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Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det är 

Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt beslut 

kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara färdigt 

kan planen gå ut på samråd. Det är här i processen denna plan är nu. Under tiden för samrådet 

har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De 

synpunkter som kommit in, skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av 

kommunen i en samrådsredogörelse.  

 

Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för granskningen 

finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De synpunkter som, 

skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett utlåtande. Utifrån 

utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas över till 

kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors prövotid då 

planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. Vid 

överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 

 

 
 

 

 

Beslut om planläggning 

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2016-05-23 (§ 100). 

 

Tidplan 

Samråd 3:e kvartalet 2022 

Granskning  4:e kvartalet 2022  

Antagande  2:a kvartalet 2023  

 

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Dagvattenutredning, Norconsult 2019 

 Bilaga till dagvattenutredning, Norconsult 2022 

 Samrådsredogörelse 

 



 

  
 

 

Medverkande 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. Genomförandedelen i 

planbeskrivningen har upprättats tillsammans med Torkel Öste Fastighetskonsulter AB. För 

utredningar som ligger till grund till detaljplanen har Norconsult AB medverkat. 
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1. PLANBESKRIVNING 
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen 

ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara 

vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av 

planbeskrivningen. 

 Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och planens 

innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på plankartan. 

 Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 

tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av planen.  

 Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett genomförande 

av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.  

 

1.1 Inledning och syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av verksamhet, kontor och handel samt 

etablering av idrottshall och restaurang på fastigheten Bista 15:7. Fastigheten har redan en större 

byggnad som används för verksamheter, kontor och handel men är inte detaljplanelagd. 

 

1.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 

 

1.3 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 

visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig på 

specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också in, i 

de fall sådana finns.  

 

1.3.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Kommunfullmäktige antog Håbos vision Vårt Håbo 2030 den 24 mars 2014. Visionen är 

vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas till år 2030. Den är en 

övergripande strategi för arbetet inom samtliga verksamhetsområden. Visionen består av fyra 

inriktningar.  

 

Den första inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen 

genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Det innebär att utbud på varor, tjänster, 

arbetsplatser, kompetens och kultur ska tillgängliggöras kommunens invånare samtidigt som 

det vi erbjuder tillgängliggörs regionen.  
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Den andra inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen 

genom att tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har 

kommunen ett stort ansvar att förvalta och bevara dessa miljöer.  

 

Den tredje inriktningen handlar om att Bålsta ska vara en levande småstad med en intressant 

mix av människor, aktiviteter och service. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls 

och småstadens stillhet. I Håbo kommun ställs krav på stadsbyggande med långsiktigt 

perspektiv med variationsrik arkitektur av hög kvalitet.  

 

Den sista inriktningen handlar om hållbara Håbo. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för 

natur och klimat och är energieffektiv och fossilbränslefri. Kommunen strävar efter att vara 

oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta alternativ. Väl genomtänkt 

planering av bebyggelse minska behovet av bilresor och underlättar för kollektivtrafik, 

fotgängare och cyklister.  

 

Planförslaget bemöter visionens första mål genom att öka kommunens möjlighet att erbjuda 

arbetsplatser. Området har ett strategiskt bra läge med närhet till olika typer av 

kommunikationer. En utveckling av området kommer gynna näringslivet och arbetsmarknaden 

i Håbo kommun. 

 

1.3.2 Miljöstrategi  

Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att 

kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig 

an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riksdagen. Inriktningen i Håbo är 

fokuserad till tre huvudområden: 

 Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp 

och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till och med 

2050. 

 Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från 

samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och 

miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv 

kommun. 

 Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla 

naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar för 

att kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

 

För planering i detaljplaneskedet finns möjligheter att arbeta med lokalisering av bebyggelse 

och koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är 

även i detta skede viktigt att de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och 

hanteras, med starkt fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer, så att 

planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar. Samtidigt får planen inte äventyra 

värden, vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation. 
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Planförslaget:  

Aktuellt område ligger på en före detta grustäkt och intill ett skogsområde för tätortsnära 

rekreation. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska fördröjas, renas och ledas bort från 

planområdet i slutna system för att inte riskera att kontaminera grundvattnet. Detta eftersom 

grundvattenförekomsten är utpekad som reservvattentäkt 

 

 

1.3.3 Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan 

I kommunens översiktsplan (antagen 2022-05-09 KF § 51) pekas planområdet ut som en del av 

befintligt verksamhetsområdet i östra Bålsta, Dragets verksamhetsområde. Några av 

planeringsinriktningarna för näringslivet i Bålsta tätort är att utveckla befintligt näringsliv, 

medverka till att skapa nya företag, arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen, det ska 

vara enkelt att driva företag i kommunen, samt utveckla nya industriområden så att fler 

Bålstabor kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan. 

 

Planförslag:  

Denna detaljplan strider inte mot översiktsplan. Då planområdet innehåller handel och 

verksamhet är det en anpassning till befintliga förhållanden som är typiska för denna sorts 

område, där industrianvändningen minskats och ersatts av mindre verksamheter samt handel 

med skrymmande varor. Tillkommande idrottsanläggning samt restaurang kompletterar 

områdets verksamhet i stort med ytterliggare service. 

 

1.3.4 Planområde och angränsande detaljplaner 

Planområdet omfattas till största del inte av detaljplan, men ansluter till ett antal. I öster ersätts 

en liten del av Väppeby 7:52 Dragets verksamhetsområde (325) från 2008 samt i söder av 

Lillsjöns företagspark (323) från 2018. Båda planerna behandlar verksamheter i form av 

småindustri, handel och kontor men plan 325 behandlar även del av naturområdet Bålstaåsen 

samt hantering av grustäkt i samma ås. Genomförandetiden för detaljplan 323 och 325 gäller. 

Det är inom plan 325 fortfarande aktiva plan som sökande vill anlägga parkering och 

kommunen vill anlägga gatumark. Detaljplanen reglerar ytan som Natur med möjlighet till 

anläggande av en transformatorstation. För ändring av detaljplan under genomförandetiden kan 

kommunen bli ersättningsskyldig. 

 

Norr om fastigheten finns detaljplanen Bålsta 1:2, Väppeby 7:2 m.fl. Mälarbanan (260) från 

1994 som främst behandlar Mälarbanan, men bland annat även bostadsbebyggelsen norr om 

Bista 15:7. Genomförandetiden har här gått ut. 
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Planområdets läge i förhållande till gällande planer. Röd ring illustrerar område där denna plan ersätter gällande plan 325. 

