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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00476 nr 70562 

 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Förvaltningschef 
0171 52579 
Thomas.Brandell@habo.se 

 

Uppdaterad version av Full delaktighet 2016-2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

inriktningsdokumentet ”Full delaktighet i Håbo 2016-2019”.   

Sammanfattning 

Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala 

handikapprådets arbetsutskott arbetat fram ett förslag till plan för full 

delaktighet i Håbo 2016-2019. Syftet med dokumentet är att det ska vara ett 

plandokument som kommunstyrelsen och nämnderna integrerar i 

verksamheterna. Ambitionen är att under perioden 2016-2019 genomföra 

olika åtgärder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning 

att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv. Arbetet med full delaktighet i 

Håbo 2016-2019 har utgått från FN:s konvention om mänskliga rättigheter 

för människor med funktionsnedsättning och ska ses som kommunens 

viljeinriktning för perioden. Full delaktighet i Håbo 2016-2019 har valt att 

fokusera på följande områden 

 Ökad medvetenhet 

 Rehabilitering 

 Tillgänglighet 

 Utbildning 

 Arbete 

 Familjeliv och personlig integritet 

 Kultur, rekreation och idrott 

 Policy och planering 

 Funktionshinderrörelsen   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det är i dagsläget inte möjligt att beskriva de ekonomiska konsekvenserna 

av den föreslagna planen. Planens uppbyggnad är att vara ett 

viljeinriktningsdokument och varje nämnd/styrelse har sedan att ta hänsyn 

till Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019 i sin verksamhetsplanering. 

De faktiska kostnaderna är beroende av vilka åtgärder man väljer att 

genomföra och får hanteras i respektive nämnd/styrelses budgetarbete. 

Uppföljning 

I planen uttrycks att kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning och 

utvärdering av Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen följa upp ambitionerna. Det 

kommunala handikapprådet ska göras delaktigt i uppföljningen. En mer 

genomgripande utvärdering ska genomföras våren 2018. 

mailto:Thomas.Brandell@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-25 KS 2016/00476 nr 70562 

 

Beslutsunderlag 

– Full delaktighet i Håbo 2016-2019   

__________ 

Beslut skickas till 

- Kommunstyrelsen förvaltning 

- Socialnämnden 

- Vård- och omsorgsnämnden 

- Överförmyndarnämnden 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Kommunstyrelsens tekniska utskott 

- Kommunala handikapprådets representanter 

  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-23  

Kommunala pensionärsrådet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 63 Dnr 2016/00476  

Full delaktighet i Håbo 2016-2019  

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet ska beredas möjlighet att yttra sig avseende 

planen för full delaktighet i Håbo 2016-2019. Planen har arbetats fram till-

sammans med KHR-AU. Eventuellt yttrande ska vara kommunstyrelsens 

kansli tillhanda senast 2016-12-02.  

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-08  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 148 Dnr 2016/00476  

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till kom-

munala pensionärsrådet (KPR) för yttrande. Ärendet ska sedan tas upp igen 

på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 12 december 2016.  

Sammanfattning  

Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala handikapp-

rådets arbetsutskott arbetat fram ett förslag till plan för full delaktighet i 

Håbo 2016-2019. Syftet med dokumentet är att det ska vara ett plandoku-

ment som kommunstyrelsen och nämnderna integrerar i verksamheterna. 

Ambitionen är att under perioden 2016-2019 genomföra olika åtgärder som 

ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att leva ett me-

ningsfullt och innehållsrikt liv. Arbetet med full delaktighet i Håbo 2016-

2019 har utgått från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för männi-

skor med funktionsnedsättning och ska ses som kommunens viljeinriktning 

för perioden. Full delaktighet i Håbo 2016-2019 har valt att fokusera på föl-

jande områden 

– Ökad medvetenhet 

– Rehabilitering 

– Tillgänglighet 

– Utbildning 

– Arbete 

– Familjeliv och personlig integritet 

– Kultur, rekreation och idrott 

– Policy och planering 

– Funktionshinderrörelsen 

Beslutsunderlag 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska remitteras till kommunala pens-

ionärsrådet för yttrande innan beslut fattas.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-08  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller Agneta 

Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunala pensionärsrådet 
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Människor har olika förutsättningar och förmågor. 
Varje människas värde är lika oberoende av för-
måga. Förmågor kan ändras från en dag till en 
annan. Därför berör Full delaktighet i Håbo 2016-
2019 alla medborgare i Håbo kommun. 

Åtgärder som gagnar människor med funktions-
nedsättning gagnar alla medborgare i Håbo kom-
mun. Funktionsnedsatta är bärare av erfarenheter 
som beslutsfattare behöver.  (FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
2006)

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 och dess åtgär-
der utgår från:
•	 Handikappolitik som en fråga om demokrati

•	 Jämställdhetsperspektivet och möjligheter för 
personer med funktionsnedsättning att delta i 
samhällslivet på samma villkor som andra. 

•	 Ökat	självbestämmande,	inflytande	och	delak-
tighet för människor med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges mål 2016-2018
För	perioden	2016-2018	har	fyra	målområden	med	
tillhörande strategier på kommunfullmäktiges 
nivå prioriterats.
Håbo kommun ska under perioden bli:

•	 Attraktiva Håbo

•	 Kvalitativa och effektiva Håbo

•	 Hållbara Håbo

•	 Håbo – en kommun med sund ekonomi

Bakgrund
FN:s generalförsamling antog 22 standardregler år 
1993 för att tillförsäkra människor med funktions-
hinder	delaktighet	och	jämlikhet.	Syftet	med	reg-
lerna	är	”att	säkerställa	att	flickor,	pojkar,	män	och	
kvinnor med funktionsnedsättning som medbor-
gare	har	samma	rättigheter	och	skyldigheter	som	
andra medborgare i samhället”. Sveriges riksdag 
antog den 31 maj 2000 en nationell handlingsplan 
för funktionshinderspolitik baserad på FN:s stan-
dardregler.

Inledning
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I december 2006 antog FN en konvention med 50 
artiklar om mänskliga rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning och med standardregler 
som grund. Konventionen antogs av Sveriges riks-
dag 13 november 2008. I januari 2009 trädde ”Kon-
ventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning” i kraft i Sverige. I artikel för 
artikel beskrivs vilka åtgärder som behövs för att 
människor med funktionsnedsättning ska få sina 
ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och 
politiska	rättigheter	tillgodosedda.	Syftet	med	kon-
ventionen är att människor med funktionsnedsätt-
ning ska uppnå full jämlikhet och delaktighet i 
samhället. 

En stat som har antagit konventionen ansvarar för 
att rättigheterna förverkligas på samtliga sam-
hällsnivåer, nationellt, i regioner och landsting och 
i landets samtliga kommuner. Konventionen kan 
användas som riktlinjer för vilka åtgärder som 
behövs för att människor med funktionsnedsätt-
ning	ska	få	sina	rättigheter	uppfyllda.	Konvention-
en är också ett bra och viktigt stöd i handikapprör-

elsens intressepolitiska arbete.

Kommunala Handikapprådet i Håbo 
Kommunala Handikapprådet i Håbo är ett rådgiv-
ande organ i frågor som gäller personer med funk-
tionshinder och är organisatoriskt placerat på kom-
munstyrelsen.	Handikapprådet	består	av	tio	
ledamöter och tio ersättare. Av ledamöterna är sex 
representanter från olika intresseorganisationer 
och	fyra	ledamöter	utsedda	av	kommunens	nämn-
der.

Handikapprörelsens samarbetsorgan i 
Håbo 
Handikapprörelsens samarbetsorgan i Håbo, HSO, 
bildades 29 april 2009. 

HSO består för närvarande av följande föreningar:
•	 Attention Håbo

•	 Astma & Allergiföreningen Enköping-Håbo

•	 Bålsta Parkinsonförening 
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•	 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet - DHR 
Enköping-Håbo

•	 Diabetesföreningen i Enköping-Håbo

•	 Elöverkänsligas förening

•	 Hjärt- och lungsjukas förening Enköping-Håbo

•	 Neuroförbundet Enköping-Håbo

•	 Personskadeförbundet Enköping-Håbo RTP

•	 Reumatikerföreningen Enköping-Håbo

•	 Riksförbundet för social och mental hälsa RSMH

•	 Strokeföreningen Håbo

•	 Synskadades	riksförbund	SRF	i	Håbo

•	 Föräldrar i samverkan

Syfte 
Syftet	med	Full	delaktighet	i	Håbo	2016-2019	är	
att	vara	ett	plandokument	som	kommunstyrelsen	
och nämnderna integrerar i verksamheterna.

Ambition
Ambitionen med Full delaktighet i Håbo 2016-2019 
är att genomföra åtgärder som ökar möjligheten för 
personer med funktionsnedsättning att leva ett 
meningsfullt och innehållsrikt liv. 

Metod
En arbetsgrupp med representanter från handi-
kapprörelsen och tjänstemän tillsattes för att 
arbeta med framtagandet av Full delaktighet i 
Håbo 2016-2019. Arbetet har utgått från FN:s kon-
vention om mänskliga rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning, Konventionen om rätt-
igheter för personer med funktionsnedsättning. 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 anger kommu-
nens	viljeriktning.	Varje	nämnd/styrelse	har	ett	
ansvar för genomförande i enlighet med kommun-
fullmäktiges beslutade viljeinriktning och ambi-
tion.

Avgränsningar
Håbo kommuns Full delaktighet 2016-2019 utgår 
ifrån Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2006) samt FN:s standard-
regler om delaktighet och jämnlikhet för människor 
med funktionsnedsättning. (1993).
Referensförteckning	finns	längst	bak.

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 omfattar föl-
jande av FN:s standardregler och artiklar enligt 
FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning:
•	 Ökad medvetenhet (standardregel 1 och artiklar 

7, 8)

•	 Rehabilitering (standardregel 3)

•	 Tillgänglighet (standardregel 5 och artiklar 7, 9, 
21)

•	 Utbildning (standardregel 6 och artiklar 7, 24)

•	 Arbete (standardregel 7 och artiklar 7, 27)

•	 Familjeliv och personlig integritet (standardre-
gel 9)

•	 Kultur samt rekreation och idrott (fritid) (stan-
dardregler 10, 11 och artiklar 7, 30)

•	 Policy	och	planering	(standardregel	14	och	arti-
kel 7)

•	 Handikapporganisationer (standardregel 18 och 
artikel 7)

Kopplat till varje standardregel i planen har kom-
munfullmäktige	uttryckt	sin	ambitionsnivå.



7

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 innehåller ambi-
tioner inom kommunens eget verksamhetsområde. 
Detta innefattar också de möjligheter som kommu-
nen har att påverka, ställa krav på och samverka 
med andra aktörer samt att öka medvetenheten 
hos allmänheten om funktionshinder som den 
funktionsnedsatta kan ställas inför.

Uppföljning och utvärdering
Kommunstyrelsen	har	ansvaret	för	uppföljning	och	
utvärdering av Full delaktighet i Håbo 2016-2019. 
Kommunstyrelsen	och	nämnderna	ska	årligen	följa	
upp ambitionerna. Kommunens handikappråd ska 
göras delaktigt i uppföljningen. En mer genomgrip-
ande utvärdering ska genomföras våren 2018.

Definitioner

Funktionsnedsättning
Nedsättning	av	fysisk,	psykisk	eller	intellektuell	
funktionsförmåga

Människor med funktionsnedsättning är ingen 
homogen grupp utan har ett vitt skiftande behov 
och förutsättningar. Många lever ett aktivt själv-

ständigt liv där de på olika sätt kan kompensera de 
nedsättningar de har. Funktionsnedsättningarna 
kan	vara	fysiska,	psykiska,	kognitiva	eller	sociala.	
Orsaken kan vara skada eller sjukdom och konse-
kvenserna kan vara tillfälliga eller livslånga.

Funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen. Många 
människor med funktionsnedsättning möter dagli-
gen brister och hinder som gör att de utestängs från 
att delta i sådant som är självklart för andra. Detta 
är en form av diskriminering som sker överallt i 
vårt samhälle. 

Ordet funktionshinder ersätter det tidigare begrep-
pet ”handikapp” och kan beskrivas som konsekven-
serna av mötet mellan en person som har en eller 
flera	funktionsnedsättningar	och	brister	i	den	
omgivande miljön. När bristerna åtgärdas kommer 
funktionshindret att minska eller försvinna.
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”Staterna bör aktivt öka medvetenheten i 
samhället om människor med funktionsned-
sättning, om deras rättigheter, behov och 
möjligheter om vad de kan bidra med.” 
(FN ś standardregel 1 och artiklar 7, 8) 

Kunskap och medvetenhet om den särskilda livssi-
tuation som funktionsnedsättningar medför behö-
ver	finnas	hos	personal	som	på	olika	sätt	arbetar	
med planering, utbildning, stöd och service. Det 
gäller såväl kunskap om hur hinder kan avhjälpas i 
samhällsplanering som förståelse för hur olika for-
mer av stöd kan stärka människors delaktighet i 
samhället. 

Förskolan och skolan har en särställning i dess 
uppdrag att förmedla och förankra de grundläg-
gande värden som vårt samhällsliv vilar på; jäm-
ställdhet, solidaritet, tolerans och ansvarstagande. 

Kommunen som organisation behöver generellt 
arbeta för en ökad kunskap om funktionsnedsätt-
ningar hos medarbetare, medborgare, ideella orga-
nisationer och företag, så att tillgänglighet och 
utbud är anpassade efter människors olika behov. 

Kommunens verksamheter ska vara goda föredö-
men	i	allt;	detta	gäller	såväl	fysisk	tillgänglighet	
som respektfullt bemötande och service av hög kva-
litet. 

Ambition
Medvetenheten om människor med funktionsned-
sättning, deras rättigheter, behov och vad de kan 
bidra med ska vara hög hos alla i Håbo kommun.

Ökad medvetenhet
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”Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds 
för människor med funktionsnedsättning för 
att kunna uppnå och behålla största möjliga 
självständighet och funktionsförmåga.”  
(FN ś standardregel 3) 

För att skapa en enklare tillgång till rehabilite-
ringsinsatser är det av stor vikt att dessa så långt 
som	möjligt	finns	lokalt	i	Håbo	kommun.	Att	ha	
dessa insatser i närmiljön skapar en bredare till-
gänglighet och underlättar för den enskilde indivi-
den. 

I rehabiliteringssammanhang är det också viktigt 
att	lyssna	på	de	anhörigas	röst	och	ge	dessa	det	
stöd som kan behövas. Anhöriga har ofta en god 
kunskap kring den enskilda individens särskilda 
behov, bland annat i frågor som rör dennes hälsa 
och livssituation.

Ambition
De rehabiliteringsinsatser som behövs ska så långt 
som	möjligt	finnas	lokalt	i	Håbo	kommun.	
Anhöriga till personer med funktionshinder ska 
erbjudas att involveras i rehabiliteringsarbetet. 

Rehabilitering
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”Staterna bör inse tillgänglighetens bety-
delse på samtliga områden i utvecklingen 
mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur 
stora funktionshinder människor har ska 
staten införa handlingsprogram som gör den 
fysiska miljön tillgänglig för dem och se till 
att de får tillgång till information och möjlig-
het till kommunikation.” 
(FN ś standardregel 5 och artiklar 7, 9, 21)

Tillgängligheten	i	Håbo	innefattar	byggnader,	
offentliga	lokaler,	gator,	torg	och	kollektivtrafik.	
Tillgängligheten gäller både utformning av den 
fysiska	miljön	och	installation	av	teknik	för	kom-
munikation och information. Oavsett om det hand-
lar om boende, arbete, rekreation, idrott, skola eller 
kulturella	aktiviteter	så	har	tillgängligheten	bety-
delse för människors delaktighet.

Boverket	har	definierat	vad	som	menas	med	enkelt	
avhjälpta	hinder.	Det	betyder	hinder	som	med	hän-
syn	till	nyttan	av	åtgärden	och	förutsättningarna	
på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De eko-
nomiska konsekvenserna får inte bli orimligt 
betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren 

eller näringsidkaren.

Genom en hög ambitionsnivå när det gäller till-
gänglighet ska kommunen föregå med gott exem-
pel, uppmuntra samt vara pådrivande när det gäl-
ler tillgängligheten till/hos andra aktörer. 

Ambition
Allmänna platser och offentliga lokaler i Håbo 
kommun ska vara tillgängliga och användbara för 
alla.

Alla medborgare ska kunna ta del av öppna poli-
tiska sammanträden och delta i de allmänna valen.

Information från Håbo kommun, som vänder sig 
till medborgare och andra intressenter, ska vara 
tillgängliga för alla. 

Tillgänglighet



11

”Staterna bör erkänna principen om lika 
möjligheter till utbildning på grundskole-, 
gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdo-
mar och vuxna med funktionsnedsättning. 
De bör se till att sådan utbildning är en inte-
grerad del av den ordinarie utbildningen.”
(FN ś standardregel 6 och artiklar 7, 24)

Elever med funktionsnedsättning har ofta större 
behov av stöd och individuell anpassning än andra 
elever. Hur stödet fungerar är avgörande för bar-
nens rätt till likvärdig utbildning och full delaktig-
het.	Det	är	också	betydelsefullt	för	de	attityder	till	
människor med funktionsnedsättning som alla 
elever grundlägger i skolan. 

En hög tillgänglighet på skolor och förskolor är en 
förutsättning för att alla elever ska kunna delta i 
undervisningen på lika villkor. Det är också viktigt 
för skolpersonal, föräldrar och andra som använder 
skolans	lokaler.	Utbildning	i	det	ordinarie	skolsys-
temet	förutsätter	att	det	finns	anpassande	lärome-
del och annat kompetent stöd. 

Ambition
Förskolan	och	skolan	ska	ha	en	tillgänglig	fysisk	
miljö både inom- och utomhus. Barns/elevers behov 
ska	styra	anpassning	av	miljö/lokaler.

All personal i förskolan och skolan ska ha grund-
läggande kunskap om funktionsnedsättning.

Lärare och annan personal som har direkt kontakt 
med barn/elever med funktionsnedsättning ska ha 
en mer ingående kunskap om funktionsnedsätt-
ningen och dess konsekvenser.

Utbildning
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”Staterna bör erkänna principen att förut-
sättningar skapas för människor med funk-
tionsnedsättning så att de ska kunna utnyttja 
sina mänskliga rättigheter, särskilt rätten 
till arbete. Såväl på landsbygden som i stä-
derna måste de ha lika möjligheter till pro-
duktivt och inkomstbringande arbete.” 
(FN ś standardregel 7 och artiklar 7, 27)

Arbete	är	en	betydelsefull	del	i	människors	liv	när	
det gäller möjlighet till egen försörjning, social 
gemenskap, personlig utveckling. Personer med 
funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika 
villkor som för andra. 

Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppe-
hälle genom fritt valt eller antaget arbete på 
arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är 
öppen, som främjar integration och är tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning. 

Ambition
Kommunen som arbetsgivare ska skapa förutsätt-
ningar så att personer med funktionsnedsättning 
får lika möjligheter som andra till produktivt och 

inkomstbringande arbete. Kommunen ska verka 
för att detta även gäller hos andra arbetsgivare.

Arbete
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”Staterna bör främja möjligheten för männ-
iskor med funktionshinder att leva familjeliv. 
De bör främja deras rätt till personlig integri-
tet och se till att lagar inte diskriminerar 
människor med funktionsnedsättning när 
det gäller sexuella relationer, äktenskap och 
föräldraskap.”  
(FN ś standardregel 9)

Människor med funktionsnedsättning får inte för-
nekas möjligheten till sexuella erfarenheter och 
sexuella relationer eller till att bli förälder. Efter-
som människor med funktionsnedsättning kan 
möta svårigheter om de vill gifta sig och bilda 
familj	bör	staterna	se	till	att	det	finns	nödvändig	
rådgivning. Människor med funktionsnedsättning 
måste få samma hjälp som andra att familjepla-
nera och de måste få kunskap om hur kroppen 
fungerar sexuellt.

Människor med funktionsnedsättning och deras 
familjer måste informeras om vad de kan göra mot 
sexuella och andra former av övergrepp. Dessa 
människor är speciellt sårbara för övergrepp inom 
familjen, i samhället eller på institutioner. De behö-

ver därför kunskap om både hur de skall undvika 
övergrepp, och också om hur övergrepp skall upp-
märksammas och rapporteras.

Ambition
Personer med funktionsnedsättning ska känna ett 
självbestämmande över sig som individ och stödjas 
att bevara sin integritet i relation till andra 

Familjeliv och personlig integritet
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”Staterna ska se till människor med funk-
tionsnedsättning kan delta i kulturlivet på 
lika villkor.”
(FN ś standardregel 10 och artiklar 7, 30)

”Staterna ska vidta åtgärder för att tillför-
säkra människor med funktionsnedsättning 
samma möjligheter till rekreation och idrott 
som andra. 
(FN ś standardregel 11 och artiklar 7, 30)

Kommunen ansvarar för viss fritidsverksamhet på 
fritidsgård, bibliotek, badplatser, idrotts- och 
motionsanläggningar och så vidare. För övrigt är 
det	föreningar	som	ansvarar	för	mycket	av	utbud	
när det gäller idrott, kultur och nöjen. 

