöbalken samt att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen 

väger tyngre än strandskyddsintresset. 

 

Kommunen hänvisar till särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § punkt 1–2 miljöbalken. 

Innebörden av dessa särskilda skäl är för punkt ett att området redan har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, och 

för punkt två att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 
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annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. För att kunna upphäva 

strandskyddet med hänvisning till att området är ianspråktaget krävs att 

ianspråktagandet har skett lagligt. Det som avses i 7 kap. 18c § punkt 2 miljöbalken 

är att området som avses är avskilt från stranden av någon form av exploatering. 

Terrängformationer och höjdskillnader mellan aktuellt område och stranden utgör 

inte ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. 

 

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att de särskilda skälen som kommunen har 

angett för att upphäva strandskyddet inte är tillämpningsbara i det aktuella fallet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen ska redogöra för ett giltigt särskilt skäl enligt 7 

kap. 18c § miljöbalken. 

Kommentar 

Formuleringen kring motiv för upphävande av strandskydd justeras i planbeskrivningen.  

Den mindre del av kvartersmarken som omfattas av strandskyddet föreslås upphävas enligt 

Miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 5. Området behövs för att möjliggöra anslutning för 

varutransporter för den större detaljhandeln. På så vis kan varuleveranser till stor del ske 

separerad från övrig trafik. Motiv för upphävandet av strandskyddet är därmed att det är ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Området är i tidigare 

detaljplan redan prövat för användningen som anses lämplig i och med dess närhet till 

bostadsbebyggelse samt infrastruktur och möjliggör en utveckling av tätorten. Därutöver finns 

det idag befintlig verksamhet inom del av planområdet. Ändringen är således viktig för att 

möjliggöra ett genomförande av detaljplanen. Ett upphävande av strandskyddet inom aktuellt 

område bedöms inte äventyra strandskyddets syfte eller motverka fri passage för allmänheten 

enligt MB 7 kap. 18 f §.  

 

 Lantmäteriet  

 

Lantmäteriet anser att planen är överlag bra beskriven men angående vilken del av planen som 

upphävs och hur Bista 4:16, 4:19, 4:20 och 4:23 påverkas i och med planens genomförande 

behöver utvecklas ytterligare.  

 

Markreservat för gemensamhetsanläggning, g, är borttaget. Till viss del är det utbytt mot allmän 

plats GATA2. Övergången till g-området stämmer inte riktigt.  I och med oklarheter i huruvida 

vissa delar av gällande plan upphävs eller ej anser Lantmäteriet att det är svårt att avgöra hur 

utfartsrättigheter ska säkras för Bista 4:16, 4:19, 4:20 och 4:23. 

 

Markanvändningen GATA2 anger att marken ska användas som gågata. Så som 

planbeskrivningen beskriver hur området är tänkt att användas verkar det snarare som en GC-

väg. Viss permanent biltrafik kommer dessutom att trafikera vägen. Om delar av den gällande 

planen upphävs saknas planstöd för anläggande av GC-väg på tidigare allmän plats så som 

beskrivet. 

 

Bestämmelsen n1 kan göras tydligare för att inte riskera att inte få hårdgöra in- och utfartsvägar. 

In och utfartsvägar kan ordnas utan att behöva hårdgöras.  

 

Planen anger ingen minsta fastighetsstorlek och inga fastighetsindelningsbestämmelser finns. 

Bestämmelsen för utfartsförbud bör ses över.  
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Kommentar 

Planhandlingen kompletteras och justeras i stort enligt framförda synpunkter från Lantmäteriet. 

Någon planbestämmelse om minsta tomtstorlek eller om fastighetsindelning införs dock inte i 

plankartan då kommunen inte vill låsa fast detta i detaljplanen. Kommunen ser att 

fastighetsindelningen skulle kunna ske på ett flertal olika vis. Det är därmed upp till 

fastighetsägaren att i samråd med lantmäteriet komma fram till lämplig fastighets- och 

tomtindelning. 

 

Angående GATA2 har plankartan justerats så att gågatan på ett tydligare sätt kopplar till befintlig 

tillfart för fritidshusen på Bista 4:16, 4:19, 4:20 och 4:23, dess exakta läge får dock justeras med 

hänsyn till terrängen. Gatan är främst avsedd för gångtrafik därmed kvarstår regleringen enligt 

samrådsförslaget. Fordon med tillstånd får dock köra på gågatan. De befintliga fritidshus som har 

sin anslutning genom planområdet idag kommer således få tillstånd för detta och kan fortsatt få 

nyttja vägen.  

 

 Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

 

Räddningstjänsten noterar att en riskbedömning har genomförts och att det i planbeskrivningen 

föreslås åtgärder för att reducera riskerna förknippade med farligt gods på Mälarbanan samt 

Södra Bålstaleden. Förutsatt att dessa riskreducerande åtgärder vidtas bedömer 

Räddningstjänsten att riskerna är acceptabla.  