 

1.3.5 Kommunala beslut i övrigt 

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2016-05-23 (§ 100). Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade sedan att förlänga planuppdrag med två år. Detta beslut togs 2018-04-

10 (§ 69). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att utöka planområdet 2018-06-19 

(§ 129). Kommunstyrelsen valde därefter att dela upp planområdet att hanteras i två separata 

detaljplaner 2019-02-11. Nytt beslut om att detaljplanearbetet skall fortsätta med justerad 

inriktning där padelhall med servering tillkom togs av Kommunstyrelsen 2021-10-25 (§261). 

 

  



 

5 

 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 

planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det bland 

annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 

underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 

 

2.1 Bakgrund 

Den 15 januari 2016 inkom, från fastighetsägaren Bålsta Business Park AB (tidigare 

Chemetall), en ansökan om planbesked för fastigheten Bista 15:7. Ansökan gällde förändrad 

användning för befintlig byggnad (tidigare ej planlagd kemisk industri) till kontor och handel 

samt avstyckning av två tomter på vardera 2000 kvm. Efter detta har konstaterats att 

avstyckning inte längre var aktuellt, men att samma byggrätt, för ytterligare omkring 3000 kvm 

handel var av intresse. Under 2021 blev även användningarna idrottsändamål och restaurang 

aktuellt och tillkom för del av fastigheten.  

 

2.1.1 Plandata 

Planområdet är beläget öster om Bålsta centrum, mellan E18 och Stockholmsvägen, ca 1,2 km 

(flygväg) från Bålsta centrum. Området angränsar i öster till Dragets verksamhetsområde samt 

till Bålstaåsen, ett skogsområde. Planområdets areal är ca 2,5 ha.   

 

 
Planområdets läge i förhållande till Bålsta centrum 

 

2.1.2 Riksintressen  

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt 

viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och 

exploatering men också för exempelvis yrkesfiske och försvarsändamål. 
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Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som 

riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. 

miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk. 

 

Planförslaget berörs av riksintresset Mälarbanan som delvis omfattas av gällande detaljplan. 

Enligt Trafikverkets krav ska en zon på 30 meter närmaste järnvägsspår (spårmitt) lämnas fri 

från byggnader där människor uppehåller sig stadigvarande. Befintlig och föreslagen 

tillkommande bebyggelse kommer att placeras minst 50 meter från spårmitt. Bebyggelsen följer 

därmed rekommendationerna för bebyggelse intill transportleder för farligt gods med avseende 

på Mälarbanan. 

 

 

2.1.3 Strandskydd 

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 

och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land 

och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs 

för att säkerställa något av strandskyddets syften. 

 

Planförslaget berörs inte av något strandskydd.  

 

2.1.4 Fornlämningar 

Med begreppet fornlämning avses enligt kulturmiljölagen (KML) ”lämningar efter människors 

verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt 

övergivna”. Ett antal kategorier av lämningar, bland annat gravplatser, ristningar, boplatser, 

arbetsplatser, kultplatser, kulturlager, ruiner och äldre skeppsvrak, är skyddade som 

fornlämningar. För att lämningen ska bedömas som fornlämning krävs också att den kan antas 

vara tillkommen före år 1850. Vissa yngre lämningar kan förklaras som fornlämning genom 

beslut av länsstyrelsen. 

 

Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning, till 

exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks över. 

 

Inga fornlämningar har hittats inom aktuellt planområde men om en sådan hittats under 

markarbete måste arbetet avslutas och fyndet anmälas till Länsstyrelsen. 

 

2.2 Natur 

Marken varierar från tidigare grusås där grus utvunnits i östra delen av planområdet till 

nuvarande banvall. Väster om denna finns tidigare banvall samt villatomter. Hela området är 

starkt format av mänsklig påverkan. 

 

2.2.1 Mark och vegetation 

Bista 15:7 var tidigare bevuxen med ungskog som nu är avverkad.  

 

Planförslag:  
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Planförslaget kommer innebära schaktning och andra typer av ingrepp på de fastigheter som 

avses exploateras.  

 

2.2.2 Naturvärden 

Inga konstaterade naturvärden finns inom planområdet.  

 

2.2.3 Geotekniska förhållanden 

Planområdet ingår i ett större ås-system som löper i nord-sydlig riktning. Större delen av 

området utgörs av isälvssediment, det vill säga grovkornigt åsmaterial.  

 

 
Utdrag ur SGUs jordartskarta. Gul: postglacial finlera Orange: sand Grön: isälvssediment 

 

Planförslag:  

Det förutsätts att de förändringar i marknivån sker varsamt och på ett sätt som säkerställer att 

nivåerna dels skapar ett säkert byggande samt en estetiskt tilltalande stadsbild. 

 

2.2.4 Grund- och ytvatten 

Planområdet utgörs till stor del av genomsläppliga material. Grundvattennivån i området har 

dock konstaterats vara låg, ca 16 meter under markytan. Ytvatten skall omhändertas lokalt och 

endast när nederbördsmängderna är stora skall dessa få avledas. 

 

Planförslag:  

Då verksamheter är tillåtna inom planområdet är det av stor vikt att de eventuella 

föroreningarna som kan finnas inte sprids.  
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2.3 Befintlig och planerad bebyggelse 

Inom planområdet finns främst verksamheter och sällanköpshandel. Utanför planområdet finns 

i väst och nord olika typer av bostadsbebyggelse. Österut återfinns Dragets verksamhetsområde 

med försäljning och service av olika typer av fordon. 

 

 
Bålsta Business Parks preliminära planer på byggnation av fastighet Bista 15:7. 

 

Planförslag:  

Enligt planförslaget planeras (komplettering av befintlig) verksamheter (Z), handel (H) och 

kontorsbebyggelse (K) samt nyetablering av idrottsanläggning (R), begränsad lagerverksamhet 

(Z1) samt restaurang (C1) i ny byggnad. Området för befintlig och planerad bebyggelse delas 

därmed upp i två separata användningsområden där nuvarande användning begränsas till den 

norra delen och tillkommande användning begränsas till den södra. Endast begränsad 

verksamhet (lager, Z1) kvarstår i södra delen med begränsning till bottenplan (s1). 

2.3.1 Bostäder 

Inga bostäder finns eller avses tillkomma inom planområdet. 

 

2.3.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

På Bista 15:7 finns olika typer av verksamheter som etablerat sig sedan tidigare hyresgäst; 

Chemetall flyttat ut. 

 

Planförslag:  

Planen ger förutsättningar för fler arbetsplatser. 