För att kunna vara delaktig är det en förutsättning 
att dessa verksamheter och lokaler är tillgängliga 
och användbara för alla. Det är också viktigt att 
kunskapen om behov hos personer med funktions-
nedsättning är stort, så att bemötandet och servi-
cen blir bra och alla känner sig välkomna. 

Kommunen ska verka för att människor med funk-

tionsnedsättning	inkluderas	i	befintliga	fritids-
verksamheter. Särskilda aktiviteter för barn och 
unga med funktionsnedsättning kan behöva 
utvecklas för att stärka identitet och självkänsla.

Ambition
Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till en aktiv 
fritid för alla.

Kultur, rekreation och idrott (fritid)
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”Staterna ska se till att handikappaspek-
terna beaktas i alla relevanta policysamman-
hang och i all planering på riksnivå.”
(standardregel 14 och artikel 7)

Kommunen	antar	en	rad	olika	styrdokument	som	
direkt eller indirekt berör människor med funk-
tionsnedsättning. Behov och intressen som männ-
iskor med funktionsnedsättning har ska så långt 
som möjligt ingå i kommunens vanliga planer och 
program och inte särbehandlas. Här ska barn med 
funktionsnedsättning särskilt beaktas.

Det är viktigt att planeringen av ett samhälle som 
är tillgängligt för alla utgår från kunskap om lev-
nadsförhållanden och medborgarnas behov av sam-
hällsinsatser.

Det är också viktigt att planering och insatser sam-
ordnas med andra berörda huvudmän så som 
Landstinget,	Försäkringskassan	och	Länstrafiken.

Ambition
Behov och intressen som människor med funk-
tionsnedsättning har ska vara väl kända och beak-
tas i samhällsplaneringen.

Policy och planering
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”Staterna ska erkänna handikapporganisa-
tionernas rätt att representera människor 
med funktionsnedsättning på riks, regional 
och lokal nivå. Staterna bör också erkänna 
handikapporganisationernas rådgivande roll 
när det gäller att fatta beslut i handikappfrå-
gor.”
(standardregel 18 och artikel 7)

I vår alltmer brukar- och kundfokuserade tid har 
funktionshinderrörelsen en självklar plats att 
representera människor med funktionsnedsätt-
ningar. Representationen är angelägen såväl vid 
den övergripande samhällsplaneringen som i 
utformningen av tjänster och service.

Ambition
HSO ska uppleva att de har en fruktbar dialog med 
kommunen och involveras tidigt i planeringsproces-
ser

Funktionshinderrörelsen
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•	 FN:s standardregler om delaktighet och jämnlikhet för människor med funktionsnedsättning. (1993) 
http://www.hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20handlingpla-
nen/FNs%20standardregler.pdf

•	 Regeringskansliet, Socialdepartementet (2008). FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning.  
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/
konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionshinder-a4-webboptimerad.pdf

•	 Full delaktighet i Håbo 2012-2015. 
KS 2011/29 nr 2011.1014
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171-528 27 
marie.pettersson@habo.se 

 

Samråd för översiktsplanen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

översiktsplan för Håbo kommun för genomförande av samråd.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i december år 2015 att en ny 

kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun ska tas fram. Ett 

samrådsförslag har arbetats fram under året. Förslaget utgår från 

kommunens vision Vårt Håbo 2030. För att förverkliga visionen av Håbo 

kommun har sex stycken så kallade Håbometoder tagits fram, som 

förtydligar hur den samhällsutveckling som eftersträvas i visionen ska 

uppnås.  

Förslaget till översiktsplan presenterar vidare målsättningar samt 

planeringsriktlinjer för den framtida utvecklingen inom olika ämnesområden 

såväl som för geografiska områden.  

Hur den fysiska miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras 

presenteras slutligen i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta, 

som utgår från ovan nämnda Håbometoder och planeringsriktlinjer.    

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog den 14 december 2015, §95, till 

kommunstyrelsen att ta fram en ny översiktsplan som skulle omfatta hela 

kommunen. Utgångspunkten skulle vara visionen Vårt Håbo 2030.  

Plan- och bygglagen ställer krav på att samtliga kommuner ska ha en 

kommunomfattande och aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska bidra till 

en god miljö och en hållbar utveckling. Genom att väga samman olika 

allmänna intressen fastställs i översiktsplanen hur kommunens mark- och 

vattenområden ska användas i framtiden.  

Tidsperspektivet för en översiktsplan är långt och den nya översiktsplanen 

för Håbo kommun föreslås sträcka sig till år 2030, med en utblick mot år 

2050 för ställningstaganden som är av större strukturell karaktär.  

Översiktsplanen ska peka ut framtida mark- och vattenanvändning. Genom 

att belysa och väga samman olika allmänna intressen görs 

ställningstaganden gällande marken och lämplig framtida användning av 

den. Då översiktsplanen hanterar och väger samman flera olika aspekter, 
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inom olika ämnesområden, utgör planen ett viktigt verktyg i arbetet mot en 

hållbar utveckling.  

Samrådsförslaget till ny översiktsplan för Håbo kommun utgår från 

kommunens Vision 2030. För att förverkliga visionen har sex stycken så 

kallade Håbometoder tagits fram som förtydligar hur den 

samhällsutveckling som eftersträvas i Vårt Håbo 2030 ska uppnås. 

Håbometoderna fastställer översiktsplanens övergripande inriktning och 

sätter ramen för den utveckling som vidare föreslås. 

Översiktsplanens sammanvägning av olika allmänna intressen vägleder 

vidare hur utvecklingen av kommunen ska ske. De allmänna intressena, 

förväntad framtida utveckling inom respektive ämnesområde samt 

målsättningar för utveckling inom områdena följer efter Håbometoderna. 

Ämnesspecifika samt områdesspecifika planeringsriktlinjer för hur 

eftersträvade målsättningar ska uppnås presenteras därefter. 

Utifrån Håbometoderna samt målsättningar och riktlinjer inom de allmänna 

intressena presenteras den framtida mark- och vattenanvändningen i 

kommunen. Mark- och vattenanvändningskartan redovisar hur den framtida 

fysiska miljön i kommunen föreslås användas, utvecklas och bevaras.  

Översiktsplanens ställningstaganden görs således i Håbometoderna, 

målsättningar samt planeringsriktlinjerna för respektive allmänt intresse 

samt i mark- och vattenanvändningskartan. Förutom själva översiktsplanen 

medföljer ett antal bilagor. Bilagorna utgör faktaunderlag till besluten i 

planen och föranleder därför inget politiskt beslut. Informationen i bilagorna 

kan komma att uppdateras i samband med att kunskapsunderlaget i dem 

uppdateras.  

En översiktsplan ska genomgå samråd och utställning innan en 

antagandehandling tas fram. Ett samrådsförslag på översiktsplanen har 

under året arbetats fram av tjänstemän från kommunens samtliga 

förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott, inklusive 

ersättare, har fungerat som politisk styrgrupp.  

Samrådet planeras pågå från 16 december 2016 till den 28 februari 2017. 

Under samrådet ges invånare, grannkommuner, myndigheter, organisationer 

med flera möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet sker inom ram för beslutad budget för projektet.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder ingen uppföljning 
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Beslutsunderlag 

– Samrådsförslag översiktsplan för Håbo kommun 

– Bilaga 1 Allmänna intressen 

– Bilaga 2 Riksintressen i Håbo kommun 

– Bilaga 3 Hållbarhetsbedömning 

– Bilaga 4 Underlagsrapporter; sammanställning medborgardialoger, 

ortsanalyser, tematiskt tillägg till översiktsplan – landsbygdsutveckling i 

strandnära läge 

– Bilaga 5 Referenslista   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd  

Bygg- och miljöförvaltningen – För kännedom 

Kommunstyrelsens förvaltning – För kännedom 

Socialförvaltningen – För kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen – För kännedom 

Håbohus AB – För kännedom 

Håbo Marknads AB – För kännedom 
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Sammanfattning 
Håbo kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för den tänkta utvecklingen i 
kommunen fram till år 2030, med utblick mot år 2050. Planförslagets strukturbild utgår 
från att en merpart av utvecklingen kommer att tillkomma i de centrala delarna av Bålsta. 
År 2030 förväntas Håbo kommun ha vuxit till 25 000 invånare. 

Denna rapport utgör en hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för Håbo kommuns samrådshandling till ny översiktsplan. Miljöbedömningen av 
planförslaget har breddats till att även bedöma och beskriva översiktsplanens möjligheter 
till hållbar utveckling.   

Hållbarhetsbedömning 
Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga konsekvenserna för hållbarhet. 

Social hållbarhet 
Översiktsplanen har goda möjligheter att skapa ett levande och attraktivt Bålsta centrum 
med trygga gaturum och platser som sammantaget kan fungera som mötesplats för hela 
kommunen. Förtätning av staden genom nybyggnation och nya funktioner, fokus på en 
mänsklig skala och orienterbarhet, bevarande av parker och gröna närmiljöer samt 
prioritering av gång-och cykelvägar bedöms som mycket positivt för att skapa en levande 
stad på en stor del av dygnets timmar. Att samla stråk och gestalta gaturummet med 
levande fasader och entréer mot gatan är positivt för den upplevda tryggheten och 
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Barn står i fokus i skapandet av platser för 
rekreation, lek och aktivitet. Stockholmsvägen ska utvecklas till en stadsgata med service 
och funktioner samlade. Detta bedöms som positivt för möjligheten att skapa en 
tydligare identitet av Bålsta och kommunen.  

Risker finns att mötesplatser och variation inte skapas i kommunens glesare orter, då 
fokus ligger på Bålstas centrala delar och inga tydliga riktlinjer eller åtgärder pekas ut för 
en levande landsbygd. 

Planförslaget pekar inte ut en sammanhållen och förgrenad grönstruktur för rekreation. 
Ett stråk är tydligt utpekat och kopplar från kommungränsen i söder till Skokloster i 
norr och vandringsleden Upplandsleden pekas ut och kopplas ihop söderut in i 
Stockholms län vilket bedöms som positivt. Översiktsplanens intentioner om att 
förbättra och tillgängliggöra grönstrukturen i Bålsta tätort, med fler funktioner och 
koppling ner mot Mälaren bedöms som positivt. Samtidigt riskerar förtätningen av 
centralorten att innebära att tillgången till grönstruktur minskar. Detta bedöms som 
särskilt negativt för barn som är i behov av kortare avstånd.  

Planförslagets strategi där utveckling sker främst i Bålstas mest centrala lägen kan 
medföra risk för vissa faktorer kopplat till människors hälsa och säkerhet. 
Översiktsplanen pekar ut riktlinjer för att hantera flertalet av de utpekade riskerna 
gällande farligt gods, förorenad mark och översvämning. Förutsatt att riktlinjerna följs 
bedöms risken i dessa avseende att vara acceptabel. 

Risknivåer som kvarstår är risk för buller kopplat till både trafik och verksamheter, skred 
och ras samt folkhälsa. Vid utveckling i utsatta lägen måste den höjda risknivån hanteras 
med olika typer av åtgärder för att uppnå en acceptabel risknivå. 

Det finns en tydlig ambition att prioritera gång- cykel och kollektivtrafik. Detta bedöms 
som positivt ur såväl ett barn-, jämställdhets- samt jämlikhetsperspektiv. Samtidigt 
kommer satsningar att göras som riskerar att motverka överföringen mellan trafikslagen.  

Ekonomisk hållbarhet 
Det lokala underlaget för kommersiella verksamheter bedöms öka till följd av nya 
bostäder. Andelen besökare till kommunen förväntas också öka. Satsningar på utvecklad 
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tillgänglighet för fotgängare och cyklister, ökar människors tillgång till lokal service och 
förutsättningar för lokala kommersiella verksamheter. 

Översiktsplanen ger utrymme för ett stort antal nya verksamheter. Tre 
verksamhetsområden pekas ut och har lokaliserats längs med E18. Risk finns också att 
eventuell handelsutveckling i dessa lägen kan komma att konkurrera ut insatserna som 
görs för att stärka Bålstas mer centrala delar. 

En större andel blandad stadsmiljö, medger fler kreativa miljöer och bättre möjligheter 
att såväl utveckla lokala nätverk som att ge utrymme för spontana möten mellan 
näringsidkare. 

Planförslagets huvudsakliga inriktning innebär en förtätning och komplettering i de 
centrala delarna av Bålsta nära både kollektivtrafik och service. Riskerna som uppstår är 
främst kopplad till hur utvecklingen kommer att realiseras; hur effektivt de 
kollektivtrafiknära lägena utnyttjas och hur grönstrukturen prioriteras. En fortsatt 
bilburen struktur utanför Bålstas mest centrala lägen riskerar att medföra en ineffektiv 
markanvändning då parkeringsytor kommer att ta upp delar av de mest centrala lägena. 

Översiktsplanen pekar ut en viljeriktning att länka samman stadsdelar, detta kommer 
med förslaget att förbättras men skulle kunna utvecklas och integreras ännu mer. 
Förbättrade förutsättningar för gång och cykel kan också förbättra folkhälsan om det blir 
lättare för människor att röra sig till fots eller med cykel istället för bil.  

Tillgängligheten till och utbudet av lek- och aktivitetsytor för barn och unga stärks i de 
centrala delarna av Bålsta. Risk finns dock att friytor för barn sammantaget minskar i 
och med en förtätning av centralorten, vilket ur ett folkhälsoperspektiv bedöms som 
negativ. 

Planförslaget pekar ut en ambition för att utveckla kommunens attraktivitet. Flera av de 
stadskvaliteter som påverkar efterfrågan på bostäder kommer att uppnås, framför allt i 
Bålstas centrala delar. Förslaget förväntas därför medföra en stärkt identitet av 
kommunen, här spelar kopplingen till, samt tillgängliggörandet av, Mälaren en stor och 
viktig roll. Riskerna kopplade till översiktsplanens utpekade utveckling kopplar främst till 
genomförandet. En tydligt utpekad risk är att identiteten av pendlarkommun förstärks då 
stora investeringar kommer att göras i förbättrad bilinfrastruktur. 

Ekologisk hållbarhet 
Planförslaget pekar ut en ambition av att utveckla kommunens kommunikationer med 
fokus på oskyddade trafikanter samt prioritering av gång- och cykelvägar. Lokalisering av 
både verksamheter och bostäder ska ske i kollektivtrafiknära lägen. Detta bedöms som 
mycket positivt också för att åstadkomma kommunens mål om att bli fossilbränslefri år 
2050.  

Risker finns dock att kommunens mindre orter inte kan försörjas med kollektivtrafik på 
ett konkurrenskraftigt sätt gentemot bilen. Ytterligare pendlarparkering vid 
pendeltågsstationen och andra viktiga hållplatser samt anslutningsväg mellan Bålsta C 
och E18 riskerar att påverka inriktningen mot mer hållbara transporter negativ då 
tillgängligheten för bil ökar. Stora parkeringsytor vid pendeltågsstationen motverkar 
också eftersträvade mål om ökad stadskvalité, stadsmässighet och trygghet.  

Utpekat verksamhetsområde Logistik Bålsta skapar stor risk för en ökad andel 
varutransporter, trängsel, klimatgasutsläpp och buller med stor påverkan på närliggande 
bostadsområden. 

Utbyggnad av storskaliga lösningar för kommunalt vatten och avlopp som planeras kan 
ses som relativt hållbara. Även fjärrvärme med biobränsle och överskottsvärme från 
industrin är positiv ur hållbarhetssynpunkt. Översiktsplanen pekar ut kommunens 
målsättning om att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. En tydligt utstakad väg för 
hur denna målsättning ska nås pekas inte ut. Styrande riktlinjer för ökad lokal produktion 
av förnyelsebar energi saknas likaså skarpa formuleringar och styrning mot ett mer 
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hållbart och energieffektivt byggande. Kommunens avfallssystem är tranportintensivt då 
det bygger på regionala lösningar. 

Kommunens blåstruktur är starkt sammanlänkad med den regionala skalan i och med 
Mälaren och dess värden för såväl dricksvattenförsörjning, naturvärden som rekreativa 
värden. Det finns förslag på ett vattenskyddsområde i Prästfjärden med syfte att skydda 
dricksvattentäkter mot påverkan från olika verksamheter. 

Översiktsplanen pekar inte ut en sammanhållen struktur för grönstruktur för 
ekosystemtjänster. Eftersom kommunen präglas av stora barriärer i form av såväl E18 
och järnvägen och stora jordbrukslandskap skulle en tydligare och starkare struktur för 
grönstrukturen behöva pekas ut. Det gröna stråk som är utpekat kopplat till 
Görvälnkilen bedöms som positivt också i en regional kontext. Planförslaget föreslår en 
stärkt grönblå koppling från Bålstas centrala delar ner mot Mälaren vilket bedöms som 
positiv. Samtidigt pekar förslaget ut en förtätning av tätorten som medför risk för att 
områden viktiga för bevarandet av ekosystemtjänster byggs bort.  

Höga naturvärden värnas i den framtida utvecklingen. Förslaget pekar på ett tydligt sätt 
ut hur dessa ska hanteras i planeringen. Detta bedöms som positivt. En liten risk 
kvarstår dock att områden med höga värden byggs bort. 

Riktlinjer anger att vattenmiljöer ska bevaras och utvecklas och att förbättringsåtgärder 
avseende vattenkvaliteten vid nybyggnation ska ske där det är möjligt. Ett flertal 
värdefulla vattenmiljöer är redan skyddade i form av Natura 2000-områden och Lillsjön 
samt delar av Bålstaåsen föreslås bli naturreservat. Planförslagets strategi att fokusera 
utvecklingen kring tätorten är på många sätt hållbar, men medför oundvikligen 
svårigheter att hantera dagvatten från en större andel hårdgjord mark, en minskad andel 
naturmark och i direkt anslutning till Mälaren.  

Utvecklingen intill Mälarstränder riskerar att skada ekologiskt värdefulla strandmiljöer 
och ställas i konflikt med strandskyddet. Höga biologiska värden i strandmiljöer ska 
dock premieras över tillgänglighet.  
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1 Samlad bedömning 
Översiktsplanen har en tydlig inriktning mot en hållbar utveckling för kommunen. 
Strukturbilden är tydlig med sina intentioner att stärka centralorten Bålstas möjligheter 
att utveckla ett attraktivt stadsliv, med mötesplatser, service och aktiviteter som kan 
stärka hela kommunens attraktivitet och öka möjligheterna att leva en större del av 
vardagslivet lokalt. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik pekas ut som prioriterade. Detta 
är positivt ur både ekologiska och social perspektiv. En tydlig inriktning mot en 
prioritering av de oskyddade trafikanternas perspektiv är prioriterat utifrån både ett 
barn- och jämställdhetsperspektiv. Det finns också en ambition att ta vara på och 
utveckla kommunens grönstruktur och naturvärden. Vid en förtätning i de centrala 
delarna kan dock både värden viktiga för specifika naturområden samt för 
grönstrukturen som sådan påverkas negativt. I vissa avseenden kan detta motiveras 
genom en ökad hållbarhet för andra centrala hållbarhets parametrar så som ökad 
integration och en mer sammanlänkad stadsväv.  

Figur 1.  Värderos över planförslag, nollalternativ och nuläge. Planförslagets hållbarhetspotential visas i denna 
bild och jämförs med hållbarhetspotentialen i nuläget och för ett nollalternativ. Ju längre ut mot 
cirkeldiagrammets kan, desto större potentiell hållbarhet. 

Håbometoderna fördjupar innehållet i strukturbilden och bidrar med en inriktning för 
genomförandet av utvecklingsstrategin. Håbometoderna sammanfattar många av de 
kunskapsbaserade arbetssätt som visat sig leda till hållbarhet. 

Planens svagheter handlar trots detta i första hand om bristen på tydlighet i riktlinjerna. 
Detta riskerar att försvåra genomförandet med bibehållen hållbarhetsambition. Det 
saknas också vägledning för hur avvägningar ska göras i de målkonflikter som planen 
skapar, t.ex. mellan bebyggelseutveckling och höga natur- och kulturvärden. 
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Målkonflikterna mellan förtätning och bevarande av grönstruktur skulle behöva lyftas 
tydligare för att kunna hantera frågan på ett strukturerar och genomtänkt sätt i 
kommande skeden. Prioriteringen av insatser är övertygande på en översiktlig nivå, men 
är på en mer detaljerad nivå alltjämt oklar.  

Tabell  1.  I tabellen sammanfattas de positiva och negativa konsekvenser som översiktsplanen bedöms 
medföra för respektive hållbarhetsfaktor. Se sid 15 för skala av konsekvensbedömning. 

  Identitet och kulturmiljö (MKB) 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för skapande av lokal och regional identitet genom att säkerställa och 
utveckla en god tillgänglighet till Mälarens stränder. 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser för skapande av lokal identitet och mötesplatser. 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser för bevarande av karakteriserande landskap. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser i anpassningen av ny bebyggelse till landskapet och 
befintlig miljö. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för skapandet av identitet. 
Risk för märkbara negativa konsekvenser för identitetsskapande i relation till bevarande av jordbruksmark. 