Kommentar 

En riskutredning har tagits fram för Södra Bålstaleden, planhandlingarna har justerats utifrån 

denna. 

 

 

 Region Uppsala – Kollektivtrafikförvaltningen UL 

 

Kollektivtrafikförvaltningen UL ser positivt på planförslaget, däremot bör formuleringen om 

kollektivtrafik i planförslaget ändras. Kollektivtrafikförvaltningen UL ser att man istället skriver 

att kollektivtrafik finns i anslutning till planområdet.  

Kommentar 

Planbeskrivningen uppdateras enligt Kollektivtrafikförvaltningens synpunkt. 

 

 Akademiska sjukhuset, Ambulansen Enköping och Håbo 

 

Har inga synpunkter på detaljplanen, men framför några önskemål att ha med i 

planeringsförfarandet: 

• I händelse av busshållplatser som ger total avstängning då bussen släpper av/tar upp 

passagerare måste det finnas möjlighet för utryckningsfordon att komma förbi. 

• Att placeringen av farthinder utformas så att viktiga genomfarter inte begränsas i större 

utsträckning då det försämrar insatstiderna för de boende. 
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• Att skyltning prioriteras och uppförs tydligt då det vid nya bostadsområden alltid finns en 

sviktande lokalkännedom.  

• Att ambulanssjukvården bjuds in då vägar, gångvägar m.m. som kan påverka 

ambulanssjukvårdens verksamhet ska planeras. 

Kommentar 

Ambulanssjukvården har noterats och kommer att samrådas i samband med genomförande av 

gatuutbyggnad enligt detaljplanen.  

 

 Skanova 

 

Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Generellt önskar 

Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 

undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras 

på planen. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

Kommentar 

I den mån ledningar behöver flyttas ska flytt bekostas av den som initierar detta. 

 

 Socialtjänsten, Håbo kommun 

 

Med tanke på att ICA:s dagligvaruhandel planeras att finnas i området vill förvaltningen betona 

vikten av att det finns en fungerande kollektivtrafik till området. Andelen äldre i Håbo kommun 

kommer att öka och det är då viktigt att man kan ta sig till området med allmänna 

kommunikationer den dag man av olika skäl väljer att inte längre köra bil. Om det är så att man 

från busshållplats behöver korsa en eller flera trafikerade vägar bör det i anslutning till 

busshållplats finnas trafikljus med tillräcklig tid för grönt ljus för gångtrafikanter. I det offentliga 

rummet i området är det viktigt med en god belysning och att man så långt som möjligt undviker 

prång och olika former av mer slutna platser. 

Kommentar 

Kollektivtrafik finns i anslutning till planområdet och planen medför ingen förändring för 

kollektivtrafiken. Den så kallade servicelinjen kan eventuellt komma att försörja området, 

angöring bör i så fall ske vid entrén till bebyggelsen inom kvarteret för den större 

dagligvarubutiken (eventuellt ICA Maxi). 
 

För att området ska blir mer tillgängligt även för fotgängare och cyklister ska lokalgatan inom 

planområdet kompletteras med en gång- och cykelväg som också ansluter till närmsta 

hållplatserna på Södra Bålstaleden. Planen föreslår även att sammanlänka gång- och cykelvägen 

inom området med det kommunala cykelnätet. För att göra målpunkten med en större anläggning 

för detaljhandel tillgänglig för cyklister bör cykelvägarna ansluta till cykelparkeringar. Planen 

anger att vid utbyggnad av gator och kvartersmark är det viktigt att arbeta med den offentliga 

miljön, där god belysning är en viktig del. 
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Ändringar efter samrådet 

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden om vilken del av gällande detaljplan 

som upphävs och att upphävda delar lämnas planlösa. Förtydliganden har även gjorts om att in- 

och utfarter inom områden markerade med n2 får hårdgöras. Planbeskrivningen har även justerats 

kring särskilda skäl för upphävande av strandskydd.  

På plankartan har dragningen av GATA2 justerats så att gatan kopplar på ett tydligare sätt till 

befintlig tillfart till fritidshusen på Bista 4:16, 4:19, 4:20 och 4:23. Plankartan har även 

kompletterats med vilken del i gällande detaljplan som upphävs. Utfartsförbud utmed Södra 

Bålstaleden har setts över samt dess symbol i planbestämmelseförteckningen. 

Utformningsbestämmelsen har omformulerats så att samma bestämmelse gäller inom all 

kvartersmark. Skyddsbestämmelserna avseende farligt gods har justerats utifrån den 

riskutredning som tagits fram för Södra Bålstaleden. 

Därutöver har plankartan och planbeskrivningen genomgått mindre redaktionella ändringar och 

förtydliganden. 

 

Bålsta januari 2018 

 

 

 

Johan Hagland   
Plan- och exploateringschef  

 

 

 

Paulina Nordahl   
Planarkitekt   

 