 

2.3.3 Offentlig och kommersiell service 

Behovet av offentlig service försörjs väl inom Bålsta tätort. Inom befintligt 

verksamhetsområde, öster om aktuellt planområde, finns kommersiell service i from av 

bilhandel, försäljning av vitvaror, husvagnar och husbilar samt liknande som är att betrakta som 
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externetablering inom Bålsta tätort. En större livsmedelshandel finns precis söder om 

planområdet. 

 

Planförslag: 

Planen ger ökade förutsättningar för utnyttjande för ytterligare etableringar och tjänster. 

 

2.3.4 Stadsbild/landskapsbild och angränsande bebyggelse 

Väster om Mälarbanan har planområdet en småstadskaraktär. På östra sidan har området 

karaktär av verksamhetsområde. 

 

Det pågår ett arbete med framtagandet av en arkitekturpolicy för Håbo kommun som i framtiden 

kan finnas som underlag för utveckling av området och dess karaktär utifrån utformningen.  

 

Planförslag:  

Planförslaget bidrar till att förstärka nuvarande stadsbild. Högre exploatering i 

verksamhetsområdet förstärker den karaktären då dagens outnyttjade ytor exploateras.  

 

2.3.5 Tillgänglighet 

Planområdets tillgänglighet anses idag vara tillfredsställande. Däremot utgör området ett hinder 

för boende på Väppebyvägen utanför planområdet. 

 

Planförslag:  

Planen strävar efter att förbättra tillgängligheten genom att skapa en bredare koppling 

Håtunavägen/Sköldvägen. Den nya bebyggelsen ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt 

Plan- och bygglagen. 

 

2.4 Det offentliga rummet 

2.4.1 Gatustruktur och gatumiljö 

Angöringen till västra delen av planområdet sker idag i huvudsak från Stockholmsvägen. 

Angöringen till östra delen av planområdet sker från Sköldvägen. En del av Bista 15:7 planläggs 

som GATA då den idag används för detta ändamål. 

 

Planförslag:  

Ett antal positiva förändringar i områdets gatustruktur planeras i och med planens 

genomförande. I nordöstra delen av planområdet ges förutsättning för ny dragning och 

förbättrad standard av Sköldvägen. I dagsläget går vägen över fastigheten Bista 15:7 och är 

avstängd för allmänheten. I framtiden blir detta en naturlig väg ut för boende på Väppebyvägen 

som i dagsläget inte har någon naturlig väg österut. 

 

2.4.2 Trafikflöden och prognos 

Den förväntade totala trafiken för prognosår 2030 har beräknats för Stockholmsvägen och 

Håtunavägen. De trafikmängder som beräknats är uppräknade med 1,5 % per år till år 2030. 

Teoretiskt skulle detta innebära att trafiken på Stockholmsvägen ökar från 8600 ÅDT år 2015 

till 11300 ÅDT år 2030. Senaste mätningen 2018 visade på 8554 ÅDT. 
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Håtunavägen kommer i och med ombyggnad att begränsas för trafik, vilket innebär att trafiken 

minskar från 560 ÅDT år 2015 till 200 ÅDT år 2030. Senaste mätningen 2018 visade på 539 

ÅDT. 

 

Trafikmätningar utförda under år 2015 visar att den obehöriga trafiken på Håtunavägen under 

järnvägen är betydande. Enligt mätningen passerar ca 700 fordon under Mälarbanan, av dessa 

bedöms ca 20 % av dessa fordon (140 ÅDT) utgöra behörig trafik. Den enda trafik som är 

behörig att använda passagen under Mälarbanan är trafik till och från fastigheterna på 

Väppebyvägen.  

 

En trafikkapacitetsanalys har genomförts för Skeppsrondellen. Cirkulationsplatsen har bedömts 

ha en god kapacitet och trafiksäkerhet, viss risk för köbildning till Kalmarrondellen bedöms 

dock finnas vid hög trafikalstring.  

 

Enligt trafikmätningar genomförda i maj 2015 låg antalet fordonsrörelser längs Södra 

Bålstaleden på cirka 10 000. Skyltad hastighet är 50km/h, men genomsnittlig hastighet var 56 

km/h. Senaste mätningen 2018 visade på 10495 ÅDT. 

 

Det pågår ett arbete med en övergripande trafikanalys för Bålsta tätort, där bland annat Södra 

Bålstaleden ingår. Analysen har prognosår 2040, och visar preliminärt på stor risk för 

omfattande köer men framförallt i anslutning till trafikplats Draget i öst.  

 

Det finns idag ingen trafikmätning för Sköldvägen.  

 

Planförslag: 

I förhållande till befintlig trafikmängd bedöms planförslaget leda till en marginell ökning i 

trafikmängd. Detta då antalet arbetsplatser samt besöksmängd ökar något. 

 

2.4.3 Kollektivtrafik 

Förutsättningarna för kollektivt resande är goda. Närmaste busshållplats (Kalmar Livs) ligger 

endast ca 50 m från västra kanten av planområdet. Bålsta järnvägsstation ligger ca 600 m 

fågelvägen från planområdet men är praktiken längre (ca 1 km) då enda entrén till stationen 

ligger i norra delen av stationsområdet. Det är dock planerat för att kunna öppna en sydlig 

ingång till stationen. Vissa tekniska lösningar är också förberedda för en sådan ingång. 

 

Planförslaget utgör i sig ett argument för att skapa en sydlig entré till järnvägsstationen. 

 

2.4.4 Angöring 

Planförslag:  

För Bista 15:7 underlättar planförslaget lösningen med en entré mot öst istället för dagens 

entré mot norr. Detta minskar belastningen på Sköldvägens förlängning mot Väppebyvägen. 

Transporterna för verksamheterna bör också tas in den vägen för en genare och säkrare 

anslutning. 
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2.4.5 Parkering 

Riktlinjer i kommunens parkeringspolicy ska efterföljas. 

 

Vid inbromsning av tåg kan gnistor uppstå. Trafikverket anser därmed att någon typ av 

gnistskydd ska uppföras mot den markparkering som planeras att utföras mot Mälarbanan. 

Gnistskyddet ska uppföras utanför Trafikverkets fastighet och klara elsäkerhetskraven. 

 

Planförslag:  

Då planen är flexibel är det dock svårt att på förhand avgöra i hur många platser som behövs. 