Risk för negativ påverkan på riksintresse för kulturmiljövården, Skohalvön och Arnöhuvud. 

Ingen bedömd påverkan på riksintresse för kulturmiljövården Övergran-Yttergran. 

Möten, trygghet och lokalt engagemang 
 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att planera nybyggda bostäder med maximalt 400 
meter gångväg till kollektivtrafikplats. 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser för tillgång till mötesplatser med kollektivtransport samt 
ökning av funktionsblandning med förstoring av utbudet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser för skapandet av trygga gaturum och platser 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser för utökad service och integration genom prioritering av 
nybyggnation med syfte att förtäta staden, bevara samt öka service/målpunkter. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för goda boendemiljöer för barn med utveckling av 
platser för rekreation, lek och aktivitet. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom att eftersträva för variation i arkitektur och 
estetisk utformning för att säkerställa en mänsklig skala och orienterbarhet i kommunens olika 
stadsdelar. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för att öka funktionsblandning samt ökad variation av 
mötesplatser inom Bålsta tätort. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för en ökad variation av mötesplatser genom skapandet 
och bevarandet av parker och naturområden i Bålsta centrala delar. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för tillgång till mötesplatser för barn och ungdomar i 
grön närmiljön. 
Risk för märkbara negativa konsekvenser vid planering av nybyggda bostäder på landsbygd med max 
1500 meter promenadväg till hållplats för kollektivtrafik eftersom detta avstånd inte främjar 
kollektivtrafikresor. 
Ingen bedömd påverkan för konsekvens för möjlighet till blandade mötesplatser. 

Grönstruktur för rekreation (MKB) 

Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för stråk kopplade till den regionala grönstrukturen. 
Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för tillgång till rekreation och variation av rekreativa 
kvaliteter i Bålsta tätort. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för att sammanlänka grönstrukturen för rekreation i 
Bålsta tätort. 
Möjlighet till märkbar positiv konsekvens då kontakten mot Mälaren och dess rekreativa möjligheter. 

Risk för stora eller märkbara negativa konsekvenser för tillgången på närnatur riskerar att byggas bort 

Möjlighet till små positiva konsekvenser på tillgången på tätortsnära natur och närhet till 
rekreationsområde 
Risk för små negativa konsekvenser gällande tillgång till grönstruktur för rekreation utanför tätorten. 

Risk för stora negativa konsekvenser gällande grönstruktur för rekreation och tillgången på 
tätortsnära skogar 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas i någon större uträckning. 
LIS-områdena bedöms inte påverka den allemansrättsliga tillgången till strandområdena negativt. 

Hälsa och säkerhet (MKB) 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för de oskyddade trafikanterna. 
Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande ljudmiljö för bostadsbebyggelse., skred och ras, 
samt riskavstånd för miljöfarlig verksamhet. 
Risk för märkbar negativ påverkan på människors hälsa p.g.a. extrema temperaturer och 
översvämningar vid ett förändrat klimat. 
Möjlighet till acceptabel risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till transportled farlig gods, 
förorenad mark, översvämning vid Mälaren, och elektromagnetiska fält. 
Ingen bedömd negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för luft. 
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Lokal ekonomi och socialt kapital 
 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser då kommunens attraktivitet utvecklas. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser på integration och möjligheten till utbyte av socialt kapital.   
Möjlighet till stora positiva konsekvenser för möjligheter att skapa stråk för att samla verksamheter, 
service och mötesplatser. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för tillgång på olika boendeformer 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för tillgänglighet för gång- och cykel 
Risk för stora negativa konsekvenser för ett levande stadsliv p.g.a verksamhetsområdens placering. 

Långsiktig resurshushållning 

Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för effektiv markanvändning och effektivt nyttjande 
av tekniska system. 

Risk för märkbar negativ konsekvens kopplat till långsiktigt effektiv markanvändning, ineffektiv 
infrastruktur för väg, gång- och cykel. Samt för landsbygdsutveckling. 
Risk för märkbara negativa konsekvenser kopplade till riksintresse för jordbruk av nationell betydelse. 

Risk för stora negativa konsekvenser för tillgång till kollektivtrafik samt ökad trafik p.g.a anslutningsväg 
mellan Bålsta c och E18 samt för grönområden viktiga för ekosystemtjänster. 
Riksintresse för totalförsvaret, skogsbruk av nationell betydelse samt yrkesfisket bedöms inte 
påverkas negativt. 

Social trygghet och folkhälsa 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för tillgänglighet till mötesplatser i from av kultur-, fritids- 
och idrottsanläggningar i kollektivtrafiknära lägen. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då översiktsplanen bidrar till att möjliggöra ett bredare 
utbud av bostäder, en sammanlänkad struktur samt då utbudet av olika typer av lek- och 
aktivitetsytor för barn och unga utvecklas. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för folkhälsa. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för tillgången till friytor och närnatur. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för folkhälsan då en fortsatt bilburen livsstil till viss del 
gynnas i översiktsplanen. 

Investeringsvilja och projektekonomi 
 
Möjlighet till stora positiva konsekvenser då flera viktiga stadskvaliteter utvecklas i tätorten. 

Möjlighet märkbara positiva konsekvenser då kommunens identitet utvecklas och stärks. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för identitetsskapande på grund av bilburen struktur 
riskerar att förstärkas. 

Transportenergi 
 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara samt säkrare resor. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för öka möjlighet till hållbara resor inom Bålstas centrala 
delar 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara resor (G-C) inom kommun och mot 
grannkommuner genom utbyggnation av förbindelser 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser med lokalisering av nya verksamhetsområden i goda 
kommunikationslägen 

Risk för små negativa konsekvenser för främjandet av kollektivtrafiken vid planering av nybyggda 
bostäder i landsbygden. 
Risk för märkbara negativa konsekvenser för skapandet en stadsmässig struktur samt främjandet av 
hållbara resor genom att planera för flera pendlarparkeringar för bil vid Bålsta C samt andra viktiga 
kollektivtransportnoder. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för hållbar transport i landsbygd. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för ökad bilåkning i slottsområdet på grund av etablerad 
färjeförbindelsen. 

Risk för stora negativa konsekvenser för ökad bilanvändning vid etablering av verksamheter vid 
Draget samt för ökad andel lastbilar på E18 samt kommunala vägar mot förändringsområdet för 
verksamhet Logistik Bålsta. 
Risk för stora negativa konsekvenser för ökad biltrafik intill Bålsta centrala delar genom utbyggnation 
av en anslutningsväg mellan Bålsta C och E18 
Riksintresse för kommunikationer bedöms inte påverkas av planförslaget. 
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Kretsloppssystem och miljöteknik 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den kommunala (och regionala) 
dricksvattenförsörjningen från Mälaren. 
Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då förändringsområden är koncentrerad till befintliga 
reningsverk och en stor andel är anslutna till kommunalt VA. 
Risk för märkbara negativa konsekvenser då kommunens avfallshantering är transportintensiv. 

Risk för stora negativa konsekvenser då översiktsplanen saknar styrande riktlinjer för utveckling av 
hållbar elproduktion och hållbart byggande. 
Riksintresse för energidistribution bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Grönstruktur för ekosystemtjänster 

Möjlighet till märkbar positiv konsekvens för grönstruktur för ekosystemtjänster i Bålsta samt höga 
naturvärden i Bålsta tätort. 
Möjlighet till liten positiv konsekvens för den regionala grönstrukturen. 

Risk för små negativa konsekvenser för påverkan på höga naturvärden. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser då tätortsnära jordbruksmark bebyggs och styckas upp. 

Risk för stor negativ konsekvens för konnektiviteten i den kommunala grönstrukturen. Samt 
grönstrukturen för ekosystemtjänster i Bålsta tätort. 
Risk för mycket stor negativ påverkan på riksintresse för naturvården. 

Risk för mycket stor negativ påverkan på naturreservat. 

Risk för mycket stor negativ påverkan på Natura 2000-område 

Ingen bedömd påverkan på påverkan på djur- och växtskyddsområden 

Blåstruktur för ekosystemtjänster 

Möjligheter till stora positiva konsekvenser för vattenvärden i Lillsjön. 

Möjlighet till märkbar positiv konsekvens för blåstruktur för ekosystemtjänster i Bålsta tätort. 

Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser om fler hushåll ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp. 
Risk för små negativa konsekvenser för vattenmiljö i Mälaren kopplat till utveckling av strandnära 
lägen. 
Risk för liten negativ påverkan för vattenvärden i övriga ytvattenförekomster samt i 
grundvattenförekomster. 
Risk för liten negativ påverkan på biologiska värden knutna till strandskyddade områden. 

Risk för stora negativa konsekvenser för vattenmiljö i Mälaren kopplat till utveckling av Bålsta.   

Risk för stor negativ påverkan för vattenvärden i Lilla Ullfjärden.   

Risk för mycket stor negativ påverkan på Natura 2000-område då riktlinje möjliggör för ingrepp i 
området.   
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2 Inledning 
Det här dokumentet utgör en hållbarhetsbedömning, inklusive MKB, för en ny 
kommunomfattande översiktsplan (ÖP) för Håbo kommun.   

I jämförelse med MKB-förordningens krav kommer planförslaget att bedömas utifrån 
ett bredare hållbarhetsperspektiv, där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer 
behandlas ingående. Bedömningen ska uppfylla kraven enligt Plan- och bygglagen på 
redovisning av konsekvenser samt Miljöbalkens krav på miljöbedömning. Analyserna, 
hållbarhetskonsekvenser generellt samt MKB-konsekvenser, samordnas och redovisas i 
denna rapport.  

Hållbarhetsbedömningen syftar till att identifiera och konsekvensbedöma de delar av 
planen där det föreligger risk för att betydande miljöpåverkan kan uppstå, samt andra 
aspekter som har stor betydelse för hållbar utveckling. 

2.1 Miljöbedömningsprocessen 
Ambitionen har varit att miljöbedömningsprocessen ska breddas och omfatta ett brett 
spektrum av sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av den utveckling som 
presenteras i översiktsplanen. Därför har en hållbarhetsbedömning (inklusive MKB) för 
Håbo kommuns nya översiktsplan arbetats fram. Hållbarhetsbedömningen har pågått 
parallellt med förslagsarbetet. Möten och en workshop har genomförts under processens 
gång där kommunens projektgrupp och konsultgruppens experter har diskuterat 
planförslaget och hållbarhetsbedömningen. Miljöbedömningsprocessen har till viss del 
också fungerat som ett hållbarhets- och planstöd i översiktplanearbetet. 

En avgränsning för hållbarhetsbedömningen (inklusive MKB) arbetades fram under 
våren 2016. Avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen den 8 juni, varefter justeringar 
gjordes. 

Ytterligare avstämningar med länsstyreselen har gjorts gällande Håbometoderna och 
strukturbild (6 september) samt markanvändningskarta och riksintressen (6 oktober). 

En nulägesbeskrivning och hållbarhetsbedömning av nuläget gjordes genom SWOT-
analyser av kommunens egen projektgrupp.  

Bedömning av förslaget har gjorts och kommunicerats vid arbetsmöten där 
representanter från konsultgrupp och tjänstemän deltagit. Fokus har lagts på följande 
frågor: 

- Hållbara transporter med minskat bilfokus där bebyggelse fokuseras i 
kollektivtrafiknära lägen och stödjer service. 

- Social mångfald genom sammanlänkade strukturer och blandade bostadstyper. 
- Tydlig grönstruktur som relaterar till den bebyggda miljön och bidrar med 

ekosystemtjänster och effektivt markutnyttjande. 

2.2 Avgränsning 
Behovsbedömning 
Det inledande steget i en miljöbedömningsprocess utgörs av en bedömning för att 
avgöra om planen väntas medföra betydande miljöpåverkan. Vanligtvis görs detta genom 
en behovsbedömning. Enligt miljöbalken 6 kap 11 § avser en översiktsplan alltid 
medföra betydande miljöpåverkan och ska således konsekvensbeskrivas. En avgränsning 
för att ringa in vilka frågor som utgör betydande miljöpåverkan för översiktsplanen har 
därför genomförts.  Avgränsningen omfattade de vilka frågor samt vilket geografiskt 
område som ska behandlas (bl.a. eventuella mellankommunala/regionala frågor), vilka 
tidsperspektiv som ska råda samt vilka alternativ som ska bedömas. 
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Nivå- och sakmässig avgränsning 
Hållbarhetsbedömningen fångar i första hand upp de strategiskt viktigaste 
problemställningarna, där konsekvenserna är av kommunal betydelse eller större. Sådan 
påverkan som kan antas bli föremål för bedömning i senare planskeden kan också antas 
ha mindre betydelse för miljöbedömningen av ÖP. Det gäller till exempel bedömning av 
miljöstörande verksamhet eller andra verksamheter som kräver miljötillstånd och därför 
kommer att miljöprövas i samband med dessa. 

De huvudsakliga dragen i planförslaget behandlas som följande: 

- Bebyggelseutvecklingens förutsättningar att skapa variation, social 
sammanhållning och en mångfald av funktioner och utveckling inom 
kommunen. 

- Förutsättningar för hållbart resande, transportinfrastruktur samt gång- cykel och 
kollektivtrafik 

- Förutsättningar för grön- och blåstruktur för ekosystemtjänster och rekreation 
- Förutsättningar för landsbygdsutveckling 
- Förutsättningar för ökad hållbarhet inom tekniska system och 

kretsloppslösningar 

Geografisk avgränsning 
Översiktsplanen avgränsas huvudsakligen till kommunens utbredning men har även ett 
regionalt och nationellt perspektiv i de frågor som är av denna karaktär. 

De frågor som belyses i ett regionalt, mellanregionalt eller mellankommunalt perspektiv 
är följande: 

• Grönstruktur och blåstruktur för människa och natur. 
• Vattenkvalitet och MKN för vatten 
• VA-lösningar och energilösningar som kan påverka regionala VA-systemet eller 

regionala energiförsörjningssystemet 
• Villkor och utvecklingsmöjligheter för näringsliv och service. 
• Transportsystem: biltrafik, kollektivtrafik, cykeltrafik, båttrafik samt godstrafik. 
• Utflyktsmål, besöksturism. 
• Bebyggelsestruktur, grönstruktur och landsbygdsstruktur i enlighet med 

pågående arbete med RUS 2017-2020 
Frågor kring global uppvärmning behandlas, men utan att i bedömningarna precisera 
påverkan och konsekvenser utanför kommunen. 

Tidsmässig avgränsning 
Kommunens vision, som ÖP utgår från, sträcker sig till år 2030. ÖP:s utpekade 
markanvändning och utvecklingsområden speglar behovet fram till år 2030. ÖP har 
dock en utblick mot år 2050, framförallt gällande vägvalsfrågor och val av övergripande 
strukturell karaktär. Hållbarhetsbedömningen följer ÖP:s tidsmässiga avgränsning. 
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2.3 Metodik 
Hållbarhetsbedömningen är gjord utifrån hållbarhetsanalysverktyget Värderosen. 
Analysverktyget är framtaget av Ekologigruppen AB och Arken arkitekter. Värderosen 
syftar till att ge en helhetsbild av vad som kan stärka respektive motverka hållbarheten 
för tolv olika hållbarhetsfaktorer inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Planförslagets konsekvenser bedöms i tolv delar, en del för varje hållbarhetsfaktor. En 
närmre beskrivning av varje hållbarhetsfaktor återfinns i konsekvensbedömningskapitlet. 
Planförslagets hållbarhetspotential visualiseras också med en bild; värderosen. 

Konsekvenserna kommer att relateras till det värde som berörs, men också till 
miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer och miljömål samt övriga 
hållbarhetsfaktorer. 

 

Figur 2.  Värderosen, oifylld.   
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Skala för konsekvensbedömning 
En fyrgradig skala föreslås för beskrivning av planens positiva och negativa 
konsekvenser. Skalan grundar sig på en relation mellan effekternas omfattning och 
storleken på de värden som påverkas. 

Åtgärder och förslag som inte bedöms medföra någon varken negativ eller positiv 
konsekvens är i tabellerna gråmarkerade. 

Negativ konsekvens Positiv konsekvens 
Mycket stora konsekvenser 

Betydande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt 
intressanta objekt. 
Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter. 

Mycket stora konsekvenser 

Betydande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt 
intressanta objekt. 
Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter. 

Stora konsekvenser 

Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av 
regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på värden 
av kommunalt intresse. 
Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera 
betydande aspekter. 

Stora konsekvenser 

Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av 
regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på värden 
av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera 
betydande aspekter. 

Märkbara konsekvenser 

Liten påverkan på värden av 
nationellt eller regionalt 
intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan på 
värden av lokalt intresse. 
Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller 
för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre 
betydande aspekter. 

Märkbara konsekvenser 

Liten påverkan på värden av 
nationellt eller regionalt 
intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan på 
värden av lokalt intresse. 
Bidrar tydligt till utveckling 
avhållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller 
för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre 
betydande aspekter. 

Små eller obetydliga konsekvenser 

Begränsad påverkan på värden 
av lokalt intresse eller inga 
konsekvenser (ingen märkbar 
påverkan). 
Försämrar i någon mån 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller 
helt lokalt. 

Små eller obetydliga konsekvenser 

Begränsad påverkan på värden 
av lokalt intresse eller inga 
konsekvenser (ingen märkbar 
påverkan).  
Bidrar i någon mån till 
utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller 
helt lokalt. 
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Bedömning av påtaglig skada på riksintressen 
Bedömningen av påtaglig skada på riksintresse görs med utgångspunkt i 
riksintressebeskrivningen. 

Med påtaglig skada avses skada på värden som har betydelse från allmän synpunkt och 
som inte kan återskapas eller ersättas om de en gång förstörs. För att möjliggöra 
bedömning av påtaglig skada kan bedömningsgrunden Handbok med allmänna råd för 
tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra stycket, Miljöbalken – Riksintresse för naturvård och friluftsliv, 
användas. Riksintresseutredningen kan också utgöra ett stöd i bedömningen. Hur 
riksintresset tillgodoses ska framgå i bedömningen.    

2.4 Osäkerhet i bedömningarna 
En översiktsplan pekar ut den huvudsakliga viljeinriktningen för kommunens mark- och 
vattenanvändning. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. Det innebär 
att det inte går att i detalj beskriva alla konsekvenser ett genomförande av planen kan få. 
I samrådsskedet har planförslagets konsekvenser i första hand bedömts utifrån den 
övergripande fysiska strukturens möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Ofta gäller 
för konsekvenserna i denna konsekvensbedömning en möjlighet till en positiv konsekvens 
eller risk för en negativ konsekvens. 

De områden som pekas ut som LIS-områden i översiktsplanen har i denna MKB inte 
bedömts i detalj. Merparten av dessa områden har behandlats i tidigare skeden genom 
tematiskt tillägg daterat 160314, då särskild MKB ej utfördes. LIS-område Ekilla har 
tillkommit därefter.  

Den huvudsakliga bedömningen har gjorts på det förslag till översiktsplan som är daterat 
161005. Vissa justeringar har gjorts i översiktsplanen därefter, uppdateringar har gjorts 
inom vissa områden. Förslaget som helhet har dock inte ombedömts därefter.  
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3 Nuläge 
Som underlag för förslagsarbetet har kommunen genomfört en SWOT-analys av 
nuläget. SWOT:en  lyfter fram kvaliteter, brister, hot och utvecklingsmöjligheter för 
kommunen och utgör en grund för det fortsatta arbetet. Här följer en kort 
sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna som dragits i analysen.  

Håbo kommun är en Mälarnära pendlingskommun med i dagsläget drygt 20 000 
invånare. Den är en del av Sveriges mest ekonomiskt aktiva storstadsregion, med goda 
förbindelser till regionkärnan Stockholm med såväl regional- och pendeltåg, som med 
regionalt vägnät. Merparten av invånarna bor i tätorten Bålsta vilket ger förutsättningar 
för god tillgång till service och olika fritidsaktiviteter. Bebyggelsestrukturen i Bålsta tätort 
har dock brister med glesa och delvis segregerade bostadsområden och en ineffektiv 
trafikstruktur där de oskyddade trafikanterna inte fått tillräckligt utrymme. Särskilt 
stadsmiljön i centrum har brister när det gäller möjlighet till folkliv och platser för 
möten. Tågstationen, centralt i Bålsta, med anknytande trafik till hela Mälarregionen är 
en stor tillgång för kommunen. Utpendling för arbete är dock stor vilket ger små 
förutsättningar för ett aktivt stadsliv dagtid. Bålsta såväl som kommunen som sådan 
utmanas av en bristande identitet. En fråga som är viktiga att lyfta i utvecklingen av såväl 
tätort som kommun. 

När det gäller hälsa och säkerhet har Håbo kommun relativt goda förutsättningar med 
god luftkvalitet och god tillgång till tätortsnära rekreation. Vägnätet är dock storskaligt, 
vilket gynnar biltrafik och uppmanar till höga hastigheter. Problem med övergödning 
och miljögifter förekommer i kommunens vattenförekomster. 