 

2.5 Tekniska frågor 

2.5.1 Vatten- och avlopp 

Vatten och avlopp finns draget dels längs med Håtunavägen / Sköldvägen och under 

Mälarbanan i höjd med vägtunneln under järnvägen. Detta gäller dricksvatten, Avlopp och 

dagvatten. Planområdet ligger inom VA-avdelningens verksamhetsområde för Bålsta och 

bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Avgifterna följer de av kommunen 

beslutade taxorna. VA-huvudmannen anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet. 

Tillkomsten av idrottshall samt restaurang ökar dagens belastning marginellt. 

 

2.5.2 Dagvatten och recipient 

Då verksamheter idag finns i området är det även viktigt att användningen är reglerad. 

Skyddsbestämmelser beskriver att användning och hantering av miljöfarliga ämnen inte får 

förekomma i verksamheterna (se avsnitt Verksamheter). Med dessa regleringar säkerställs att 

miljöfarliga partiklar inte kommer att nå grundvattnet eller recipienten (m1). På grund av 

rådande markförhållanden och avsikten att planera för verksamhetsmark syftar planen till att 

säkerställa en god dagvattenhantering. Byggnation inom planområdet måste förhålla sig till att 

området är känsligt med tanke på grundvatten. 

En god fördröjning av dagvattnet kommer kunna uppnås genom att leda dagvattnet till 

fördröjningsmagasin (E2) inom planområdet och senare till befintligt dagvattennät i väst. Detta 

i kombination med att makadamdiken och oljeavskiljare används inom planområdet. Genom 

att höjdsätta verksamhetsområdet och anlägga avskärande diken kan dagvattnet från 

verksamhetsområdet avledas mot dagvattennätet i slutet system för att på så sätt hindra 

eventuella föroreningar att infiltrera grundvattnet.  

Sedan dagvattenutredningen togs fram har det konstaterats att Dragets dagvattendamm inte 

fungerar tillfredsställande. Dagvattendammen syftar till att gravimetriskt avskilja föroreningar 

genom att tillräcklig uppehållstid skapas för att sedimenterbara partiklar ska sjunka till botten 

och för att lätta föroreningar flyta upp till ytan. Dammen kommer därför inte i dagsläget att 

kunna rena eventuella föroreningar från aktuellt planområdet. 

Miljökvalitetsnormer 

Recipient för dagvatten är idag Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst Mälaren-Prästfjärden. 

Den kemiska statusen för recipienten klassas som ej god på grund av förhöjda halter av 
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kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen i recipienten klassas som god 

med liten risk för försämring. 

 

Planförslag: 

Sammanfattningsvis kan denna detaljplan ses som ett led i strävan att förbättra situationen med 

avseende på dagvatten- och föroreningssituationen i området.  

Slutsatserna kring grundvattensituationen inom planområdet är att dagvattnet inom 

planområdet ska fördröjas, renas och ledas bort från planområdet i slutna system för att inte 

riskera att kontaminera grundvattnet. Detta säkerställer inte bara att grundvattenkvaliteten 

säkerställs. Det säkrar också att miljökvalitetsnormerna för recipienten inte äventyras. Från 

tak kan vatten infiltreras lokalt till grundvattnet. Då gäller att taken inte är gjorda av koppar 

eller zink eftersom dessa metaller är mer lättlösliga i vatten och riskeras att spridas till 

grundvattnet. För att säkerställa att dessa åtgärder genomförs i praktiken finns 

planbestämmelser som reglerar miljöfarliga ämnen (m1) och att dagvatten ska omhändertas i 

slutet system (m3). 

 

En komplettering till dagvattenutredning har tagits fram i form av en bilaga med aktuella 

beräkningar för dagvattenhantering och MKN. Bilagan visar på att föreslaget 

omhändertagande av dagvattnet i slutna system där det fördröjs och renas innan det släpps på 

i det kommunala dagvattennätet är genomförbart och uppfyller ickeförsämrings- och 

förbättringskrav. Beräkningarna visar också på hur ett tak utformad med gröna ytor kan fylla 

en fördröjningsfunktion, och vad effekten av ett sådant alternativ blir. 

 

 
Dagvatten från parkering och asfaltsytor (röda pilar) avleds via dagvattenbrunnar till oljeavskiljare (röd cirkel). Därifrån leds 

det i gemensam ledning med takavvattning (gröna pilar). Dagvattnet fördröjs i makadammagasin (blå rektangel) innan det 

avleds till det kommunala ledningsnätet. 
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2.5.3 El-, tele- och datanät 

Det finns ett flertal ledningsrätter inom Bista 15:7. Mer om dessa kan läsas under 

Genomförande. 

 

Planförslag:  

Befintlig transformatorstation finns [E] i östra delen av planområdet. Flytt av ledningar inom 

kvartersmark till följd av ny exploatering bekostas av exploatör. 

 

2.5.4 Värme 

Fjärrvärmenätet går till intilliggande detaljplan (325) och närmsta ledning ligger cirka 300 

meter från planområdet.  

 

I Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 finns det 

rekommendationer och mål som ska följas i planen. Detta är dels att förnybara energikällor ska 

användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. På dessa platser 

ska uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump prioriteras om det är lämpligt och 

kostnadseffektivt. 

 

Planförslag:  

Planförslaget ska följa dessa direktiv och prova möjligheterna att koppla på till 

fjärrvärmenätet, om detta inte går bör området utnyttja en miljövänlig och lämplig 

värmeenergi. 

 

2.5.5  Avfallshantering 

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället som påverkar infrastruktur, människors hälsa 

samt miljön. Håbo kommun är en tillväxtkommun och i takt med att kommunens 

befolkningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. 

 

Kommunens utmaning är att minska på mängden avfall som uppkommer i kommunen, integrera 

avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att hanteringen är ekologisk, ekonomisk och socialt 

hållbar. I Håbo kommun har vi därför obligatorisk insamling av matavfall.  

 

Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, kommunens tillsynsmyndighet och 

kommunens avfallsorganisation kontaktas om svaret är ja på någon av frågorna nedan. Kontakt 

ska tas tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning.  

 

 Gäller planen nybyggnation av flerbostadshus?  

 Gäller planen ändrad användning från ex. lokal till bostad? 

 Gäller planen ny verksamhet med lokaler där köksavfall, städsopor med mera kan 

uppstå?  

 Gäller planen verksamhet med krav på fettavskiljare? 

 Gäller planen förändringsområden med tidigare fritidsbostäder som permanentas?  

 Gäller planen ett område där återvinningsstation finns idag? 