I Håbo kommun är det nära till naturen, tillgången till Mälaren och områden viktiga för 
såväl rekreation som biologiskt mångfald är hög. Markutnyttjandet i tätorten är dock 
ineffektivt och många grönområden används inte i den utsträckning som de har 
potential att göra. Det finns stora möjligheter att planera för en sammanhängande 
grönstruktur, tillgängliggöra rekreativa kvaliteter och arbeta medvetet med gränserna 
mellan bebyggd och obebyggd miljö och planera en fysisk struktur som gör det möjligt 
att erbjuda flera olika ekosystemtjänster. Trots att Mälaren omger kommunen och 
tillgängligheten således är god finns brister i tillgängligheten till Mälarstränderna. Här 
finns en stor utvecklingspotential.  

Det finns flertalet rika och väl bevarade kulturmiljöer i kommunen. Markanvändningen i 
stora delar av kommunen har präglats av jordbruk, vilket också ses tydligt i landskapet. 
Jordbruk, och till viss del skogsbruk, är fortfarande viktiga näringar. 
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4 Introduktion till planförslaget 

4.1 Planförslag Översiktsplan Håbo – en kommun 
för framtiden 
År 2030 förväntas Håbo kommun ha vuxit till 25 000 invånare. Den huvudsakliga 
inriktningen är att bebyggelseutvecklingen ska fokusera på befintliga 
bebyggelsekoncentrationer, inom redan ianspråktagna områden. Merparten av 
befolkningstillväxten kommer att ske inom Bålsta tätort. Tätorten ska växa inifrån och ut 
och förtätas för att länka ihop och läka stadsväven. Det ökade befolkningsunderlaget i 
centrala delar av Bålsta tillsammans med åtgärder och satsningar för att skapa 
stadsstruktur förväntas skapa en mer en med levande stadskärna med en blandning av 
service, kultur och handel. 

Transportsystemet kommer att förstärkas mest i Bålstas centrala delar med såväl 
satsningar för vägtrafik samt gång- och cykel. Den största investeringen som pekas ut är 
vägdragningen som ska koppla Bålsta station till E18. 

Lokala arbetstillfällen möjliggörs både genom en utveckling av de centrala delarna av 
Bålsta samt genom utpekade verksamhetsområden i tätortens utkanter, längs E18. 

Planförslagets utgår från att en merpart av utvecklingen kommer att tillkomma i de 
centrala delarna av Bålsta, med en tyngdpunkt av bebyggelseutveckling i Bålstas centrala 
delar, för att skapa ett mer robust, hållbart och attraktivt samhälle.  

Figur 3.  Strukturbild för Håbo kommun. (Håbo kommun, 2016) 

Översiktsplanens sträcker sig till år 2030 med en utblick mot år 2050.  

Planförslaget ska utgå från den övergripande inriktning som formulerats i visionen Vårt 
Håbo 2030. 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.  
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Visionen består av fyra inriktningar: 

- Håbo – en aktiv part i Mälardalen 
- Mälarkommunen nära naturen 
- Bålsta – en levande småstad 
- I hållbara Håbo finns det goda livet 

Stadsbyggnadsprinciper – Håbometoderna 
Översiktsplanen bygger på sex stycken Håbometoder, som på en övergripande och 
strategisk nivå fastställer hur kommunen ska utvecklas för att uppnå visionen. Metoderna 
kompletterar varandra och ska hanteras tillsammans.  

Efter Håbometoderna följer sedan områdes- och ämnesspecifika planeringsriktlinjer. 
Riktlinjerna tas fram med utgångspunkt i Håbometoderna och konkretiserar ytterligare 
hur Håbo kommuns utveckling ska se ut inom olika områden. En röd tråd, med 
utgångspunkt i Vårt Håbo 2030 ska genomsyra översiktsplanen och dess inriktningar.  
 

 

Figur 4.  Illustration över relationen vision, Håbometoder och planeringsinriktningar (Håbo kommun, 2016). 

De sex stycken Håbometoderna innefattar: 

- Fokusera utvecklingen 
- Främja landsbygdsutveckling 
- Skapa gemenskap 
- Skapa stadsstruktur 
- Tillvarata det Håbospecifika 
- Tillvarata naturen 
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5 Nollalternativet och dess konsekvenser 
Nollalternativet utgörs av översiktsplanen (ÖP) från år 2006, den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Bålsta från år 2010 samt den praktiska tillämpningen av ÖP 
och FÖP, i det fall det kan beläggas att tillämpningen skiljer sig väsentligt från 
dokumentens intentioner.  

I nollalternativet sker befolkningsökningen i enlighet med nuvarande mönster i 
flyttningar och födelsenetto. Till år 2030 har därför befolkningen i Håbo kommun ökat 
till 22 100, från dagens dryga 20 000. 

Kommunen växer och utvecklas enligt gällande strategiska dokument, nya områden med 
bostäder tillkommer. Den idag spridda bebyggelseutvecklingen fortgår och förstärks 
ytterligare. Översiktsplanen från år 2006 pekar ut utveckling i stråk längs med E18, samt 
väg 263 mot Svannäs och på Skohalvön. Befintliga småorter (framförallt Kivinge, 
Skokloster tätort, Häggeby och Krägga/Stämsvik) förstärks samtidigt som mer 
bostadsbebyggelse kan tillkomma i utbyggda VA-ledningszoner och kollektivtrafikstråk. 
Goda skyltlägen längs med motorvägen E18 ska nyttjas för expansionsutrymmen för 
handel och andra verksamheter. Håbos rika natur- och kulturmiljöer ska också bevaras 
för framtida generationer. 

Social hållbarhet 
I nollalternativet tillkommer merparten av ny bostadsbebyggelse i Bålsta, även om 
bebyggelse också tillkommer i andra delar av kommunen. Insatser görs för att skapa 
stadsstruktur i Bålsta centrum. Både bostadsbebyggelse och verksamheter tillkommer, 
tillgång på service och handel kommer att öka. Utpekad utveckling av såväl 
verksamheter och handel längs E18 kommer att konkurrera ut de insatser som görs i 
Bålstas centrala delar. Detta medför att det kommer att bli svårt att få till den levande 
stadskärna som FÖP och planprogram för Bålsta centrum pekar ut. 

Den spridda utvecklingen kommer också att innebära ett stort behov av 
parkeringsmöjligheter i Bålstas centrala delar. Detta medför att möjligheterna för att 
skapa en attraktiv stadsmiljö minskar. Möjligheterna för möten mellan människor och 
den känsla av trygghet som befolkade stadsrum ger försvåras också avsevärt. 

Ekonomisk hållbarhet 
Förtätning i Bålsta möjliggör för ett effektivt användande av teknisk infrastruktur. I 
övriga kommunen pekas flera andra utbyggnadsområden ut men då en tydlig prioritering 
saknas mellan de utpekade utvecklingsområdena antas utvecklingen i nollalternativet bli 
spridd. Den spridda bebyggelsen innebär en ineffektiv markanvändning som långsiktigt 
även innefattar stora kostnader för samhällsservice, bland annat stora kostnader för VA-
utbyggnad. Med en spridd bebyggelse och segregerade stadsdelar, utan tillräckligt med 
attraktiva mötesplatser i stadskärnan, är möjligheterna att utnyttja invånarnas sociala 
kapital små. Det finns en risk att utvecklingen inte sker på ett hållbart sätt genom att 
projekt genomförs i oönskad prioriteringsordning, det kan bland annat få 
samhällsekonomiska konsekvenser. Konsekvenserna för hälsa och säkerhet bedöms 
också försämras då bebyggelse kommer tillkomma i bullerutsatta lägen. 

Stor andel jordbruksmark är utpekad för bostadsbebyggelse och verksamheter. Ur ett 
långsiktigt resurshushållningsperspektiv bedöms detta som mycket negativt.  

Ekologisk hållbarhet 
Nollalternativet pekar mot en mer spridd bebyggelse jämfört med planförslaget. Det ger 
mindre resandeunderlag, mindre fokuserade satsningar på kollektivtrafik och mindre 
möjligheter för utveckling av lokal service. Bilanvändandet bedöms därför bli stort och 
biltrafiken öka.  
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Den relativt spridda bebyggelseutveckling gör att stor andel naturmark tas i anspråk 
vilket medför en risk för att gröna strukturer och värden försvagas och byggs bort. 
Planförslaget pekar ut en fragmentering av grönstrukturen då viktiga samband kan 
tänkas skäras av utav den tydliga utvecklingen kopplat till stråk längs väg 263 och E18. 
Den spridda bebyggelsen gör det också svårt att koncentrera skötsel till strategiskt 
viktiga platser varför tillgången till rekreationsområden varierar mellan olika 
bostadsområden. 

Flera områden är utpekade för utveckling och boende i strandnäralägen. Vidare 
exploatering kan komma att påverka miljökvalitetsnormer för vatten negativt. Framför 
allt utbyggnaden av områden längs Stora och lilla Ullfjärden. 
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6 Hållbarhetsbedömning 
Hållbarhetsbedömningen fokuserar på att analysera sociala, ekonomiska och ekologiska 
konsekvenser av förslaget. Nollalternativ har bedömts separat. 
Under avsnittet bedömning av mål och strategier bedöms Håbometoderna och 
kommunens strukturbild på ett övergripande plan. 
I avsnitten Bedömning av social hållbarhet, Bedömning av ekonomisk hållbarhet och 
Bedömning av ekologisk hållbarhet bedöms planförslagets markanvändningskarta samt 
planeringsriktlinjerna.  
 

6.1 Bedömning av mål och strategier 
Nedan görs en bedömning av hur planförslaget med plankartan tillgodoser mål och 
strategier, det vill säga om den fysiska strukturen beaktar dessa. 

Håbometoderna 
Social hållbarhet 
Håbometoderna Skapa stadsstruktur, Skapa gemenskap, Tillvarata det Håbospecifika 
och Tillvarata naturen identifierar olika åtgärder för att främja social hållbarhet inom 
kommunen. Fokus ligger särskilt på att skapa en stadsstruktur med blandade funktioner 
som uppmuntrar både flöden och möjlighet till möte, vilket bedöms som positivt utifrån 
möjligheten att både skapa en effektiv markanvändning och ökad attraktivitet. Genom 
gestaltning av offentliga rum ska attraktiva miljöer skapas med syfte att stärka 
kommunens identitet. Ytor för bilar ska ses som sekundära i stadsrummet, samtidigt 
som gång- och cykeltrafikanter prioriteras i tätortens centrala delar, vilket bedöms som 
mycket positivt. Nybyggnation avses som ett sätt för att komplettera och sammankoppla 
tätortens olika delar, vilket är positivt för en effektiv markanvändning.  

Föreslagna åtgärder kan skapa en god påverkan på stadslivet i Bålstas centrala delar. 
Möjligheterna till möten mellan människor kan öka, liksom möjligheterna att uppleva 
trygghet i gaturum och allmänna platser. Till exempel målsättningen om att entréer och 
fasade ska vara levande mot gaturummet möjliggör för en ökad känsla av trygghet vilket 
är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Då åtgärder fokuseras till Bålsta, blir effekten 
för kommunens andra orter och för landsbygden begränsad. Bålstas centrala delar 
kommer dock i större omfattning att kunna erbjuda samlande mötesplatser (torg, parker, 
affärsgator, bryggor etcetera) för alla kommuninnevånare när förslaget genomförs. 
Utbudet av service inom kommunen kommer att kunna öka.  

För kommunens andra orter uttrycks inget behov av en liknande utveckling mot en mer 
sammanlänkad struktur och sådana förslag presenteras inte heller i ÖP. Detta skulle 
också endast ha en begränsad påverkan eftersom det tillskott av bebyggelse som föreslås 
i kommunens mindre orter är förhållandevis liten.  

Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar ska bidra till att koppla övriga delar av kommunen 
med utbudet av funktioner i Bålsta centrala delarna. Detta bedöms som problematiskt då 
avstånden mellan tätorten och andra delar av Håbo är för stort för attraktiva resor med 
cykel och kollektivturtätheten har svårt att konkurrera konkurrera med bil. Stora 
investeringar och prioriterade insatser behöver göras för att möjliggöra detta. 

Håbometoden Tillvarata naturen pekar ut en utveckling där grönstrukturen för 
rekreation samt folkhälsa ska tillgängliggöras. Värdefull tätortsnära natur ska värnas och 
gröna stråk utvecklas. Detta bedöms som positivt. Vid ianspråktagande av tätortsnära 
natur ska kompensationsåtgärder genomföras. Hur detta ska göras beskrivs inte.  

Håbometoderna saknar tydlig vägledning för att styra strukturen mot rörelse till fots eller 
cykel, även om det uttrycks som mål. Detta är särskilt viktig kopplat till intentionen att 
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förtäta, framför allt i Bålsta, då det här finns stora möjligheter att gynna ett aktivare liv 
och folkhälsa.  

Strandlinjen och strandområden viktiga för rekreation pekas ut som en viktig 
tillgänglighetsfråga. Metoderna beskriver vikten av att göra stränderna mer tillgängliga 
för alla, vilket skulle innebära en stark utveckling av kommunens identitet och 
attraktivitet. 

Ett starkt idrotts- och föreningsliv samt ett gott företagsklimat pekas ut som unika 
värden i kommunen och som en viktig del för identitetsskapande. Utvecklingen inom 
kommunen ska samspela med dessa värden. Det framgår inte tydlig hur detta ska 
genomföras genom riktlinjer och prioriteringar. Det framgår inte heller tydligt på vilket 
sätt det speglas i markanvändningen. 

Ekonomisk hållbarhet  
Förtätningen och utvecklingen av tätorten framförs också som en del i arbetet med att 
främja den lokala ekonomin. De centrala delarna av Bålsta ska utvecklas med en tydligare 
och tätare stadsstruktur vilket ger underlag för en genomströmning av människor och ett 
ökat utbud av service med möjligheter att skapa arbetstillfällen och att generera 
skatteintäkter. Strategin fokuserar på Bålstas centrala delar och har en begränsad 
påverkan för kommunens andra orter eftersom det inte finns en tydlig utpekad strategi 
för att förstärka lokal ekonomi utifrån orternas olika förutsättningar. En attraktiv 
centralort och ett tillgängligt resecentrum kan dock till viss del stärka förutsättningarna 
för verksamheter också i de mindre orterna. Flera av metoderna väntas gynna en 
utveckling av kommunens identitet, inte minst den ökade tillgången till stränderna och 
det mer attraktiva stadslivet. 

Socialt kapital främjas genom möjlighet att träffas i offentliga rum, som ger utrymme för 
engagemang, idéutbyte, nätverksbyggande och förverkligandet av initiativ. Det är otydligt 
hur strategin ska verkliggöras i mindre orter och hur det sociala kapitalet ska främjas där. 

Målet att planera för en effektiv och fokuserad utveckling av bostäder och verksamheter 
i områden där infrastrukturinvesteringar redan finns, bedöms som positivt för 
samhällsekonomin. Kostnaderna för utvecklingen av nya bostäder utanför tätorten 
riskerar att kunna bli hög, där ett litet antal bostäder genererar höga kostnader för VA, 
gator, etcetera. Prioriterade områden bör därför pekas ut tydligt för att styra utvecklingen 
till dem lägena där de bidra mest till hållbar utveckling. Kostnader för utveckling i 
knutpunkterna bör analyseras.  

Landsbygdens resurser värnas för livsmedelsproduktion och besöksnäring. 
Bostadsutveckling ska underordnads jord- och skogsbruk samt skyddsvärd natur. 
Möjligheten att transportera sig på ett hållbart sätt ska utvecklas. Detta bedöms som 
positivt. Styrningen och prioriteringen av områden som ska utvecklas på landsbygden är 
svagt prioriterad, lokal service, mötesplatser etcetera bör stärkas även på landsbygden. 
Ett tydligare och skärpt fokus för utveckling av kollektivtrafiknoder på landsbygden 
behövs för att möjliggöra för hållbart resande. 

Ekologisk hållbarhet  
Utrymme för hållbara transportmedel (gång och cykel) prioriteras inom Bålstas centrala 
delar. I de övriga delarna av kommunen pekas en stark koppling genom väl utbyggd 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät ut som ett sätt att minska klimatpåverkan och 
nå målet om att bli en fossilbränslefri kommun. Detta bedöms som positivt men det 
krävs en tydlig strategi på kommunal nivå för att möjliggöra hållbara resande i 
kommunens mest perifera delar, såsom Skokloster. Det är viktigt att på ett övertygande 
sätt peka ut åtgärder som gör det möjligt att komma över trösklar för hög turtäthet och 
attraktiv kollektivtrafik. Annars riskerar bland annat en utveckling av stråket mot 
Skokloster att medföra en större andel personbilstransporter.  

En ekosystemansats ska styra utvecklingen, vilket bedöms som positivt. Däremot ger 
planen möjligheter till förändrad markanvändning i särskilt värdefulla naturområden, där 
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deras värden dock ska uppmärksammas och kompenseras. Detta skapar en målkonflikt 
med den utpekade ekosystemansatsen. Strategier kring ekosystemtjänster och bevarande 
bedöms som otydliga. Höga naturvärden värnas i den framtida utvecklingen. Förslaget 
pekar på ett tydligt sätt ut hur dessa ska hanteras i planeringen. Detta bedöms som 
positivt. En liten risk kvarstår dock att områden med höga värden påverkas negativt. 

Urbana ekosystemtjänster ska utvecklas inom kommunens alla delar. Håbometoden 
tillvarata naturen pekar ut vikten av en integration av den byggda och gröna strukturen.  

Strukturbild 
Strukturbilden pekar ut en enkärnig utveckling av kommunen där merparten av 
utvecklingen kommer att ske i Bålsta tätort. Detta möjliggör en komplettering av Bålsta 
tätort med ett ökat antal boende och verksamheter och en sammanlänkning av den 
fragmenterade stadsstrukturen. Det innebär förbättrade förutsättningar för ett mer 
levande stadsliv vilket bedöms som mycket positivt. Inom tätorten pekas gång- och cykel 
ut som prioriterade trafikslag vilket bedöms som positivt. 

Skokloster och Mälaren pekas i strukturbilden ut som viktiga funktioner. En förbindelse 
mellan Skokloster och Knivsta kommer att behöva underbyggas av stora 
infrastrukturinvesteringar och kommer med största sannolikhet att innebära en vidare 
utveckling av Skokloster tätort. Skokloster tätort hyser funktioner och service redan idag 
som är viktiga för såväl orten som dess omland. Vid vidare utveckling kommer 
Skokloster med stor sannolikhet utvecklas till ytterligare en kärna, därför borde detta 
även i detta skede pekas ut med en större vikt också för att möjliggöra en förstärkt 
hållbarhet och utveckling av Skokloster som ort och komplement till Bålsta.   

Transportsambanden som pekas ut i kommunen kopplar framför allt till vägtrafik även 
om spårtrafiken mot Stockholm och Enköping understryks som viktig. Det är otydligt 
vilka samband som finns redan idag och vilka som är utpekade som framtida behov för 
att stärkas upp ytterligare. Detta bör förtydligas för att säkerställa att insatser gör 
strategiskt rätt. Tydligare insatser för att stärka upp kollektivtrafiken utanför tätorten bör 
tydligt framgå, för att rikta utvecklingen mot ett mer inkluderande och jämställt och 
jämlikt transportsystem. 

Utvecklingsstrategin brister i utpekandet av och utvecklingen av de gröna och blå 
värdena och sambanden. Mälaren pekas ut som en viktig funktion men det framgår inte 
med tydlighet hur det värdet ska hanteras eller prioriteras. Den gröna strukturen brister i 
sin konnektivitet, det vill säga är inte tillräckligt sammankopplad. Det finns därför en risk 
att både de gröna och blå värdena urvattnas. Grönstråket i kommunen är 
sammankopplat med Görvälnkilen som är en av Stockholms regionala kilar vilket ses 
som mycket positivt i ett regionalt perspektiv. Förgreningen av grönstrukturen är dock 
svag och borde förstärkas längs Mälarkusten och in i Enköpings kommun. 
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6.2 Bedömning av social hållbarhet 
Identitet och kulturmiljö (MKB) 

 

Bedömning nuläge 
Det finns väl bevarade kulturmiljöer i kommunen som berättar en historia, inte minst 
Skokloster slottsmiljö. Håbo som kommun saknar dock en tydlig identitet, vilket 
hämmar kommunens attraktivitet. Inflyttare har ofta en liten förankring till själva 
kommunen när de väljer att flytta hit.  

Bedömning förslaget 
Planförslaget pekar ut olika identitetsskapande strategier som förstärker kommunens 
karakteriserande landskap samt natur-och kulturmiljöer, såsom Mälaren, jordbruksmark 
och Skokloster. 

Förslaget till ÖP beskriver utveckling av ny bebyggelse som potentiellt skulle kunna 
komma i konflikt med de värdefulla kulturmiljöerna, och riksintressena, vid Skohalvön 
med Arnö huvud samt Yttegran-Övergran. Om planens riktlinjer följs, bör dessa miljöer 
inte påverkas negativt. 