 Gäller planen byggnation av skola/förskola  
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För att läsa mer gällande tekniska krav och anvisningar, se nedan länk till vår Tekniska handbok 

för avfallshantering. 

https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/stod-till-foretagare/teknisk-handbok.html 

 

Planförslag:  

Avfallshanteringen på platsen kan bli stor om någon större handel etablerar sig i området. Får 

istället verksamheterna en inriktning på småindustri kan avfall i området bestå av mer skadliga 

ämnen, dessa ska behandlas så att så liten påverkan som möjligt sker, i området eller till 

närliggande områden. 

 

2.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

2.6.1 Radon 

Stora delar av kommunen är högriskområde för radon. 

 

Planförslag:  

Radonundersökning bör göras i samband med bygglov. Särskilt den del av bebyggelse som 

ligger i åsmiljö. Ny byggelse ska utföras radonsäkert i de fall det visar sig vara aktuellt efter 

genomförd radonundersökning. 

 

2.6.2 Förorenad mark 

Då Bista 15:7 har tidigare använts för kemisk industri är risken för miljö- och hälsofarliga 

markföroreningar en viktig fråga. Delar av fastigheten och huvudbyggnaden har undersökts vid 

ett antal tillfällen. 

 

I december 2001 tog tekniska förvaltningen fram en rapport för preliminär riskklassning av 

Dragets industriområde vad gäller potentiellt förorenade områden, Inventering av Dragets 

industriområde. I en första fas klassades de olika fastigheterna utifrån en samlad bedömning 

utifrån spridningsrisk, känslighet, skyddsvärde samt föroreningarnas farlighet. Från riskklass 1 

till 4 där 1 är högst risk. Bista 15:7 klassades som en 1:a och därmed följde en andra fas med 

provtagning (2003) som fokuserade på uppgifter som kommit fram under fas 1. Kompletterande 

undersökningar genomfördes 2010 i och med att verksamheten gick in i en ny fas med uthyrning 

av lokalerna. 2014 genomfördes ytterligare provtagning på ytor som inte omfattats av tidigare 

kontroller. 

 

Det har under dessa provtagningar framkommit att det förekommer markföroreningar i och 

under betonggolvet, främst i produktionslokalen. Bedömningen från Miljöavdelningen på Håbo 

kommun är att en oförändrad användning av fastigheten inte innebär någon miljö- eller 

hälsorisk. Miljöavdelningen har i samråd med Länsstyrelsen även kommit fram till att 

riskklassen för fastigheten ska revideras till en 3:a. Bedömningen är att fastigheten klarar kraven 

för mindre känslig markanvändning (MKM), t.ex. industri och kontorsverksamhet 

(deltidsvistelse).  

 

Planförslag:  

https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/stod-till-foretagare/teknisk-handbok.html


 

15 

 

Då undersökningar gjorts och föroreningarna lokaliserats uppkommer frågan ifall 

planförslaget kan anses lämpligt utan åtgärder. Bedömningen är att eftersom ingen större 

förändring av användning föreslås samt marken inte planläggs som sk ”känslig 

markanvändning” kan detaljplanen tas fram utan åtgärd. Tillkommande användning för 

idrottshall (R) samt restaurang (C1) berör liksom kontor och handel vistelse under 

yrkesverksam tid samt tillfällig vistelse för barn och äldre. I övriga delar av planområdet finns 

inga indikationer på att föroreningar skulle förekomma. 

 

 

2.6.3 Buller och vibrationer 

Området är utsatt för buller och vibrationer från Mälarbanan. 

 

 
Utdrag från ”Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, Väppeby 7:18 m.fl, Håbo Kommun”. 

 

Planförslag:  
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För fastigheten Bista 15:7 utformas detaljplanen att endast parkering tillåts mot järnvägen. Då 

föreslagen användning inte möjliggör bostäder omfattas inte detta område av nämnda 

förordningen för trafikbuller. Det bedöms även att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller 

(2005:16) uppfylls. Det finns inga uppgifter om att verksamhet utöver icke-störande verksamhet 

efter kontorstid kommer att förekomma. 

 

2.6.4 Luftkvalitet 

Det finns i dagsläget ingen mätning över hur luftkvalitén är i området. 

 

Planförslag:  

Verksamheter som tillkommer i aktuellt område kan generera en marginellt ökad mängd trafik, 

vilket kan försämra luftkvalitén. 

 

2.6.5 Farligt gods 

 
Illustration av rekommendationer till olika typer av bebyggelse intill transportleder för farligt gods enligt Länsstyrelsen i 

Stockholms län. 

 

På Mälarbanan sker transporter med farligt gods. Andel och typ av farligt gods är inte 

uppskattat, men inga restriktioner på typ finns. Därmed gäller försiktighetsprincipen. Längs 

Södra Bålstaleden transporteras det idag trafik med farligt gods till ett antal bensinstationer i 

Bålsta. Det transporteras även farligt gods via denna väg till verksamheten Gyproc vid 

kalmarviken.  

 

Risknivån för det intilliggande området Lillsjöns företagspark har utretts med avseende på 

Södra Bålstaleden. Utredningen visar att olyckor inte ger någon förhöjd individrisk. För att 

reducera samhällsrisken (till följd av farligt godstransporter på Södra Bålstaleden) till 

acceptabla nivåer rekommenderas att riskreducerande åtgärder görs kring avståndet till vägen: 

 

 Byggnader uppförs minst 15 meter från Södra Bålstaledens närmaste vägkant. Området 

inom 15 meter av vägkant bör utformas så att det ej uppmuntrar till stadigvarande 

vistelse. 
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 Byggnader inom 30 meter utformas på ett sätt som möjliggör utrymning bort från Södra 

Bålstaleden. 

 

Verksamhetskontor, idrottshall, restaurang och handelsverksamheten som föreslås i denna plan 

påverkas av Mälarbanan (primär transportled) samt av Södra Bålstaleden (sekundär 

transportled). Enligt rekommendationerna för väg bör bebyggelse placeras med avstånd till 

järnväg och väg som utpekats som transportled för farligt gods. Detta avstånd kan minska ifall 

det finns riskreducerande faktorer som bedöms minska risken. Exempel på dessa är 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, landskapsutformning (geologi, topografi, vegetation, murar, 

vallar) samt olika typer av byggnadstekniska åtgärder. 

 

 

Planförslag:  

Befintlig och föreslagen tillkommande bebyggelse kommer att placeras minst 50 meter från 

spårmitt. Bebyggelsen följer därmed rekommendationerna för bebyggelse intill transportleder 

för farligt gods med avseende på Mälarbanan.  

 

Beträffande Södra Bålstaleden, som enligt riktlinjerna bör ha ett skyddsavstånd på 40 meter, 

är bedömningen att detta avstånd kan minska till 30 m pga gynnsamma topografiska 

förutsättningar (bebyggelse belägen 1-3 m ovanför väg) och byggnadstekniska åtgärder (m2). 

Planområdet ligger några meter över vägen och slänten utgör en naturlig skyddsbarriär.  

Avvägningen för att skapa en estetisk och god stadsbyggnad väger också tungt. Mer specifikt 

gäller det att skapa ett uniformellt och välordnat intryck för bebyggelsen. Detta eftersom de 

övriga befintliga handels- och verksamhetsbyggnader på norra sidan vägen ligger på 30 meters 

avstånd. Mer specifikt avses att även tillkommande bebyggelse ska kunna ligga på samma 

avstånd som befintlig.  

 

Bestämmelserna m2 och m4, som reglerar säkerhetsutformning och utrymning, har införts i 

planbestämmelser för att säkerställa att kommande byggnation inte innebär risker för hälsa 

och säkerhet. Detta är i enlighet med hur risker tidigare bedömts under liknande 

förutsättningar, i omedelbar geografisk närhet.  

 

2.6.6 Verksamheter 

Alla som bedriver en verksamhet, avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det 

finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön (Miljöbalken 2 kap 3§). I och med åsens grovkorniga material är 

spridningsförutsättningarna inom planområdet stora och föroreningar kan lätt spridas. 

 

Bista 15:7 omfattas av grundvattenskydd enligt hälsovårdsstadgan (FRM-akt 03-G23:7).  

 

Planförslag:  
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För att minimera risken för skador på och förorening av grundvatten, recipient och marken i 

övrigt ska nedanstående hantering av brandfarliga vätskor och kemikalier följas. 

 Ytor, på vilka brandfarliga vätskor och kemikalier hanteras, ska vara hårdgjorda och 

utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

 Cisterner, behållare och rörledningar som innehåller brandfarliga vätskor och 

kemikalier får ej förekomma under mark. 

 Cistern eller lösa behållare ovan mark som innehåller brandfarliga vätskor och 

kemikalier ska ha påkörningsskydd och ett sekundärt skydd. 

 Det sekundära skyddet ska minst rymma den största behållarens volym och ska vara tätt 

och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att kontroll är möjligt. 

 Rörledningar ovan mark för brandfarliga vätskor och kemikalier ska vara 

dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Dessa rörledningar får ej dras i eller 

under golv, utan ska förläggas väl synliga i byggnaden. 

I plankartan reglerar planbestämmelsen m1 följande: Cisterner, behållare och rörledningar 

som innehåller brandfarliga värskor och kemikalier får ej förekomma under mark. Cisterner 

som innehåller brandfarliga vätskor ovan mark ska ha påkörningsskydd och ett sekundärt 

skydd. Rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. 

Åtgärd på inom planområdet som kan medföra risk för ökad spridning och exponering av 

förorening är skyldig att samråda och anmäla det till tillsynsmyndigheten. 

 

2.6.7 Trygghet 

Det är viktigt att planera för trygga miljöer vid detaljplanearbete. 

 

Planförslag:  

Förslaget kommer att möjliggöra för fler verksamheter samt större variation av service och 

med dessa även fler rörelser till och från området. Utformning på gata, angöring och parkering 

inom planområdet bör göras säkra och tillgängliga. Sköldvägen kommer få en tryggare 

trafiksituation.  
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3. GENOMFÖRANDE 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de ekonomiska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

organisatoriska åtgärder som behövs för att åstadkomma och genomföra detaljplanen på ett 

samordnat och ändamålsenligt sätt. En genomförandebeskrivning har ingen rättsverkan. 

Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. 

Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. Det 

kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga 

inblandade i detaljplanens genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser att ingå 

exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. 

 

3.1 Organisatoriska åtgärder 

3.1.1 Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan och bygglagen. Det innebär bland 

annat att både samråd och granskning ingår. 

 

3.1.2 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att Håbo kommun 

ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, naturområden samt vatten- 

och avloppsledningar. Det innebär vidare att kommunen ska vara huvudman för allmän plats 

inom planområdet, d v s ytor som i plankartan markeras med bestämmelsen GATA. Kommunen 

är också huvudman för VA-nätet inom planområdet fram till för varje fastighet upprättad 

förbindelsepunkt (servisavsättning). 

 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten och avloppsledningar, 

fram till anslutningspunkt. 

 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 

kvartersmark. 

 

Respektive nätägare (bredband, el, tele, fjärrvärme) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar 

inom planområdet. 

 

Om ledningar ska flyttas är det den som initierar åtgärden som även bekostar den hos 

ledningsägare. Vid behov av bildande av eller förändrad ledningsrätt ansvarar ledningsägaren 

för att initiera sådant ärende hos Lantmäteriet. 

 

3.2 Avtal och ekonomi 

3.2.1 Avtal 

Kommunen har tecknat planavtal mellan Bålsta Business Park AB för att fastställa fördelning 

av ansvar för arbete och kostnader mellan parterna i samband med upprättande av detaljplan. 

För dessa kommer kommunen inte att ta ut någon planavgift i samband med bygglov. 

 

Kommunen kommer teckna fastighetsregleringsavtal för genomförandet av 

fastighetsregleringen mellan fastigheterna Bista 15:7 (privat) och Bista 15:1 (kommun). 
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Kommunen kommer teckna avtal gällande upprättandet av dagvattenanläggning 

(fördröjningsmagasin) inom kvartersmark. 

 

3.2.2 Konsekvenser av organisatoriska åtgärder 

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att avtalen mellan kommun och 

fastighetsägare är påskrivna. 

 

3.3 Fastighetsrättsliga frågor  

3.3.1 Markägoförhållanden 

Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen från Metria, se bilaga. Nedan redovisas fastigheterna inom planområdet 

fördelat på respektive ägare. 

 

Fastigheter inom planområdet Ägarförhållande 

Bista 15:1 Håbo kommun 

Bista 15:7 

Bålsta Business 

Park AB 

 

3.3.2 Rättigheter 

Berörda rättigheter inom och utom planområdet redovisas i fastighetsförteckningen. Nedan 

beskrivs eventuell påverkan på rättigheterna. Beteckningarna på rättigheterna stämmer överens 

med kartbilaga till fastighetsförteckning från Metria, se bilaga. 

 

Servitut 

Sv1 till förmån för Bista 3:4 Officialservitut, akt: 0305-01/38.6 

Servitutet gäller rätt att inom det skrafferade området avverka s k farliga träd utefter 

järnvägen. Eftersom ingen förändring av användningsområde sker på servitutet skall det 

bestå utan ändring. 