Bålsta ska utvecklas med en småstadskaraktär med service och funktioner samlade. Detta 
bedöms som positivt för möjligheten att skapa en tydligare identitet av både Bålsta och 
kommunen som helhet. Motsvarande åtgärder saknas för Håbos mindre orter.  

En planerad ökning av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar bedöms också som 
positivt. 

Bevarande av jordbruksmark samt öppna landskap bedöms som positivt för att anknyta 
till kommunens historia och karakteriserande landskap. Riktlinjer är dock svaga när det 
gäller bevarande av jordbruksmark som inte klassas med högsta värdet, vilket innebär att 
det finns en risk att denna byggs bort. Detta bedöms som särskilt negativ för identitet 
och anknytning till kommunens historia. 

Inriktningen mot att tillgängliggöra kommunens stränder bör kunna stärka identiteten. 
 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för skapande av lokal och regional identitet genom att 
säkerställa och utveckla en god tillgänglighet till Mälarens stränder för allmänheten vid 
nybyggnation i strandnära lägen samt genom att sätta målpunkter och rörelsestråk vid 
tätortsnära strandstråk.  

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för skapande av lokal identitet och mötesplatser genom att 
utveckla fysiska och funktionella samband i Bålsta. Förtätning och kopplingar pekas ut mellan 
resecentrum och Bålsta centrum samt genom att omvandla Stockholmsvägen till en 
stadsgata och utveckla resecentrum och de centrala delarna av Bålsta samt skapa en 
småstadskaraktär längst stråket från Gamla Bålsta till Kalmarviken. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för bevarande av karakteriserande landskap genom att 
bevara den högst klassade jordbruksmarken samt kommunens öppna landskap. 
Riktlinjen bör tydligt peka ut avgörande enhet för beslut. 

En plats identitet beror av dess karaktär rent geografiskt, landskapets former och 
naturmiljö men också i allra högsta grad av kulturella yttringar. Identitet skapas 
genom att människor relaterar till sin omgivning, detta hänger starkt ihop med hur 
historisk och nutida användning har präglat landskapet. Identitetsskapande element 
kan vara kulturhistoriska miljöer som berättar om platsens historia, geologiska 
landskapselement och uttrycksfull arkitektur men också levande kulturyttringar och 
aktiviteter (vilket behandlas vidare under Möten trygghet och lokalt engagemang). 
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Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för skapandet av identitet genom att eftersträva 
variation i arkitektur och estetisk utformning i boendemiljöer, genom bevarande och 
vidareutveckling av värdefulla natur- och kulturområdens. Ökat utbud av kultur-, fritids- 
och idrottsanläggningar i takt med befolkningstillväxten bedöms också bidra till en stärkt 
identitet. Styrning genom beskrivna riktlinjer bedöms dock som svag.  

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser i anpassningen av ny bebyggelse till landskapet och 
befintlig miljö, dock ganska svag styrning i formuleringen av riktlinje. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för identitetsskapande i relation till bevarande av 
jordbruksmark. Översiktsplanen pekar ut en ambition om att all jordbruksmark ska ses 
som värdefull och att jordbruksmarkens karaktärskapande egenskaper ska värnas. 
Riktlinjen för jordbruksmark pekar dock ut att endast jordbruksmark som ingår i den 
högsta klassen ska undantas exploatering. Detta medför risk för att jordbruksmark i de 
lägre klasserna riskerar att bebyggas, vilket i sin tur kan påverka jordbruksmarkens 
identitetsskapande negativt.  

Påverkan riksintresse för kulturmiljövården, 3 kap. 6 § MB 
Områden som berörs av riksintresse för kulturmiljövården är Skohalvön med Arnö 
huvud samt Yttegran-Övergran. 

Inom riksintresse Yttergran-Övergran föreslås en komplettering av den nuvarande 
bebyggelsen. Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek och omfattning 
anpassas till befintlig bebyggelse. Områdesbestämmelserna ska utökas kring de kulturellt 
värdefulla miljöerna.  

Inom riksintresse Skohalvön med Arnöhuvud kommer viss utveckling att ske i form av 
LIS-område utpekat i Sånka och vid Skokloster slott. En färjeförbindelse pekas också ut 
vid Skokloster slott vilket medför ökad bilåkning i slottsområdet och anläggning av 
färjeinfrastruktur.  

Eftersom inga tydliga riktlinjer beskriver hur riksintresset ska hanteras vid utveckling av 
ovanstående områden riskerar detta att medföra märkbara negativa konsekvenser på 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Förslag till åtgärder 

- Styrningen av riktlinjen behöver förstärkas genom att tydligt peka ut hur kultur- 
och naturmiljöer ska bevaras och beaktas. 

- Tydliggör klassificeringen av jordbruksmark och uppdatera planeringsriktlinjen i 
enlighet med denna.  

- Strategier och åtgärder för skapande av stadskaraktär i Håbos mindre orter, 
såsom Skokloster och Krägga/Stämsvik. 

 

Möten, trygghet och lokalt engagemang 

 

Platser där människor kan mötas är en förutsättning för folkliv och kontakt mellan 
invånare. En trygg miljö innebär att alla kan röra sig under alla tider på dygnet utan 
att känna rädsla. Ett lokalt engagemang i en stadsdel medför ett tydligare samband 
mellan en stadsdel och de människor som bor där och bidrar till att människor möts 
över olika grupper.  

En väl sammanlänkad och orienterbar struktur, blandad bebyggelse, tillgång till 
mötesplatser och trygg stadsmiljö bidrar till att öka förutsättningarna för möten och 
engagemang. 
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Bedömning nuläge 
Gatunätet i kommunen är relativt bra uppbyggt men strukturen förhindrar en effektiv 
kollektivtrafikförsörjning och bidrar till ett bilberoende. Bostadsområden är byggda som 
enklaver, vilket motverkar utbyte mellan människor från olika stadsdelar. 
Arbetspendlingen från kommunen är stor vilket skapar en sovstad där rörelse i huvudsak 
sker på kvällen. Serviceutbudet är bra i centrala delarna av Bålsta men inte i övriga delar 
av kommunen.  

Få mötesplatser och litet underlag för ett aktivt stadsliv dagtid.  

Bedömning förslaget 
Översiktsplanen ger goda möjligheter att skapa ett levande och attraktivt Bålsta centrum 
med trygga gaturum och platser som sammantaget kan fungera som mötesplats för hela 
kommunen. Förtätning av staden genom nybyggnation och nya funktioner, fokus på en 
mänsklig skala och orienterbarhet, bevarande av parker och gröna närmiljöer samt 
prioritering av gång-och cykelvägar bedöms som mycket positivt för att skapa en levande 
stad på en stor del av dygnets timmar. Barn står i fokus i skapandet av platser för 
rekreation, lek och aktivitet. 

Risker finns dock att mötesplatser och variation inte skapas i kommunens mindre orter, 
då fokus ligger på Bålsta centrala delar. Det totala planerade tillskottet av nya bostäder 
och verksamheter är dock alltför litet för att kunna åstadkomma en märkbar förändring i 
fler orter än i Bålsta. 
 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för utökad service och integration genom prioritering av 
nybyggnation med syfte att förtäta staden, och att utveckla service och målpunkter. Lokalisering av 
nya bebyggelser ska ske där tillgängligheten till samlade funktioner och målpunkter är 
god, därefter ska tillskottet bidra till att öka integration i stadsdelen samt möjliggöra 
utökning av service/funktioner. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att planera nybyggda bostäder med maximalt 400 
meter gångväg till kollektivtrafikplats. Riktlinjer gäller för både Bålsta tätort och övriga orter 
på landsbygd.  

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för tillgång till mötesplatser med kollektivtransport samt 
ökning av funktionsblandning med förstoring av utbudet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar i 
takt med befolkningstillväxten. Planeringen bör ske så att befintliga brister i tillgång till 
mötesplatser tas hänsyn till och minskas. Gång- och cykelvägar bör också tas i hänsyn 
för att främja jämställt resande inom kommunen. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för skapandet av trygga gaturum och platser genom att 
prioritera gång- och cykelvägar vid nybyggnation samt att skapa ett sammanlänkat nät i 
nya och befintliga bostadsområden. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för att öka funktionsblandning samt ökad variation av 
mötesplatser inom Bålsta tätort genom lokalisering av företagsstödjande tjänsteföretag samt 
skapandet och bevarandet av parker och naturområden i Bålsta centrala delar.  

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för tillgång till mötesplatser för barn och ungdomar i den 
gröna närmiljön. De negativa effekterna av förtätning av gröna närmiljöer bör balanseras 
med en förbättrad tillgång till mötesplatser både vad gäller kvalité och storlek/antal.  Det 
är viktigt att fortsatt uppmärksamma jämställdhetsperspektivet vid utvecklingen av 
mötesplatser för ungdomar så att både pojkar och flickors behov tillgodoses. 
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Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för goda boendemiljöer för barn med utveckling av platser 
för rekreation, lek och aktivitet. ”Goda boendemiljöer” bör vidare förklaras/utvecklas mot 
målet att skapa trygga gaturum och platser. Tillgång till och tillgänglighet till dessa platser 
för barn och ungdomar är fortsatt viktigt att prioritera. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom att eftersträva för variation i arkitektur och 
estetisk utformning för att säkerställa en mänsklig skala och orienterbarhet i kommunens olika 
stadsdelar. Otydligt hur planeringsriktlinje kommer att verkliggöra på befintliga 
boendemiljöer.  

Risk för märkbara negativa konsekvenser vid planering av nybyggda bostäder på landsbygd med max 
1500 meter promenadväg till hållplats för kollektivtrafik eftersom detta avstånd inte främjar 
kollektivtrafikresor. Med detta avstånd riskerar tillgången till kommunens mötesplatser och 
målpunkter att bli dålig. Avståndet gynnar transporter med bil vilket exkluderar vissa 
grupper. Ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv är detta ett problem. 
Konsekvensen förstärks av att planförslagets prioritering av bebyggelselägen styrs av 
svagt formulerade riktlinjer. 

Ingen bedömd påverkan för möjlighet till blandade mötesplatser i kommens mindre orter då detta inte 
pekas ut i riktlinje på ett tydligt sätt. Möjlighet att skapa blandade mötesplatser också i 
kommunens mindre orter försvåras. 

Förslag till åtgärder 

- Komplettera riktlinjerna för skapande av blandade mötesplatser samt avstånd till 
dessa för både Bålsta centrala delar och kommunens andra orter. 

- Komplettera riktlinjerna med avstånd till gröna närmiljöer, särskilt vid förtätning 
av stadsdelar så att tillgång till mötesplatser inte försämras i hänsyn till kvalité, 
storlek, antal och lokalisering. Barn, äldre och personer med olika 
funktionsvariationer är i stort behov att ha möjligheter för park och grönska 
nära för att kunna tillgodose sitt behov av bostadsnära rekreation, där bedöms 
300 meter som ett för långt avstånd. Rapporten Gröna områden i planeringen 
(Boverket) pekar ut en rekommendation om avstånd från bostaden till olika 
typer av natur som; Närpark 50 meter, lokalpark 200 meter och stadsdelsparken 
500 meter. 

- Formulera riktlinjer eller strategi för att kanalisera och prioritera utvecklingen så 
att tillkommande bebyggelse lokaliseras i lägen där den möjliggör för bästa 
hållbarhet. 

 
Grönstruktur för rekreation (MKB) 

 

Bedömning nuläge 
Mälaren omger Håbo kommun och det finns en stor tillgång till naturområden vilket ger 
goda förutsättningar för friluftsliv. Grönområden skapar barriärer mellan 
bostadsområden istället för att skapa mötesplatser och dessa områden är inte väl 
sammanlänkade med varandra.  

Goda förutsättningar finns för grönstruktur, men de nyttjas inte fullt ut i dagsläget. 

En hållbar rekreativ grönstruktur karaktäriseras av tillgänglighet för människor, 
sammanhängande grönstruktur som möjliggör rörelse mellan olika områden och 
variation av rekreativa kvaliteter som kan ge rika upplevelser och många aktiviteter. 
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Bedömning förslaget 
Planförslaget pekar inte ut en sammanhållen och förgrenad grönstruktur för rekreation. 
Ett stråk är tydligt utpekat och kopplar kommungränsen i söder till Skokloster i norr. 
Vandringsleden Upplandsleden pekas ut och kopplas ihop söderut in i Stockholms län 
vilket bedöms som positivt. Vidare beskriver förslaget en anslutning till 
Stockholmsregionens regionala grönstruktur, vilket är positivt. En vidare inventering av 
grönstrukturen kommer att göras under samrådet för att uppdatera översiktsplanen inför 
utställning. 

Översiktsplanens intentioner om att förbättra och tillgängliggöra grönstrukturen i Bålsta 
tätort, med fler funktioner och koppling ner mot Mälaren bedöms som positivt. 
Samtidigt riskerar förtätningen av centralorten att innebära att tillgången till grönstruktur 
minskar. Detta bedöms som särskilt negativt för barn som är i behov av kortare avstånd.  

 

Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för stråk kopplade till den regionala grönstrukturen 
då planförslaget föreslår en upprustning av stråk för att sammankoppla Upplandsleden 
med Stockholms regionala kil, Görvälnkilen. 

Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för tillgång till rekreation och variation av rekreativa 
kvaliteter i Bålsta tätort då Gröna dalen utvecklas till stadspark med odlingar, stora öppna 
fält för olika aktiviteter, planteringar samt motionsspår samt då del av Bålstaåsen och 
Lillsjön pekas ut för fortsatt skydd. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser av att sammanlänka grönstrukturen för rekreation i 
Bålsta tätort. Med utvecklingen av Gröna dalen som ett grönt parkstråk som kopplar ner 
mot Mälaren. Från Bålstaåsen, genom Bålsta centrum ner till Gröna dalen går ett 
blågrönt stråk. Stråket ska skapa en koppling mellan åsen och Gröna dalen, samt i 
förlängningen Mälaren.  

Möjlighet till märkbar positiv konsekvens då kontakten mot Mälaren och dess rekreativa möjligheter. 
Kopplingen förstärks genom ett blågrönt gångstråk som binder ihop centrum med 
Aronsborgsviken i Mälaren. 

Möjlighet till små positiva konsekvenser på tillgången på tätortsnära natur och närhet till 
rekreationsområde då riktlinje pekar ut att närheten till närnatur inte ska överstiga 300 
meter och rekreationsområde inom 2 kilometer. Riktlinjen är dock inte tillräcklig för att 
tillgodose behovet av park och gröna mötesplatser på kvartersnivå och för barn. 

Risk för små negativa konsekvenser gällande tillgång till grönstruktur för rekreation utanför tätorten. 
Tillgängligheten till rekreativa värden på landsbygden lyfts inte i planförslaget om 
förtätning och komplettering sker angränsande orten finns risk för att tillgängligheten 
och tillgången minskar. 

Risk för stora eller märkbara negativa konsekvenser för tillgången på närnatur riskerar att byggas bort. 
Många tätortsnära områden som pekats ut som skogar med socialt värde samt 
bostadsnäraskogar och grönområden av socialt värde kommer att ianspråktas för 
verksamhetsområden och kompletteringar gällande bostäder. 

Risk för stora negativa konsekvenser gällande grönstruktur för rekreation och tillgången på tätortsnära 
skogar då förlaget pekar ut omvandling av Bålstaåsens norra delar till bostäder och 
vägdragning. Området är utpekat med höga sociala värden och är ett av få tätortsnära 
skogsområden. Området har naturstigar samt Upplandsleden som sträcker sig genom. 

Påverkan på riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 § MB 
Håbo kommun har i ett antaget tematiskt tillägg från år 2016 som pekar ut fyra antagna 
och två möjliga LIS-områden. Fyra av dessa LIS-områden är inarbetade i planförslaget. 
Dessa är: Sånka, Skokloster tätort, Skokloster slott samt Övergran.  
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Påverkan av LIS-områdena är inte bedömt detaljerat i den här hållbarhetsbedömningen 
utan har gjorts i samband med tidigare utredningar som kommunen gjort.  Ytterligare ett 
LIS-område, Ekilla, har i detta skede pekats ut men inte bedömts. Samtliga LIS-områden 
sammanfaller med områden som är utpekade med höga naturvärden i naturvårdsplanen. 
Övergran och Skokloster slott innefattas också av riksintresse för kulturmiljövården. 

Påverkan på riksintresse för det rörliga friluftslivet bedöms inte påverkas i någon större 
uträckning. De LIS-områden som i huvudsak är utpekade kretsar främst kring att 
skapaanläggningar för att ytterligare tillgängliggöra strandområden för allmänheten.  

Nytillkommande bebyggelse på landsbygden föreslås främst tillkomma i befintliga orter 
och inom orternas nuvarande gränser. Detta kan komma att ha en positiv inverkan på 
tillgängligheten då kollektivtrafiken kan tänkas öka i områden viktiga för rekreation, till 
exempel till och från Skohalvön. 

Påverkan på strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten.  

Endast LIS-området i Skokloster tätort kan innefatta viss bostadsbebyggelse. Längs 
strandlinjen finns flera områden som är utpekade i Naturvårdsplanen med klass 3, högt 
naturvärde. Om strandpromenad anläggs kan dessa områden tänkas påverkas. 

LIS-områdena bedöms inte påverka den allemansrättsliga tillgången till strandområdena 
negativt. 

Områden söder om Bålsta tätort som omfattas av strandskydd är utpekade för 
utveckling. Vissa av dessa områden är idag redan ianspråktagna av industritomter. Vid 
detaljplaneläggning skulle strandskydd inom dessa områden återinträda. I de fall marken 
redan är ianspråktagen och det genom planläggning görs insatser för att tillgängliggöra 
strandmiljöerna, som tidigare på grund av verksamheterna inte varit tillgänglig, skulle 
detta kunna medföra positiva konsekvenser för allmänhetens tillgänglighet till Mälaren. 

Förslag på åtgärder  
- Komplettera riktlinje om avstånd till grönområde med tillgång till park och på 

kvartersnivå. Barn, äldre och personer med olika funktionsvariationer är i stort 
behov att ha möjligheter för park och grönska nära för att kunna tillgodose sitt 
behov av bostadsnära rekreation, där bedöms 300 meter som ett för långt 
avstånd. Rapporten Gröna områden i planeringen (Boverket) pekar ut en 
rekommendation om avstånd från bostaden till olika typer av natur som; 
Närpark 50 meter, lokalpark 200 meter och stadsdelsparken 500 meter.  

- Tydliggör i karta vilka LIS-områden som är utpekade i planförslaget samt utred 
och konsekvensbedöm områdenas lämplighet för fortsatt utveckling. 

 
Hälsa och säkerhet (MKB) 

 

Bedömning nuläge 
Luftkvaliteten är god i kommunen. Det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Det 
saknas gång- och cykelvägar utanför Bålsta. Vägnätet är storskaligt, vilket gynnar 
biltrafiken och uppmuntrar till höga hastigheter.  

I ett hållbart samhälle utsätts invånarna inte för risker som kan äventyra deras hälsa 
eller säkerhet. En tät stadsstruktur har många fördelar men kan också ha negativa 
konsekvenser med bland annat ökat buller och försämrad luftkvalitet. Andra hälso- 
och säkerhetsaspekter som behöver beaktas vid planläggning är bland annat 
trafiksäkerhet, översvämningsproblematik, riskhantering, giftfria miljöer, 
klimatanpassning och strålning. 
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Goda förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Vägstrukturen kan dock innebära risk 
för olyckor.  

Bedömning förslaget 
Planförslaget beskriver en utveckling som främst sker i Bålstas mest centrala lägen. Detta 
är positivt i många avseenden men medför en del riskfaktorer kopplat till människors 
hälsa och säkerhet. Översiktsplanen pekar ut riktlinjer för att hantera flertalet av de 
utpekade riskerna gällande farligt gods, förorenad mark och översvämning. Förutsatt att 
riktlinjerna följs bedöms risken i dessa avseende att vara acceptabel. 

Risknivåer som kvarstår är risk för buller kopplat till både trafik och verksamheter, skred 
och ras och folkhälsa. Vid utveckling i utsatta lägen måste den höjda risknivån hanteras 
med olika typer av åtgärder för att uppnå en acceptabel risknivå. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för de oskyddade trafikanterna då riktlinje pekas ut för att 
prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Samt säkerställa trafiksäkra skolvägar vid 
planering av nya förskolor, skolor samt bostadsområden. Detta bedöms som särskilt 
positivt ur ett barnperspektiv. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande ljudmiljö för bostadsbebyggelse utpekad längs 
med E18 och Stockholmsvägen. Planen anger i löptext att gällande lagstiftning samt 
rekommendationer för buller alltid ska tillämpas. Eftersom utveckling i mycket 
bullerutsatta lägen pekas ut kommer en hälsosam ljudmiljö att vara svår att uppnå och en 
risk för att de mer tillåtande riktvärdena kommer att tillämpas vid bostadsbebyggelse.  