 

Sv3 till förmån för Yttergrans-Valla 1:63 Avtalsservitut, akt: 03-IM1-70/1305.1 

Vattenledning som är olokaliserad, till förmån för Yttergrans-Valla 1:63 och belastar Bista 

15:1. Båda fastigheterna ägs idag av Håbo kommun och fastigheten Bista 15:1 är en 

gatufastighet och därmed bedöms inte rättigheten påverkas av detaljplanen. 

 

 

Sv6 till förmån för Yttergrans-Valle 1:63 Avtalsservitut, akt: 03-IM1-82/45260.1 

Servitutet gäller vattenledning. Eftersom ingen förändring av användningsområde sker på 

servitutet skall det bestå utan ändring. 

 

Sv7 till förmån för Vattenfall Avtalsservitut, akt: 0305IM-01/25479.1 

Servitutet avser kraftledning. Eftersom ingen förändring av användningsområde sker på 

servitutet skall det bestå utan ändring. 
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Sv10 till förmån för Bista 3:4 Officialservitut, akt: 0305-01/38.5 

Servitutet ägs av Trafikverket och avser rätt att inom område y anlägga och bibehålla 

serviceväg till järnvägsanläggning. Det åligger fastighetsägaren till Bista 15:7 (Exploatören) 

att träffa överenskommelse med Trafikverket kring hur denna åtkomst till anläggningen ska 

kvarstå/ändras. Detta avtal ska finnas med som en bilaga till det Exploateringsavtal som 

kommunen tecknar med fastighetsägaren innan detaljplanen antas. 

 

Ledningsrätter 

Lr1 (starkström) till förmån för Graninge Elnät AB Ledningsrätt, akt: 03-89:516.1 

Rättigheten berör starkströmsledning, avser befintliga 20 kV och 0,4 kV jordkablar samt 

transformatorstation. 

 

Lr2(transformatorstation) till förmån för Graninge Elnät AB Ledningsrätt, akt: 03-98:34.3 

Rättigheten berör transformatorstation, avser rätt att uppföra, underhålla och förnya 

transformatorstation.  

 

Respektive ledningsägare säkerställer sin rätt att bibehålla, underhålla och förnya sitt 

ledningsnät. 

 

Om ledningar ska flyttas är det den som initierar åtgärden som även bekostar den hos 

ledningsägare. Vid behov av bildande av eller förändrad ledningsrätt ansvarar ledningsägaren 

för att initiera sådant ärende hos Lantmäteriet. 

 

3.3.3 Fastighetsbildning (och dess praktiska och ekonomiska konsekvenser) 

Ombildande av fastigheter inom enskild mark sker genom fastighetsreglering. 

Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet till en annan genom 

Lantmäterimyndighetens beslut. 

 

Kommunen ska genomföra fastighetsreglering från Bista 15:1 (gul och grön), som enligt 

detaljplaneförslaget ska ingå i kvartersmark för verksamheter, handel och kontor och parkering, 

till Bista 15:7. Område för gata (blå) överförs till kommunens fastighet Bista 15:1. 

Transformatorstationerna (E2) föreslås fortsättningsvis ligga på befintliga fastigheter. 

 

Till största del ska verksamheters parkering löses inom egen fastighet, men i och med 

planläggandet av p-platser inom kvartersmark (grön) finns även möjlighet att samutnyttja 

parkeringsplatser för befintlig och tillkommande verksamhet genom en 

gemensamhetsanläggning som även inkluderar in/utfart från Sköldvägen. Detsamma gäller 

ordnandet och förvaltningen av ledningar inom kvartersmark, för dem kan det bli aktuellt att 

bilda gemensamhetsanläggningar. Detta i det fall fastigheten Bista 15:7 delar sina användningar 

i egna fastigheter vilka då skulle bilda gemensamhetsanläggningar för delad parkeringsyta, 

infart och ledningar, vilket inte är tanken i dagsläget. 

 

Fastighetsregleringar inom planområdet framgår av karta och tabell nedan. 
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Karta som redovisar behov av marköverföringar och upplåtelser inom planområdet. 

 

Fastighet Ändamål Åtgärd Antal kvm (ca) Färg 

Bista 15:1 Kvartersmark 

(verksamheter, 

idrottsanläggning, 

restaurang) 

Mark överförs till Bista 15:7.  Gul 

Bista 15:1 Kvartersmark 

(parkering) 

Mark överförs till Bista 15:7.  Grön 

Bista 15:7 Allmän platsmark 

(gata) 

Mark överförs till Bista 15:1, 

Planläggs som gata 

 Blå 

Tabell som redovisar behov av marköverföringar och upplåtelser inom planområdet. 

 

 

 

3.4 Ekonomiska frågor 

3.4.1 Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av ägaren till fastigheten 15:7. Planavtal har tecknats. 

 

3.4.2 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom planområdet.  

 

15:1 
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Planförslaget föreslår inga förändringar för de begränsade allmänna ytorna. Förslaget möjliggör 

en ny yta för hantering av grus med mera för vintervägsunderhåll utöver i dagsläget redan 

utbyggd gatumark. 

 

Då inga utbyggnad av allmän platsmark eller allmäna anläggningar ska utföras för planens 

genomförande ingår detta inte i något exploateringsavtal. 

 

3.4.3 Inlösen, markersättning 

Bildande och ombildande av fastigheter inom kvartersmark ombesörjer och bekostar respektive 

fastighetsägare. I första hand bestäms ersättning genom frivillig överenskommelse och endast 

vid behov genom inlösen. 

 

Kommunen har rätt att lösa in allmän plats med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av 

överenskommelse (6 kap. 13 § PBL). Kommunen har även skyldighet att på fastighetsägarens 

begäran att lösa in allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (14 kap. 14 § PBL). Detta 

kommer inte vara aktuellt i planområdet då samtlig allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap kommer vara inom kommunalägda fastigheter efter genomfört 

fastighetsregleringsavtal. 

 

3.4.4 Kostnader fastighetsbildning 

All fastighetsbildning som behövs för den allmänna platsmarken och exploatörernas fastigheter 

bekostas av exploatörerna. Detta regleras i ett fastighetsregleringsavtal. 

 

3.4.5 Anslutningsavgifter 

VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa ska erläggas till Håbo 

kommun för varje byggrätt. Kommunen har rätt att ta ut VA-anläggningsavgiften när 

förbindelsepunkten har upprättats.  