Risk för märkbara eller små negativa konsekvenser på grund av störande 
verksamhetsbuller från verksamhetsområde Logistik Bålsta för intilliggande 
bostadsområden. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser kopplat till skred och ras. Flera områden pekas ut för 
utveckling/omvandling ligger inom områden med utpekad skredrisk. Riktlinje finns 
formulerad att beakta risken för skred vid nybyggnation inom områden utpekade enligt 
skredkarteringen eller i övriga områden där förutsättningarna för bristande markstabilitet 
finns. Riktlinjen bedöms inte som tillräckligt styrande för att hantera risken. I tätorten är 
det områden inne i Bålstas mer centrala delar samt områden längs Mälarkusten och vid 
Kalmarsand. Krägga/Stämsvik är också utpekad med förhöjd skredrisk. Hela 
Skoklosters östra kuststräcka är utpekat vilket omfattar Skokloster och Skokloster slott 
områden utpekade för utveckling, även Sånka och Lugnet innefattas av skredrisk. I 
Övergran är också stora områden utpekade för skredrisk. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för hälsa och säkerhet kopplat till riskavstånd för miljöfarlig 
verksamhet. Planförslaget pekar inte ut riktlinje för att hantera skyddsavstånd vid 
lokalisering av miljöfarlig verksamhet eller lokalisering av bostäder angränsande 
miljöfarlig verksamhet. Samtidigt pekar planen ut förtätningsområden som ligger 
angränsande eller inom riskavstånd för verksamhet. 

Risk för märkbar negativ påverkan på människors hälsa p.g.a. extrema temperaturer och 
översvämningar vid ett förändrat klimat, eftersom kapaciteten för klimatreglering minskar. Grönytor 
viktiga för ekosystemtjänster för klimat- och vattenreglering riskerar att byggas bort vid 
förtätning. Med färre grönytor ökar risken för extrema temperaturer. Färre grönytor kan 
också innebära sämre möjligheter att hantera häftiga nederbördsflöden. Riktlinjer pekas 
ut för att anpassa ny bebyggelse till klimatförändringar. Dessa bedöms inte vara 
tillräckligt vägledande och skarpa för att undvika utpekad risk, den omfattar inte heller 
befintlig bebyggelse. Ingen riktlinje pekas heller ut för att hantera stora skyfall till 
exempel.  

Möjlighet till acceptabel risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till transportled farlig gods 
(primär Stockholmsvägen, E18 och Mälarbanan, sekundär Kalmarleden) då riktlinje 
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pekar ut åtgärder för att hantera risken genom riskanalys i senare skeden. Om riktlinjerna 
följs och utredningar och åtgärder genomförs bedöms en acceptabel risknivå kunna 
uppnås. 

Möjlighet till acceptabel risk för människors hälsa och säkerhet till förorenad mark. I 
översiktsplanens kartmaterial pekas förorenade områden ut riktlinje pekar ut åtgärder för 
att hantera risken vid bebyggelse genom utredningar och restriktioner för marklov i 
senare skeden. Om riktlinjerna följs och utredningar och åtgärder genomförs bedöms en 
acceptabel risknivå kunna uppnås. 

Möjlighet till acceptabel risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till översvämning längs 
Mälaren. Enligt översiktsplanens riktlinjer ska rekommendationer tillämpas för lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till risken för 
översvämning. Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt 
ska placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000) och enstaka byggnader av lägre värde ovan 
nivån 1,5 meter (RH2000). Om riktlinjerna följs och utredningar och riskbedömningar 
kan visa att riskerna sammankopplade med ett förändrat klimat och högre vattennivåer 
kan hanteras utan ökad risk för människor, viktiga samhällsfunktioner och övrig 
bebyggelse bedöms en acceptabel risknivå kunna uppnås. Riktlinjerna omfattar dock inte 
åtgärder för befintlig bebyggelses säkerhet. 

Möjlighet till acceptabel risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till elektromagnetiska fält. 
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy ska följas. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap. MB 
Längs E18 och utmed Stockholmsvägen riskerar miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft 
att överstigas om åtgärder vid förtätning inte görs för att hantera detta. Riktlinje pekas ut 
där utredningar och åtgärder ska genomföras för att MKN inte ska överskridas. Om 
riktlinjen följs bedöms risken ligga inom acceptabel nivå. 

Förslag till åtgärder 
- Ta fram en ekosystemtjänstkartläggning som pekar ut viktiga områden att 

bevara och utveckla vid förtätning av Bålsta centrum. 
- Komplettera riktlinje om avstånd till grönområde med tillgång till park och 

gröna mötesplatser på kvartersnivå. Barn, äldre och personer med olika 
funktionsvariationer är i stort behov att ha möjligheter för park och grönska 
nära för att kunna tillgodose sitt behov av bostadsnära rekreation, där bedöms 
300 meter som ett för långt avstånd. Rapporten Gröna områden i planeringen 
(Boverket) pekar ut en rekommendation om avstånd från bostaden till olika 
typer av natur som; Närpark 50 meter, lokalpark 200 meter och stadsdelsparken 
500 meter.  

- Formulera riktlinje för att undvika risk för skred och ras: I områden utpekade 
med risk för skred och ras ska utredningar för att säkerställa att människors 
hälsa och säkerhet inte äventyras genomföras innan marklov ges.  

- Formulera riktlinje gällande buller: Vid planläggning ska gällande lagstiftning 
samt rekommendationer för buller tillämpas, utredningar samt åtgärder för att 
säkerställa en god ljudmiljö ska genomföras. 
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6.3 Bedömning av ekonomisk hållbarhet 
Lokal ekonomi och socialt kapital 

 
Bedömning nuläge 

Det är god tillgänglighet till funktioner i Bålsta centrum och längs med 
Stockholmsvägen. Kommunen har låg arbetslöshet. Stadsdelarnas uppbyggnad i form av 
enklaver bidrar till en dålig genomströmning mellan olika stadsdelar. Kollektivtrafiken är 
bristfällig utanför Bålsta.  

Bedömning förslaget 
Översiktsplanen ger utrymme för ett stort antal nya verksamheter. Tre 
verksamhetsområden pekas ut och har lokaliserats längs med E18.  

Det lokala underlaget för kommersiella verksamheter kommer att öka till följd av nya 
bostäder, men andelen besökare till kommunen kan också förväntas öka. Satsningar på 
utvecklad tillgänglighet för fotgängare och cyklister, ökar människors tillgång till lokal 
service och förutsättningar för lokala kommersiella verksamheter. 

En större andel blandad stadsmiljö, med högre genomströmning av människor, medger 
fler kreativa miljöer och bättre möjligheter att såväl utveckla lokala nätverk som att ge 
utrymme för spontana möten mellan näringsidkare. Med en bättre sammankoppling 
mellan stadsdelarna, samt välutvecklade mötesplatser som lockar alla grupper av 
kommuninvånare, ökar möjligheterna att bygga breda nätverk, och bättre utnyttja det 
sociala kapital som finns hos olika grupper. Med bättre sammankopplingar ökar också 
tillgången till lokal service, till arbetsplatser och skolor. Det ökar tillgången till 
livschanser för främst resurssvaga grupper, vilket ger bättre chans till utveckling av dessa 
gruppers sociala kapital. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser då kommunens attraktivitet utvecklas. Översiktsplanens 
intention att skapa en mer funktionsblandad stadsmiljö med integrering av bostäder och 
verksamheter i Bålstas centrala delar där målpunkter och kollektivtrafiken är god skapar 
förutsättningar för ett mer aktivt och levande stadsliv. Detta skapar attraktiva lägen för 
serviceverksamheter. Kommunens ökade attraktivitet för boende, med goda 
boendemiljöer och en attraktiv grönstruktur, bidrar till möjligheten att etablera 
verksamheter där de anställda vill bosätta sig lokalt. Lokalisera företagsstödjande 
tjänsteföretag framför allt i centrala delarna av Bålsta. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser på integration och möjligheten till utbyte av socialt kapital.  
Översiktsplanen pekar ut en utveckling av bostadsområden och möjlighet för människor 
mellan områden att mötas då riktlinje pekas ut för att tillkommande bebyggelse ska 

Med lokala verksamheter inom ett område kan en mer levande stadsdel skapas, med 
större förutsättningar för småföretagande, personlig service och en lokal ekonomi. 
Lokal handel och service har en viktig roll i samhällsekonomin och kan bidra med 
arbetstillfällen och skatteintäkter. Samtidigt kan sociala nätverk utvecklas som kan 
utgöra en grogrund för nya lokala initiativ och entreprenörskap. 

Goda förutsättningar för etablering av verksamheter ges när stadsstrukturen är väl 
integrerad med lokaler i strategiska och attraktiva lägen. Kundunderlag och 
genomströmning, variation i utbud av lokaler och platser för möten är avgörande 
hållbarhetsfaktorer när det gäller den lokala ekonomin. 

Det sociala kapitalet är de livserfarenheter, den kunskap och utbildning människor 
bär med sig. I ett samhälle där människor möts och kan utbyta erfarenheter och delta 
i varandras sociala och affärsmässiga nätverk, kan det sociala kapitalet komma till sin 
rätt. I samhällen som lyckas utnyttja det sociala kapitalet, fungerar 
samhällsinstitutionerna effektivare och initiativen i den lokala ekonomin blir fler. 
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sammanlänka och bygga bort barriärer mellan befintliga bostadsområden. Lokalisering 
av särskilda boenden och boenden med särskild service ska integreras i vanlig 
bebyggelse. Riktlinje pekas också ut för att i så stor uträckning det är möjligt placera 
bostäder för nyanlända i befintligt bostadsbestånd. Detta bedöms som positivt då det 
skulle främja integration. Riktlinjen borde kompletteras med att bostäder för nyanlända 
också ska placeras i kollektivtrafiknäraläge för att ytterligare främja integration och 
möten mellan människor. 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för möjligheter att skapa stråk för att samla verksamheter, 
service och mötesplatser. Översiktsplanens markanvändningskarta pekar ut en koncentration 
av bebyggelseutveckling i Bålstas centrala delar och längs Stockholmsvägen. (Stadbyggd 
zon 1 och 2). Flerfamiljshus kommer att tillkomma i Bålstas centrala delar vilket kommer 
att innebära ett ökat befolkningsunderlag. Detta medför ett ökat underlag för bibehållen 
och utvecklad service. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för tillgång på olika boendeformer då riktlinjer pekar 
ut en variation av utformning, upplåtelseformer och utbud vid byggnation. En ökad 
blandning mellan upplåtelseformer medför både ett ökat underlag för bibehållen och 
utvecklad service samt för människor att tillgodose sina behov av olika typer av 
bostäder. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för tillgänglighet för gång- och cykel då gång- och 
cykelvägnätet ska sammanlänkas och prioriteras i centrala delar, stadsbyggnadszon och 
förändringszon 1 och 2. Risk finns för att integrering mellan stadsdelar, mellan centrala 
och de mer perifera delarna av Bålsta, inte får önskad effekt då de mer perifera delarna 
är fortsatt bilburna. 

Risk för stora negativa konsekvenser för ett levande stadsliv då verksamhetsområden vid 
trafikplats Dragelund samt Logistik Bålsta (som sträcker sig till E18) kan komma, om det 
inte säkerställs att de blir sällanköpshandel och verksamheter i dessa områden, att 
konkurrera med handeln i Bålsta centrum. 

 
Förslag till åtgärder 

- Tydligare illustrera utveckling av gång- och cykelvägar och hur de kopplar till 
befintligt gång och cykelnät för att förstå helheten och strukturen för gång- och 
cykel. Ta fram en prioriteringsordning över vilka åtgärder i gång- och 
cykelvägnätet som ska åtgärdas först. 

- För att säkerställa att områden längs E18 inte etablerar dagligvaruhandel som 
kan komma att konkurrera med handel och service i Bålstas mer centrala delar 
kan riktlinje formuleras: Vid planläggning av verksamhetsområden (Dragelund 
och Logistik Bålsta) ska planbestämmelse som reglerar att tillkomsten av 
dagligvaruhandel inte möjliggörs (ex. Dagligvaru- och livsmedelshandel tillåts 
ej). 
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Långsiktig resurshushållning 

 

Bedömning nuläge 
Strukturen av bebyggelse och vägar består i Bålsta till stor del av satelliter med 
bristfälliga kopplingar mellan varandra. Strukturen är svår att försörja med god 
kollektivtrafik och gör biltransporter mer attraktiva än transporter till fots eller med 
cykel. Strukturen är gles, vilket ger upphov till mindre effektiva nät för bland annat 
vatten och avlopp. Stadsbygden är utformad så att grönytor i många fall har karaktär av 
”mellanrum” och överbliven mark, vilket minskar möjligheterna att använda dem som 
attraktiva grönområden med en mångfald av ekosystemtjänster. 

Uppdelningen i avskilda stadsdelar innebär att den kommunala servicen inte så lätt kan 
samutnyttjas mellan de olika stadsdelarna, även om Bålsta har korta avstånd jämfört med 
många större orter. 

Landsbygdens orter är utspridda och svåra att försörja med bland annat kollektivtrafik 
och kommunal service.  

Det finns utrymme att förtäta i kommunen, vilket dock kan innebära att tätortsnära 
natur kan komma att byggas bort. Stadsdelar i Bålsta är dåligt sammankopplade. 
Kunskapen om den tekniska infrastrukturen är bristfällig. 

Bedömning förslaget 
Planförslagets huvudsakliga inriktning är att förtäta och komplettera i de centrala delarna 
av Bålsta nära både kollektivtrafik och service. Målsättningen pekas ut för att skapa en 
hållbar struktur där befintlig struktur läks samman med nya kompletteringar. I de mest 
centrala delarna av Bålsta kommer bebyggelsen vara högre och tätare. De gröna och blå 
kopplingarna kommer till viss del förstärkas men risk finns för att stora värden kan 
komma att byggas bort.  

Andra risker är kopplade till hur utvecklingen kommer att realiseras; hur effektivt de 
kollektivtrafiknära lägena utnyttjas och hur kommer att grönstrukturen prioriteras. En 
fortsatt bilburen struktur utanför Bålstas mest centrala lägen riskerar att medföra en 
ineffektiv markanvändning då parkeringsytor kommer att ta upp delar av de mest 
centrala lägena. 

Intentionen att koppla samman Bålstas olika stadsdelar bedöms som mycket positiv. 
Sammankoppling inom befintlig bebyggelse är dock erkänt svår att genomföra i 

Hushållning av mark ska på ett hållbart sätt möta behov av bostäder, kollektivtrafik, 
service m.m. En sammanhållen och samlad bebyggelse, med sammanhållet nät av 
gator, är samhällsekonomiskt mer försvarbar än en splittrad och utspridd. I den 
sammanhållna bebyggelsen är det lättare att anordna kostnadseffektiv infrastruktur 
för VA (vatten och avlopp) gator, cykelvägar, etcetera. Det är också lättare att 
använda marken effektivt, och undvika svårutnyttjade mellanrum. Det blir då lättare 
att anordna effektiva ekosystemtjänster integrerade i bebyggelsen. Med väl 
fungerande ekosystemtjänster, kan samhället spara stora kostnader för t.ex. 
dagvattenrening, luftrening, etcetera. 
I den sammanhållna bebyggelsen är det också möjligt att anordna en effektiv 
kollektivtrafik, vilket ökar effektiviteten i resandet och minskar samhällets kostnader 
för biltrafik och för uppsökande service och vård. Med en splittrad och utspridd 
bebyggelse är det svårt att anordna kostnadseffektiv och tillgänglig service.  
I den splittrade strukturen, med enklaver och återvändsgränder, är tillgängligheten till 
service och målpunkter låg. Det är också svårt att samutnyttja service mellan olika 
stadsdelar. Med stadsdelar i enklaver, med säck-gator, är det också svårt att på lång 
sikt bygga vidare på stadsstrukturen, eftersom stadsdelarna saknar kopplingar att 
bygga vidare på. Det leder till en fortsatt ineffektiv infrastruktur. Sammanhållen och 
tät bebyggelse är därför på många sätt samhällsekonomiskt effektiv. 
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praktiken. Om planförslaget kan leda till stegvis förbättringar i strukturen så att den blir 
mer sammanhållen och promenadvänlig, och undviker att nya projekt skapar ytterligare 
uppdelning, är detta mycket positivt för hållbarheten och kommer att bidra till en mer 
samhällsekonomiskt effektiv kommun. 

På landsbygden är risken stor att de förväntade tillskotten leder till ökade 
samhällskostnader. Det planerade tillskottet av nya bostäder och verksamheter är för 
litet för att nå trösklar för god kollektivtrafik och service. Undantaget är Skohalvön, där 
utvecklingen kan väntas förstärka möjligheterna att utveckla service och kollektivtrafik 
på ett betydande sätt. Hållbara lösningar för VA på landsbygden kommer att bli 
kostsamma, fördelat på antalet tillkommande bostäder. Kommunala intäkter från 
utveckling av nya bostäder i Bålsta kommer att behöva användas för att bekosta 
infrastruktur till utvecklingen av bostäder på landsbygden. Det ställer höga krav på att 
tillskotten på landsbygden sker i lägen där de på lång sikt kan bidra till en hållbar 
utveckling. 
 

Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser för effektiv markanvändning och effektivt nyttjande av 
tekniska system då en förtätning pekas ut i centrala lägen, detta möjliggör för en mer 
effektiv markanvändning och nyttjande av befintliga tekniska system.  

Risk för märkbar negativ konsekvens kopplat till långsiktigt effektiv markanvändning då områden i 
centrala delar skulle kunna utnyttjas än mer effektivt exempelvis inom områden 
utpekade som stadsbygd zon 4, där stora områden inte kommer att genomgå någon 
större förändring utan innebära fortsatt småhusbebyggelse i enklaver. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser på grund av en ineffektiv infrastruktur för väg, gång- och 
cykel. Stora delar av Bålsta, utanför de mest centrala delarna, kommer fortsatt att 
upplevas som satelliter då gång- och cykelvägar samt vägar för fordon inte kommer att 
koppla integrerat till omkringliggande områden. Riktlinjerna som pekas ut för att hantera 
denna utmaning är inte tillräckligt styrande.  

Risk för märkbara negativa konsekvenser för landsbygdsutveckling då tydliga strategier för 
landsbygdsutveckling inte pekas ut. Detta riskerar att medföra att målsättningen om en 
levande landsbygd blir svår att nå och innebär att det föreslagna tillskottet av bostäder 
eventuellt inte bidrar på bästa sätt till landsbygdsutvecklingen. 

Risk för stora negativa konsekvenser för tillgång till kollektivtrafik då markanvändningskartan 
pekar ut utveckling i Krägga/Stämsvik samt ytterligare områden på landsbygden som 
kommer att bli svåra att kollektivtrafikförsörja med en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik. 

Risk för stora negativa konsekvenser för ökad trafik intill Bålsta centrala delar genom utbyggnation av 
en anslutningsväg mellan Bålsta C och E18 samt ökat behov av parkeringsytor vid stationen. 
Svårighet att skapa karaktär av stadsgata då saknas målpunkter för att locka besökare och 
skapa floder. 

Risk för stora negativa konsekvenser på grönområden viktiga för ekosystemtjänster. Tätortsnära 
natur kommer att byggas bort i centrala delar utav Bålsta och skapa en mer fragmenterad 
och ineffektiv struktur för ekosystemtjänster. Inga områden i tätorten är utpekade som 
skyddad natur, även om del av Bålstaåsen samt Lillsjön ska utredas för skydd. Riktlinje 
möjliggör ingrepp i samtlig natur vilket medför stor risk för säkerställandet av 
ekosystemtjänster. 

Påverkan jord och skogsbruk av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB 
Risk för märkbara negativa konsekvenser kopplade till jordbruksmark då odlingsbar mark pekas 
ut för omvandling i tätorten. Ianspråktagandet av jordbruksmark motiveras i tätorten 
genom områdenas läge samt dess bidrag till en mer sammankopplad och integrerad 
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bebyggelsestruktur i Bålsta samt ett ökat underlag och förbättrade möjligheter för en 
effektiv kollektivtrafik och de hållbarhetsvärden som det medför. 

Intentionen finns att bevara större delen av jordbruksmarken utanför Bålsta. En riktlinje 
finns formulerad för att säkerställa att markanvändningen i den högst klassade 
jordbruksmarken fortgår. Samt att ianspråktagande av övrig jordbruksmark ska undvikas 
om annan likvärdig mark kan användas och ska om så sker tydligt motiveras. Riktlinjen 
är vagt formulerad och det är oklart vilken klassning som avses. Risken finns därför att 
värdefull jordbruksmark går förlorad vid exploatering. 

Påverkan riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § MB 
Stora delar av kommunens vattenmiljö i Mälaren är av riksintresse för yrkesfiske. Hela 
Mälaren har pekats ut som riksintresse för yrkesfisket av Fiskeriverket på grund av 
områdets betydelse som fångstområde. Fiske som näring har idag en liten betydelse i 
kommunen. Kuststräckan har stor betydelse för fiskreproduktion, och ett flertal 
strandsträckor skyddas genom naturreservat och Natura 2000-områden. Planförslaget 
innebär en förtätning av Bålsta, till viss del Krägga/Stämsvik och Skokloster intill 
Mälaren, liksom en utveckling av tillgängligheten till stränderna. Åtgärderna riskerar att 
medföra negativ påverkan på stränder och vattenmiljö, men planens riktlinjer bedöms 
kunna hantera riskerna så att Riksintresse för yrkesfiske inte påverkas negativt. 

Påverkan riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB 
Håbo kommun berörs av riksintresse för totalförsvaret genom att flera anläggningars 
influensområden sträcker sig in i Håbo kommun. Riksintressena är: Ärna flygplats 
(influensområde), Veckholms skjutfält (influensområde), Arlanda flygplats 
(influensområde). 

Håbo kommun pekar i riktlinje ut att samråd ska genomföras med försvarsmakten tidigt 
i plan- eller lovprocessen om planerade åtgärder innebär anläggande av höga objekt eller 
är lokaliserad i områden som omfattas av stoppområde för totalförsvaret.  Riksintresset 
bedöms därför inte påverkas negativt. 

Förslag till åtgärder 

- Möjliggöra för kompletteringar av högre och tätare bebyggelse även inom 
områden utanför zon1 och zon 2. 

- Formulera en tydligare strategi och prioritering av utveckling av Bålstas olika 
områden. 

- Formulera en tydligare strategi och prioritering av utveckling av övriga orter och 
landsbygd. 
 



 

38 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Hållbarhetsbedömning (MKB) 
översiktsplan, Håbo kommun 
161207 
 

Social trygghet och folkhälsa 

 

Bedömning nuläge 
Goda möjligheter till motion och rekreation samt relativt goda möjligheter till gång- och 
cykel inom Bålsta finns. Utanför Bålsta är gång- och cykelvägnätet bristfälligt. 
Förutsättningar för lokalt engagemang i närområdet är bristfälligt. Många mörka stråk 
som bör belysas existerar också. I kommunen finns många mörka stråk och baksidor 
som bidrar till att känslan av otrygghet är hög.  

Samhällsservice finns framförallt i centrala delarna av Bålsta.  

Bedömning förslaget 
Översiktsplanen pekar ut en viljeriktning att länka samman stadsdelar, vilket skulle 
förbättra tillgången till samhällsservice, kommunikationer och livschanser. Uppgiften att 
länka samman är svår och skulle behöva studeras närmare och styras med tydligare 
riktlinjer för att bli riktigt framgångsrik. Utformningen av transportsystemet ska enligt 
planen utgå från de oskyddade trafikanternas perspektiv. Det kommer att öka tätortens 
”promenadbarhet” och öka möjligheterna för mindre resursstarka medborgare att nå 
service och målpunkter. Förbättrade förutsättningar för gång och cykel kan också 
förbättra folkhälsan. Tillgängligheten till och utbudet lek- och aktivitetsytor för barn och 
unga ska stärkas i de centrala delarna av Bålsta.  

Risk finns att friytor för barn sammantaget minskar i och med en förtätning av 
centralorten. Risk finns också att en livsstil med bilberoende gynnas av fortsatt 
handelsutveckling i områden för bilburna resenärer. Utvecklingen på landsbygden 
bedöms riskera att fler människor blir beroende av bil för att nå service och målpunkter, 
eftersom tillskottet av nya bostäder är för litet för att påverka möjligheterna att utveckla 
kollektivtrafik eller service lokalt. Utvecklingen av Skohalvön bedöms dock kunna leda 
till utvecklad service och kollektivtrafik.  
 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för tillgänglighet till mötesplatser i from av kultur-, fritids- och 
idrottsanläggningar i kollektivtrafiknära lägen. En lokalisering som möjliggör tillgänglighet i 
form av kollektivtrafik främjar olika gruppers möjlighet att tillgodose sina behov av olika 
typer av aktiviteter. 

En väl sammanhållen och sammankopplad bebyggelse, där det är lätt att röra sig till 
fots mellan stadsdelarna, ger en hög tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner som 
kommunal service, mötesplatser, skolor, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, butiker, 
etcetera. En tillgänglig bebyggelse, med attraktivt nät av promenadbara gator och 
gångvägar, ger en rättvis och jämställd tillgång till samhällsfunktionerna, till 
samhällets ”livschanser”. I en bebyggelse med avskilda enklaver minskar 
tillgängligheten till samhällsfunktionerna, och därmed livschanserna, vilket främst 
drabbar de grupper som har minst resurser och minst utvecklade sociala nätverk. 
Med dålig tillgång till livschanser, ökar risken för utanförskap, med de kostnader för 
samhället detta medför. Samtidigt minskar möjligheterna att utnyttja det sociala 
kapitalet hos de mindre inkluderade människorna (deras erfarenheter, kunnande, 
utbildning, nätverk). En struktur med rörlighet och utbyte mellan områden ger större 
möjligheter också för resursstarka områden att bidra med ett socialt kapital till 
lokalsamhället. För detta krävs goda kopplingar till samhällsservice, kollektivtrafik 
och arbetsplatser. Erfarenheten visar att samhällen med hög delaktighet från 
medborgarna medför lägre sociala kostnader, men samtidigt genererar generellt fler 
affärsdrivande verksamheter. Det är också väl belagt att jämställdhet i samhället är 
samhällsekonomiskt lönsamt. 

Tillgång till viktiga samhällsfunktioner och sammankopplade och gång- och 
cykelvänliga stadsdelar gynnar även folkhälsan.  
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Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för folkhälsa då kommunens kommunikationer 
ska utformas utifrån de oskyddade trafikanternas perspektiv samt att ett sammanlänkat 
gång- och cykelnät ska säkerställas. Detta bedöms som mycket positivt ur ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då översiktsplanen bidrar till att möjliggöra ett bredare 
utbud av bostäder. Översiktsplanen möjliggör en komplettering av bostadsutbudet med fler 
lägenheter och bostäder i Bålstas centrala delar. Ytterligare områden skulle kunna 
omvandlas och/eller utvecklas ytterligare. Flera av de utpekade bostadsområdena har 
bibehållen markanvändning här skulle potentialen kunna tas till vara i högre 
utsträckning. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser tack vare en mer sammankopplad struktur. Förtätning 
i Bålsta har potential att bygga samman dagens splittrade struktur i tätorten. Att 
sammanlänkade gång- och cykelförbindelser lyfts fram skulle kunna förbättra 
kopplingarna mellan olika områden i tätorten och därigenom förbättra utbytet mellan 
dessa.  

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då utbudet av olika typer av lek- och aktivitetsytor för 
barn och unga utvecklas. Riktlinje pekas ut för utveckling av boendemiljöer med platser för 
rekreation, lek och aktivitet vid förtätning och kompletteringar. Det finns ett behov att 
förtydliga hur tillgång till aktivitetsytor räknas och skapas samt hur det ska anpassas till 
kommunens olika stadsstrukturförutsättningar samt att säkerställa att både pojkar och 
flickors behov möts.  

Risk för märkbara negativa konsekvenser för tillgången till friytor och närnatur framför allt för 
barn då grönytor riskerar att förtätas bort. Det finns en generell risk ur både ett 
folkhälso- och rättviseperspektiv då friytor för barn minskar. Förtätningen av Bålsta kan 
vara positivt ur ett stadsbyggnadsperspektiv med negativt om antalet ”mellanrum” och 
odefinierade ytor i tätorten minskar. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för folkhälsan då en fortsatt bilburen livsstil till viss del 
gynnas i översiktsplanen. Översiktsplanen pekar ut en riktning där tillgänglighet för gång-, 
cykel och kollektivtrafik ska förbättras. Samtidigt pekas en utveckling ut för 
infrastruktursatsningar för att möjliggöra bättre tillgänglighet för bil. När gång-, cykel 
och kollektivtrafik inte tydligt prioriteras framför bilen riskerar en fortsatt bilburen 
livsstil att fortgå. Markanvändningen pekar också ut en sådan utveckling i from av 
utveckling i såväl Krägga/Stämsvik som Skokloster. 

 

Förslag till åtgärder 

- Använd riktlinjer för friyta per barn kopplat till förskola och skola. Enligt 
Boverket kan ett rimligt mått utifrån antalet barn vara 40 m² friyta per barn i 
förskolan och 30 m² friyta per barn i grundskolan. Forskning visar att den totala 
storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en gård som är mindre, 
oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel 
på ett sätt som tillgodoser deras behov. 

- Sociala utmaningar kan adresseras tydligare i förslaget. Mångfald när det gäller 
ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning är en viktig sådan. Begreppen mångfald 
och öppenhet begränsas i förslaget till att omfatta funktionsblandning i den 
fysiska miljön.  
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Investeringsvilja och projektekonomi 

 

Bedömning nuläge 
Håbo har ett bra strategiskt läge i regionen. Närheten till omkringliggande större städer 
samt till Mälaren med attraktiva miljöer är god. Ett bra föreningsliv och företagsklimat 
kan återfinnas här. Kollektivtrafiken inom kommunen är bristfällig och tillgängligheten 
till Mälaren likaså. Kommunen har ingen tydlig identitet.  

Bedömning förslaget 
Planförslaget pekar ut en ambition för att utveckla kommunens attraktivitet. Flera av de 
stadskvaliteter som påverkar efterfrågan på bostäder kommer att uppnås, framför allt i 
Bålstas centrala delar. Förslaget förväntas därför medföra en stärkt identitet av 
kommunen, här spelar kopplingen till, samt tillgängliggörandet av, Mälaren en stor och 
viktig roll. Riskerna kopplade till översiktsplanens utpekade utveckling kopplar främst till 
genomförandet och risken för att identiteten av att vara en pendlarkommun förstärks då 
stora investeringar kommer att göras i förbättrad bilinfrastruktur. 
 

Möjlighet till stora positiva konsekvenser då flera viktiga stadskvaliteter utvecklas i tätorten. 
Planförslaget pekar ut en inriktning där flera stadskvaliteter kommer att öka i stor 
uträckning. Tillgången till gång- och cykelnät, urbana verksamheter, park samt 
upplevelsen av närhet till spårstation och vatten bedöms öka i tätorten. Detta bedöms 
öka attraktiviteten samt betalningsviljan på bostäder, vilket hänger samman med 
investeringsviljan i olika projekt. 

Möjlighet märkbara positiva konsekvenser då kommunens identitet utvecklas och stärks. 
Översiktsplanen pekar ut en ambition om att stärka Håbos identitet. En utveckling av en 
mer stadsmässig struktur och täthet i de centrala delarna av Bålsta kommer skapa 
förutsättningar för en mer tydlig identitet som stad istället för förort. Den blågröna 
kopplingen ner mot Mälaren, som också kommer innehålla olika aktivitetsytor och 
mötesplatser, kommer att stärka kopplingen till Mälaren och stärka kommunen som en 
Mälarnära kommun.  

Risk för märkbara negativa konsekvenser för identitetsskapande då kommunen som 
pendlingskommun med en bilburen struktur riskerar att förstärkas. Koppling till 
angränsande kommuner är positivt för den regionala utvecklingen, att stärka samband 
mellan Håbo och angränsande orter så som Enköping, Stockholm och Arlanda är 

En avgörande faktor för viljan att bygga bostäder är att det finns en identitet som kan 
locka bostadsköpare. Det finns också sju betydelsefulla stadsbyggnadskvaliteter som 
visat sig påverka fastigheters värde, vilket samtidigt påverkar viljan att investera och 
bygga bostäder; Närhet till city, Närhet till spårstation, Tillgång till gång- och gatunät, Tillgång 
till urbana verksamheter, Tillgång till park, Närhet till vatten och Kvartersform. Många av 
dessa kvaliteter har betydelse också för viljan att investera i verksamheter. Företag 
söker sig i allt större utsträckning till attraktiva livsmiljöer, för att kunna rekrytera 
personal med krav på attraktiva miljöer. Tillgången till spårstation utmärker sig som 
den allra viktigaste lokaliseringsfaktorn. 

Projektekonomin i bebyggelseprojekt är beroende av exploateringskostnader, bl.a. för 
grundläggning i svåra lägen med risk för skred och översvämning. Den är också 
beroende av kostnader för infrastruktur, som kan hållas lägre i sammanhållen 
bebyggelse. I en sammanhållen bebyggelse med finmaskigt gatunät har man lättare att 
vara flexibel vad gäller etapper, än i tydligt avgränsade enklaver av bebyggelse. 

En tydlig vision för att utveckla kommunens identitet, varumärke och hållbarhet, 
kopplad till en tydlig strategi för att genomföra visionen, ökar sannolikheten för att 
investerare ser en god affär i att investera i kommunen.  
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positivt i många avseenden. En risk finns dock att ett fortsatt fokus på det som ligger 
utanför kommunen, framför allt med god tillgänglighet med bil, kommer att fortsatt 
bygga på Bålstas identitet som pendlarkommun. Eftersom en fortsatt bilburen struktur 
pekas ut i många avseenden, med ökad biltillgänglighet till och pendlarparkeringar i 
Bålsta centrum, riskerar denna identitet att förstärkas. 

 
Förslag till åtgärder 

- Tydligare etappindelning av den utpekade utvecklingen skulle medföra en 
tydlighet gentemot såväl kommuninvånare som exploatörer. 
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6.4 Bedömning av ekologisk hållbarhet 
Transportenergi 

 

Bedömning nuläge 
Kommunens gatunät uppmuntrar i stor utsträckning till höga hastigheter. Det råder ett 
stort bilberoende och stora ytor är avsatta för parkering i de centrala delarna av Bålsta. 
Det finns ett relativt väl utbyggt gång- och cykelvägnät i Bålsta. Stor arbetspendling ut 
från kommunen bidrar till att Bålsta uppfattas som en sovstad. Tillgången till lokal 
service, och möjligheterna att leva en stor andel av sitt liv lokalt utan transporter, är 
bristfällig utanför Bålsta tätort.     

Bedömning förslaget 
Planförslaget pekar ut en ambition av utveckla kommunens kommunikationer med 
fokus på oskyddade trafikanter, prioritering av gång-och cykelvägar, kollektivtrafiknära 
lokalisering av både verksamhet och bostäder och infogande av cykelparkering i Bålsta C 
samt andra huvudtransportnoder. Dessa åtgärder bedöms som mycket positiva för att 
åstadkomma kommunens mål att bli fossilbränslefri år 2050.  

Risker finns dock att kommunens mindre orter inte kan försörja med kollektivtrafik på 
ett konkurrenskraftigt sätt gentemot bil. Ytterligare pendelparkering vid pendelstationen 
och andra viktiga hållplatser samt anslutningsväg mellan Bålsta C och E18 innebär också 
en negativ påverkan för förutsättningarna för hållbara transporter, då andelen bilresor till 
och från Bålsta centrum bedöms öka då förutsättningarna för bilburna transporter 
underlättas. Stora parkeringsytor vid pendelstationen motverkar eftersträvad stadskvalité 
och stadsmässighet samt främjar bilresor mot Bålsta från kommunen olika delar.  

Utpekat verksamhetsområde Logistik Bålsta kan skapa stor risk av en ökad andel 
varutransport, trängsel, koldioxidutsläpp och buller med stor påverka på närliggande 
bostadsområden. Ett stickspår indraget i området möjliggör för hållbara godstransporter 
till och från området. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara samt säkrare resor genom att utforma 
kommunens kommunikationer med utgångspunkt i de oskyddade trafikanterna samt 
prioritering av gång- och cykelvägar vid nybyggnation. Det här främjar också grupper 
som inte har tillgång till eller kör bil vilket är barn och unga men också kvinnor i högre 
uträckning än män. Detta bedöms som positivt. 

  

När boende har möjlighet att nå vardaglig service till fots eller via kollektivtrafik 
minskar behovet av resande vilket bidrar till ett mer hållbart levnadssätt. 

Vårt behov av transporter bidrar till en stor del av våra samlade utsläpp av 
klimatgaser men har också andra negativa konsekvenser som buller och 
luftföroreningar. Trafiken medför även risker för människor och ett ökande behov av 
markytor för trafik. Det är angeläget att utveckla strukturen i våra städer så att den 
blir effektiv som möjligt genom att för det första minska behovet av transporter och 
för det andra välja energisnåla alternativ. När olika områden sammankopplas med 
varandra genom attraktiva, trygga och tillgängliga stråk får fler möjlighet och 
motivation att transportera sig på ett mer hållbart sätt både ur klimat- och 
hälsoperspektiv. En hållbar kollektivtrafik karaktäriseras av gena och prioriterade 
stråk med trygga hållplatser som är integrerade med viktiga mötesplatser och 
servicepunkter. 
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Märkbara positiva konsekvenser för främjandet av hållbara resor inom Bålsta tätorten och övriga orter 
genom att planera nybyggda bostäder med max 400 meter promenadväg till hållplats för 
kollektivtrafik samt genom att säkerställ tillgången till gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafik vid bostadsbebyggnation. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser med lokalisering av nya verksamhetsområden i goda 
kommunikationslägen (huvudvägar och kollektivtrafik). Särskild prioritering bör ges till 
kollektivtrafikförbund.  

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara resor genom att planera för cykelparkering 
vid stationen samt andra kollektivtrafiknoder om cykelresor tydligt prioriteras. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för öka möjlighet till hållbara resor inom Bålstas 
centrala delar genom förvandling av Stockholmsvägen samt skapande av stråket från 
Gamla Bålsta till Kalmarviken med prioritering av gång- och cykelvägar. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara resor (G-C) inom kommun och mot 
grannkommuner genom utbyggnation av förbindelser på gamla banvallen, Bålsta – Ekilla, Bålsta – 
Bro och Kalmarleden samt utvecklingen av ett grönt stråk i södra delen av Bålstaåsen 
mot Lillsjön och Görvälnkilen. Nya förbindelser bör också syfta att koppla samma 
samhällsservice inom kommunen. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för hållbara resor och transporter på landsbygd. 
Översiktsplanen pekar ut en riktning mot lokalisering av bostadsbebyggelse på 
landsbygd där tillgång till kollektivtrafik samt säkra gång och cykelanslutningar till 
kollektivtrafikhållplatser finns. Det maximala avståndet till hållplats pekas ut som 400 
meter inom kommens orter och 1500 meter för landsbygden. Styrningen mot 
lokalisering i kollektivtrafiknära lägen bedöms inte som tillräckligt stark på landsbygden 
och i dess orter. Avstånden är stora och turtätheten inte tillräckligt hög varpå risk finns 
för ökad bilpendling. En tydligare strategi och prioritering för vilka orter som skulle 
kunna utveckla tätare kollektivtrafik genom ökat befolkningsunderlag skulle behövas.  

Risk för märkbara negativa konsekvenser för skapandet av en stadsmässig struktur samt främjandet av 
hållbara resor genom att planera för flera pendlarparkeringar för bil vid Bålsta C samt andra 
kollektivtransportnoder. Risk för att stora ytor med ensidig funktion blir karaktärskapande 
och dominerar centrum vilket försvagar möjligheten att skapa ett levande centrum. Hela-
resans perspektiv saknas med målet att minska bilanvändning till pendelstationen samt 
att öka andel cykel- och kollektivtrafikresor intill. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser för ökad bilåkning i Skokloster slottsområde vid infogandet 
av förbindelsen över Skofjärden till Knivsta kommun. Risk för negativa konsekvenser för 
ökad biltrafik i Knivsta kommun kan förekomma samt behov av att anpassa vägsystem i 
grannkommun bör utredas. 

Risk för stora negativa konsekvenser för ökad bilanvändning vid etablering av verksamheter vid Draget 
och Logistik Bålsta. Då ytterligare verksamheter och i viss uträckning handel pekas ut i 
Draget ökar risken för en ökad andel resor med bil till och från området.  

Risk för stora negativa konsekvenser för ökad andel lastbilar på E18 samt kommunala vägar mot 
verksamhetsområdet Logistik Bålsta. Stickspåret till järnvägen försörjer inte hela det utpekade 
området. Omlastning från och/eller till järnväg/lastbil kommer också att ske. 

Risk för stora negativa konsekvenser för ökad biltrafik intill Bålsta centrala delar genom utbyggnation 
av en anslutningsväg mellan Bålsta C och E18 samt ökat behov av parkeringsytor vid 
stationen. Svårighet att skapa karaktär av en stadsgata då målpunkter som lockar 
besökare saknas. 
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Påverkan på riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB 
I Håbo omfattas riksintresse för kommunikationer E18, Mälarbanan, väg 912 samt 
farled 925 i Mälaren. 

Översiktsplanen föreslår en utveckling av ny bebyggelse i anslutning till såväl 
Mälarbanan och E18. Riktlinje pekas ut för att genomföra samråd med berörd 
myndighet vid planering inom skyddsavstånd för järnväg och väg samt för åtgärder som 
kan påverka sjöfarten på farled. Riksintresse för kommunikationer bedöms därför inte 
påverkas av planförslaget.  

Förslag till åtgärder 
- Utredning på prognos av ökning av varutransport/lastbilar vid utbyggnation av 

logistiksområde. 
- Utredning av effekter av anslutningsväg mellan Bålsta C och E18 på minskad 

biltrafik längst Stockholmsvägen. 
- Utredning av avlastning på Stockholmsvägen med utpekade anslutningsväg 

mellan Kraftleden och Kalmarleden. 
- Riktlinjer för utbyggnation av G-C samt säkra vägar för barn och oskyddade 

trafikanter för hela kommuner 
- Utreda möjlighet att införa beteendepåverkande åtgärder såsom samåkning, 

bilpool och mobility management. 
- Cykelplan med utpekade kompletteringar av G-C vägar med syftet att skapa en 

sammanhängande struktur. 