 

3.4.6 Bygglovavgifter 

Byggherren ersätter kommunen för samtliga arbetskostnader och utgifter för upprättande av 

detaljplan genom planavtal. Planavgift kommer därför ej att tas ut i samband med bygglov. 

 

3.5 Tekniska frågor 

3.5.1 Utbyggnadsordning 

Innan detaljplanen antas ska kommunen och fastighetsägarna träffa de avtal som krävs för att 

planerade anläggnings- och byggnadsarbeten tidsmässigt och byggnadstekniskt kan samordnas. 

 

3.5.2 Tekniska utredningar 

Inom ramen för detaljplanearbetet har ett flertal tekniska utredningar utförts: 

dagvattenutredning, miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2), riskanalys kopplad till 

Mälarbanan och gatu- och trafikutredning. 

 

Dagvattenutredning 
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Dagvattenutredningen klarlägger hur dagvattnet kan hanteras för att skapa en säker och trevlig 

miljö inom området och undvika påverkan på recipienten och höga vattenstånd. 

 

3.5.3 Miljöutredning  

I och med fastighetens tidigare bruk för kemisk industri är risken för miljö- och hälsofarliga 

markföroreningar en självklar fråga. Delar av fastigheten och huvudbyggnaden har undersökts 

vid ett antal tillfällen.  

 

I december 2001 tog tekniska förvaltningen fram en rapport för preliminär riskklassning av 

Dragets industriområde vad gäller potentiellt förorenade områden, Inventering av Dragets 

industriområde. I en första fas klassades de olika fastigheterna utifrån en samlad bedömning 

utifrån spridningsrisk, känslighet, skyddsvärde samt föroreningarnas farlighet. Från riskklass 1 

till 4 där 1 är högst risk.  

 

Bista 15:7 klassades som en 1:a och därmed följde en andra fas med provtagning (2003) som 

fokuserade på uppgifter som kommit fram under fas 1. Kompletterande undersökningar 

genomfördes 2010 i och med att verksamheten gick in i en ny fas med uthyrning av lokalerna. 

2014 genomfördes ytterligare provtagning på ytor som inte omfattats av tidigare kontroller. 

 

Slutsatser av de genomförda undersökningarna sammanfattas 2016-02-17 i skrivelsen 

Utredning av föroreningssituationen vid nedlagda ytbehandlingsverksamheten Chemetall AB 

med fastighetsbeteckning Bista 15:7 som konstaterar att det förekommer markföroreningar i 

och under betonggolvet, främst i produktionslokalen. Det genomförs en sanering av ytskikt av 

golv samt att sediment från en tank tas om hand. Bedömningen från Miljöavdelningen på Håbo 

kommun är att en oförändrad användning av fastigheten inte innebär någon miljö- eller 

hälsorisk. Miljöavdelningen har i samråd med Länsstyrelsen även kommit fram till att 

riskklassen för fastigheten ska revideras till en 3:a. 

 

Bedömning tar därmed inte ställning till en förändrad användning i form av h exploatering av 

fastighetens sydöstra del. Den delen av fastigheten har inte heller ingått i någon av 

undersökningarna. 

 

3.5.4 Riskutredning 

WSP har 2016 gjort en riskbedömning i samband med upprättandet av detaljplan för 

resecentrum och Bålsta stationsområde. Den anger att det ska vara bebyggelsefritt inom 30 m 

från yttersta spåret. Utredningen föreslår ett antal riskreducerande åtgärder för att bygga nära 

Mälarbanan. 

 

Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, fasadkonstruktion, ventilation, entréer 

och nödutgångar samt områdets utformning. 

 

 Ventilation: Öppningar för tilluft placeras på oexponerad sida. Tilluften ska gå att 

stänga. Denna åtgärd reducerar konsekvenser av gasutsläpp och brandgaser. 



 

25 

 

 Fasadkonstruktion: Fasaderna, fönster och dörrar på byggnader inom 40 m från 

järnvägen ska utföras i brandteknisk klass EI 30, samt att krav ställs på byggnadens 

svårantändlighet.  

 Planområdets utformning: Området ska utformas så att det blir möjligt att utrymma bort 

från järnvägen vid en olycka. 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 

4.1 Behovsbedömning 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 

miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- 

och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetsbild av den 

påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska 

miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av 

detaljplanen har gjorts. 

 

Behovsbedömningen med ställningstagande har skickats till länsstyrelsen för samråd. 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att planen inte kan bedömas medföra 

betydande miljöpåverkan. Kommunens ställningstagande efter detta samråd är att planen inte 

bedöms medföra betydande påverkan på miljön. 

 

4.1.1 Länsstyrelsens övriga synpunkter 

Miljökvalitetsnormer (MKN) yt- och grundvattenförekomster 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör motivera hur grund och ytvattenförekomster inte 

påverkas negativt av planen. Detta eftersom det finns risk att grundvattenförekomsten kan 

komma att i framtiden inte uppnå god status beträffande MKN. Dagvattenhantering ska tas fram 

som behandlar hur kommunen avser säkerställa att grundvattenförekomsten behåller god status. 

 

Hälsa och säkerhet – potentiellt förorenade områden 

Länsstyrelsen påminner om att del av planområdet är konstaterat som förorenat och att 

kommunen måste ta hänsyn till detta under planarbetet. 

 

Hälsa och säkerhet – transport av farligt gods. 

Länsstyrelsen påpekar att planområdet omges av fler transportleder för farligt gods. Kommunen 

måste även redovisa hur tidigare analyser är tillämpbara även i detta planarbete. 

 

4.1.2 Hantering av Länsstyrelsens synpunkter 

Dagvattenutredning som behandlar dessa frågor ska presentera de lösningar som efterfrågas. 

Föroreningarna är till stor del sanerade. De eventuellt kvarvarande föroreningarna anses vara 

acceptabla för den mindre känsliga markanvändningen som planeras. De åtgärder som tidigare 

ansetts godtagbara för likvärdig bebyggelse bör anses adekvata även på denna plats eftersom 

förutsättningarna är identiska eller t.o.m. mer gynnsamma. För att säkerställa att dessa åtgärder 

genomförs i praktiken har flera planbestämmelser tillkommit och efter vidare samråd reviderats. 

 

Bilaga till dagvattenutredningen har ytterligare kompletterat vidare synpunkter kring 

redovisningen av hanteringen av dagvattnet inom planområdet. Utredningen visar på att 

presenterade lösningar med fördröjningsmagasin möjliggör omhändertagande, fördröjning och 

rening av dagvattnet innan det släpps på det kommunala dagvattennätet.     
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