 

Kretsloppssystem och miljöteknik 

 

Bedömning nuläge 
Det pågår en planerad förtätning av Bålsta centrum för att skapa mer bostäder och 
service. Det finns en relativt bra avfallshantering av hushållsavfall. Stor andel av 
hushållen är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  

Överlag är kretsloppssystemen goda i kommunen.  

Bedömning förslaget 
Den utbyggnad av storskaliga lösningar för kommunalt vatten och avlopp som planeras 
kan ses som relativt hållbara. Fjärrvärme med biobränsle och överskottsvärme från 
industrin är positiv ur hållbarhetssynpunkt. Översiktsplanen saknar däremot uttalad 
ambition kring hållbar elförsörjning och hur ny bebyggelse ska vara hållbar och 
energieffektiv. Kommunens avfallssystem är tranportintensivt då det bygger på regionala 
lösningar. 

Kommunens blåstruktur är starkt sammanlänkad med den regionala skalan i och med 
Mälaren och dess värden för såväl dricksvattenförsörjning, naturvärden som rekreativa 
värden. Det finns förslag på ett vattenskyddsområde i Prästfjärden med syfte att skydda 
dricksvattentäkter mot påverkan från olika verksamheter. 

 

I ett hållbart samhälle är energianvändningen låg och klimatpåverkande utsläpp och 
andra utsläpp minimeras. Resursförbrukningen inordnas i hållbara kretslopp för 
material, vatten och näring, helst på en lokal skala för att i så stor utsträckning som 
möjligt minska behovet av transporter. Våra beteenden och vanor och hur dessa 
påverkar vår miljö och omgivning måste uppmärksammas för att vi ska kunna uppnå 
mer hållbara system. 
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Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den kommunala (och regionala) dricksvattenförsörjningen 
från Mälaren. Föreslaget vattenskyddsområde, möjligheter till förbättrad 
dagvattenhantering, fler anslutna till kommunalt VA. 

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då förändringsområden är koncentrerad till befintliga 
reningsverk och en stor andel är anslutna till kommunalt VA. Även inventering av enskilda 
avlopp påbörjad och krav har ställts på förbättringsåtgärder.  

Risk för märkbara negativa konsekvenser då kommunens avfallshantering är transportintensiv. 
Kommunen är beroende av ett regionalt omhändertagande av avfall vilket är 
transportintensivt. Det finns förslag på utbyggnad av återvinningscentral och 
återvinningsstationer i viktiga kommunikationsstråk. Det finns dock ingen utpekad 
ambition eller riktlinje för att sluta kretsloppen lokalt genom en lokal hantering av avfall 
inom kommunen. 

Risk för stora negativa konsekvenser då översiktsplanen saknar styrande riktlinjer för utveckling av 
hållbar elproduktion. Fjärrvärme är bara delvis utbyggd i Bålsta och det saknas riktlinjer för 
utbyggnad. Riktlinjerna för förnybar energi är vagt formulerade där förnyelsebar energi 
ska eftersträvas vid nybyggnation. Det finns inte utpekad riktlinje för att öka andelen 
solenergi- och vindkraftsanläggningar. Underlag är dock framtagna genom interaktiv 
solkarta samt regler för bygglovshantering avseende solenergianläggningar. Kommunen 
har även utfört utredning och pekat ut områden lämpliga för medelstora vindkraftverk 
(maximalt 100 meter höga).  

Risk för stora negativa konsekvenser då översiktsplanen saknar styrande riktlinjer för hållbart 
byggande. Översiktsplanen pekar inte ut en tydlig styrning mot ett hållbart byggande. En 
riktlinje är framtagen för att minimera nybyggnationens påverkan på miljön genom att 
eftersträva ett miljöanpassat byggande avseende materialval, energilösningar samt 
resursförbrukning. Formuleringen i riktlinjen skulle behöva skärpas för att tydligare styra 
mot en hållbar utveckling.  

Förslag till åtgärder 
- Ta fram konkreta riktlinjer för energieffektivisering, att öka andelen 

förnyelsebara energikällor, exempelvis x antal vindkraftverk per år, andel 
befintliga byggnaders hustak med solceller, egen biogasanläggning, utbyggnad av 
fjärrvärmenätet osv. 

- Skärp och tydliggör riktlinjer för miljöanpassat byggande. 
- Utarbeta riktlinjer för dagvattenhantering tydligt kopplade till 

miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 

Grönstruktur för ekosystemtjänster 

 

Bedömning nuläge 
Kommunen består av flera värdefulla naturområden med hög biologisk mångfald. 
Håbos landskap präglas av jordbruksmark och utgör en viktig näring i kommunen. 
Andra intressen, som exempelvis exploatering, skogsavverkning och ett allt för intensivt 
jordbruk, kan hota och påverka värdefulla naturområden negativt.   

Ekosystemtjänster är alla de varor och tjänster som produceras av jordens ekosystem, 
både de vilda och de mänskligt påverkade. En hög biologisk mångfald är 
grundläggande för att ekosystemen ska vara motståndskraftiga på lång sikt, för detta 
krävs utrymme för många olika typer av biotoper och spridningssamband mellan 
dem. För den översiktliga grönstrukturen är det också särskilt viktigt att lyfta 
ekosystemens producerande tjänster i form av jordbruk och skogsproduktion samt 
deras reglerande funktion för klimat. 
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God grönstruktur utifrån ett ekosystemperspektiv, som dock kan hotas vid framtida 
utveckling.  

Bedömning förslaget 
Översiktsplanen pekar inte ut en sammanhållen grönstruktur för ekosystemtjänster. 
Eftersom kommunen präglas av stora barriärer i form av såväl E18, järnvägen och 
jordbrukslandskap skulle en tydligare och starkare grönstruktur behöva pekas ut. Det 
gröna stråk som är utpekat kopplar till Görvälnkilen ses som positivt. En vidare 
inventering av grönstrukturen kommer att göras under samrådet för att uppdatera 
översiktsplanen till utställning. 

Planförslaget föreslår en stärkt grönblå koppling från Bålstas centrala delar ner mot 
Mälaren vilket bedöms som positiv. Samtidigt pekar förslaget ut en förtätning av tätorten 
som medför risk för att områden viktiga för bevarandet av ekosystetmtjänster och för 
produktiv jordbruksmark byggs bort. 

Förslaget medför en risk för att höga naturvärden och områden riskerar att byggas bort, 
vilket skulle få negativa konsekvenser för grönstrukturen för ekosystemtjänster. 
 

Möjlighet till märkbar positiv konsekvens för grönstruktur för ekosystemtjänster i Bålsta tätort då 
åtgärder för att sammanlänka grönstrukturen i tätorten pekas ut. Ett blågrönt stråk ska 
koppla från Bålstaåsen, genom Bålsta centrum ner till Gröna dalen. Stråket ska skapa en 
koppling mellan åsen och Gröna dalen, samt i förlängningen Mälaren. Grönytorna pekas 
ut för att ges flera såväl gröna som blå funktioner så som dagvattenhantering och odling. 

Möjlighet till märkbar positiv konsekvens för påverkan på höga naturvärden då del av Bålstaåsen 
och Lillsjön pekas ut som skyddad natur.   

Möjlighet till liten positiv konsekvens för den regionala grönstrukturen då stråk är utpekat för att 
koppla till Görvälnkilen i Stockholms län. Stråket är förhållandevis smalt och är 
illustrerat genom områden utpekade för förändringsområde – verksamhet samt 
förändringsområde – odefinierat.  

Risk för små negativa konsekvenser för områden med höga naturvärden. Översiktsplanen pekar ut 
tydliga riktlinjer för hur områden med höga naturvärden ska hanteras vid utveckling och 
exploatering. Naturvårdsplanen ska ligga till grund för bedömning och inga områden 
utpekade som skyddade ska ianspråktas. Områden med höga naturvärden ska om de i 
ianspråktas kompenseras. 

Risk för märkbara negativa konsekvenser då tätortsnära jordbruksmark bebyggs och styckas upp. 
Översiktsplanens förtätning innebär att tätortsnära jordbruksmark kommer att beröras 
av utvecklingsplanerna. Det minskar möjligheterna till lokal odling, lokala kretslopp och 
lokal försörjningssäkerhet. Riktlinje i översiktsplanen pekar ut att jordbruksmark av 
högsta klass inte ska bebyggas, om samma resultat går att uppnå på annan plats.  

Risk för stor negativ konsekvens för konnektiviteten i den kommunala grönstrukturen. 
Markanvändningskartan pekar inte ut en sammanhållen och förgrenad grönstruktur 
vilket gör att sambanden och funktionen hos ekosystemen kan försämras, framför allt i 
en så expansiv region. Förtätningen av Bålsta tätort riskerar också att medföra att 
grönytor viktiga för ekosystemtjänster förtätas bort. Det gäller tjänster som 
klimatreglerande grönytor (buffrar temperatur), luftrenande vegetation, biotoper för 
pollinatörer och skadedjursreglerande arter. 

Risk för stor negativ påverkan på grönstrukturen för ekosystemtjänster i Bålsta tätort samt kommunen 
i helhet. Värdefulla områden i tätorten pekas ut med ändrad markanvändning. Den 
utpekade vägdragningen över Bålstaåsen kommer att innebära ett stort ingrepp i 
värdefull natur samt går rakt igenom den gröna kopplingen ner mot Görvälnkilen. 
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Tätortsnära natur kommer att byggas bort i centrala delar utav Bålsta och skapa en mer 
fragmenterad och ineffektiv struktur för ekosystemtjänster.  

Påverkan på riksintressen för naturvården, 3 kap. 6 § MB 
Risk för mycket stor negativ påverkan på riksintresse för naturvården. LIS-område Ekilla omfattas 
av riksintresse för naturvården. Översiktsplanen pekar på ett otydligt sätt ut hur 
områdets med höga naturvärden ska hanteras. Utredningar ska göras i senare skeden. 
Utpekandet av LIS-område Ekilla strider mot kommunens egna riktlinjer där områden 
utpekad som skyddad natur inte ska ianspråktas. 

Påverkan på naturreservat, 7 kap. 4 § MB 
Risk för mycket stor negativ påverkan på naturreservat. LIS-område Ekilla omfattas av 
naturreservat. Översiktsplanen pekar på ett otydligt sätt ut hur områdets med höga 
naturvärden ska hanteras. Utredningar ska göras i senare skeden. Utpekandet av LIS-
område Ekilla strider mot kommunens egna riktlinjer där områden utpekad som skyddad 
natur inte ska ianspråktas. 

Påverkan på Natura 2000-områden (Särskilda skyddade områden), 7 kap. 27-29 
§§ MB 
Risk för mycket stor negativ påverkan på Natura 2000-område då LIS-område Ekilla omfattas av 
Natura 2000-område Ekillaåsen samt angränsar till Natura 2000-områdena Stora och Lilla 
Ullfjärden. Översiktsplanen pekar på ett otydligt sätt ut hur områdets med höga 
naturvärden ska hanteras. Utredningar ska göras i senare skeden. Utpekandet av LIS-
område Ekilla strider mot kommunens egna riktlinjer där områden utpekad som skyddad 
natur inte ska ianspråktas.  

Natura 2000-områden: habitatdirektivet 
Risk för mycket stor negativ påverkan på Natura 2000-område med arter och/eller naturtyper 
förtecknade i Habitatdirektivet då LIS-område Ekilla omfattas av Natura 2000-område Ekillaåsen 
samt angränsar till Natura 2000-områdena Stora och Lilla Ullfjärden. Översiktsplanen pekar 
på ett otydligt sätt ut hur områdets med höga naturvärden ska hanteras. Utredningar ska 
göras i senare skeden. Utpekandet av LIS-område Ekilla strider mot kommunens egna 
riktlinjer där områden utpekad som skyddad natur inte ska ianspråktas.  

Natura 2000-områden: fågeldirektivet 
Område som omfattas av Natura 2000-område (fågeldirektivet) är Hjälstaviken. Ingen 
bedömd påverkan på Natura 2000-området. 

Påverkan på djur- och växtskyddsområden, 7 kap. 12 § MB 
Område som omfattas av djur- och växtskyddsområde är Hjälstaviken. Området är 
utpekat med hänsyn till fågellivet.  är utpekat som djur- och växtskyddsområde med 
hänsyn till fågellivet. Ingen bedömd påverkan på djur- och växtskyddsområdet. 

 
Förslag till åtgärder 

- Naturvårdsplanekartan bör kompletteras med de skyddade områdena för att 
tydliggöra helheten över områden med höga naturvärden. 

- I markanvändningskartan borde en ytterligare markanvändningskategori pekas 
ut med skyddsvärda områden, områden inventerade i Naturvårdsplanen (minst 
klass 1-2). Ett förtydligade bör göras för att tydliggöra hur dessa ska hanteras 
vid planering. 

- En grönstrukturplan skulle med fördel hantera frågor kopplade till naturvård, 
rekreation och kulturmiljövärden för att på ett tydligt sätt samla värden 
kopplade till de gröna miljöerna samt ge vägledning i fortsatt planering. 

- Utred och konsekvensbedöm Ekillas lämplighet som LIS-område. 
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Blåstruktur för ekosystemtjänster 

 

Bedömning nuläge 
Håbo kommuns närhet till Mälaren med attraktiva miljöer är god. Tillgången till 
grönytor för rening av dagvatten samt flödesreglering är god. Problem med övergödning 
och miljögifter förekommer i kommunens vattenförekomster. Nybyggnation riskerar att 
innebära en ökad belastning på vattenförekomsterna samt hota strandskyddet. 

Bedömning förslaget 
Riktlinjer anger att vattenmiljöer ska bevaras och utvecklas och att förbättringsåtgärder 
avseende vattenkvaliteten vid nybyggnation ska ske där det är möjligt. Ett flertal 
värdefulla vattenmiljöer är redan skyddade i form av Natura 2000-områden och Lillsjön 
och delar av Bålstaåsen föreslås bli naturreservat. Planförslagets strategi att fokusera 
utvecklingen kring tätorten är på många sätt hållbar, men medför oundvikligen 
svårigheter att hantera dagvatten från en större andel hårdgjord mark, en minskad andel 
naturmark och i direkt anslutning till Mälaren. Planförslaget innehåller dock ett blågrönt 
stråk mellan Bålstaåsen och Gröna dalen som ska inkludera dagvattenhantering, men 
oklart om dimensioneringen är tillräcklig för hela tätorten.  

Utvecklingen intill Mälarstränder riskerar att skada värdefulla strandmiljöer och ställas i 
konflikt med strandskyddet. Höga biologiska värden i strandmiljöer ska dock premieras 
över tillgänglighet. Kapaciteten i dagens kommunala vatten- och avloppssystem är 
begränsad och stora framtida investeringar planeras. Kapaciteten ska utgöra en 
avgörande faktor vid bedömning av nya utvecklingsområden. En övergripande VA-plan 
ska tas fram.  

Förslaget medför en risk för att höga naturvärden och lagskyddade områden riskerar att 
byggas bort, vilket skulle få stora negativa konsekvenser för grönstrukturen för 
ekosystemtjänster. 

Kommunens blåstruktur är starkt sammanlänkad med den regionala skalan i och med 
Mälaren och dess värden för såväl dricksvattenförsörjning, naturvärden samt rekreativa 
värden. 

Det finns förslag på ett vattenskyddsområde för Bålsta tätort (Prästfjärden) med syfte att 
skydda dricksvattentäkter mot påverkan från olika verksamheter. Även ytterligare 
vattenskyddsområden för Skokloster ska upprättas. Bålsta tar sitt råvatten från 
Prästfjärden och Skokloster från Skofjärden. Grundvatten används till enskild 
dricksvattenförsörjning.  

 

Möjligheter till stora positiva konsekvenser för vattenvärden i Lillsjön. Lillsjön med omgivande 
höga naturvärden planeras bli naturreservat. Det finns dock odefinierat 
förändringsområde i nära anslutning till området som kan påverka Lillsjön. 

Möjlighet till märkbar positiv konsekvens för blåstruktur för ekosystemtjänster i Bålsta tätort då 
åtgärder för att sammanlänka grön- och blåstrukturen från Bålstaåsen, genom Bålsta 
centrum ner till Gröna dalen i ett blågrönt stråk. Stråket ska skapa en koppling mellan 
åsen och Gröna dalen, samt i förlängningen Mälaren och dagvattenhantering. 

Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser om fler hushåll ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp. Fler anslutna till kommunalt VA bidrar på sikt med minskat läckage av främst 

Ekosystemtjänster är alla de varor och tjänster som produceras av jordens ekosystem, 
både de vilda och de mänskligt påverkade. För den översiktliga blåstrukturen är det 
särskilt viktigt att lyfta den biologiska mångfalden i värdefulla vattenbiotoper, 
möjligheterna till produktion av dricksvatten, ekosystemens vattenrenande och 
reglerande funktion samt status för matproduktion och fiske. 
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närsalter till Mälaren. Kapaciteten i vatten- och avloppssystem ska vara en avgörande 
faktor vid bedömning av nya utvecklingsområden. 

Risk för små negativa konsekvenser för vattenmiljö i Mälaren kopplat till utveckling av strandnära 
lägen. Flera områden pekas ut för utveckling i strandnära lägen, främst i Skokloster och 
Krägga/Stämsvik och som ansluter till befintligt VA. Kapaciteten i vatten- och 
avloppssystem ska vara en avgörande faktor vid bedömning av nya utvecklingsområden. 
Omvandlingsområdet i söder, från fritidshus till permanentboende kan dock påverkan 
vattenmiljön i Mälaren. Talltorp är inte anslutet till kommunalt VA. 

Risk för stora negativa konsekvenser för vattenmiljö i Mälaren kopplat till utveckling av Bålsta.  
Inom tätorten planeras en omfattande förtätning och komplettering av bostäder och 
verksamheter. Samtidigt finns begränsade ytor för hantering av dagvatten och reglering 
av häftiga flöden, där närheten till Mälaren också innebär att många dagvattenflöden har 
korta sträckor där åtgärder ska vidtas. Planförslaget innehåller dock ett blågrönt stråk 
mellan Bålstaåsen och Gröna dalen som ska inkludera dagvattenhantering, men oklart 
om dimensioneringen är tillräcklig för hela tätorten. Riktlinjer anger att lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska tillämpas vid nybyggnation samt att dagvattnet ska 
nyttjas som en resurs vid utveckling av tätortsnära miljöer.  

Påverkan på strandskydd 7 kap.13-15 §§ MB 
Det finns en liten risk för påverkan på biologiska värden knutna till strandskyddade områden då viss 
bebyggelse och anläggningar planeras i strandnära lägen. Höga biologiska värden i 
strandmiljöer ska dock premieras över tillgänglighet. För bedömning av påverkan från 
LIS-områden – se grönstruktur för rekreation. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap. MB 

Liten risk för negativ påverkan för vattenvärden i övriga ytvattenförekomster samt i 
grundvattenförekomster. Kommunen har nio ytvattenförekomster som samtliga är sund eller 
vikar till Mälaren. Det finns liten risk för negativ påverkan på ytvattenförekomster 
Mälaren-Stora Ullfjärden, Mälaren-Skofjärden, Mälaren-Gorran, Mälaren-Lårstaviken, 
Mälaren-Ekoln, Mälaren-Gripsholmsviken, Hjälstaviken med öka exploatering. Mälaren-
Prästfjärden föreslås bli vattenskyddsområde. Förbättringsarbete krävs för samtliga 
ytvattenförekomster, för ekologisk status och/eller kemisk status.  
Kommunen har även tre grundvattenförekomster. Det är idag god kvantitativ status och 
god kemisk status för grundvattenförekomsterna Uppsalaåsen-Fredrikslund, Vreta-
Bålsta och Hagalund-Eknäs. En viss risk finns för negativ påverkan på 
grundvattenförekomsten vid Bålstaåsen från bebyggelseutveckling där. 

Risk för stor negativ påverkan för vattenvärden i Lilla Ullfjärden.  Ytvattenförekomsten Lilla 
Ullfjärden riskerar att påverkas negativt av förändringsområdet Åsen genom risk för 
negativ påverkan på den ekologiska vattenstatusen samt ökad svårighet att uppnå god 
ekologisk status till år 2021. Lilla Ullfjärden har idag otillfredsställande ekologisk status 
och god kemisk status. 

Påverkan på Natura 2000-områden (Särskilda skyddade områden), 7 kap. 27-29 
§§ MB 
Risk för mycket stor negativ påverkan på Natura 2000-område då LIS-område Ekilla omfattas av 
Natura 2000-område Ekillaåsen samt angränsar till Natura 2000-områdena Stora och Lilla 
Ullfjärden. Översiktsplanen pekar på ett otydligt sätt ut hur områdets med höga 
naturvärden ska hanteras. Utredningar ska göras i senare skeden. Utpekandet av LIS-
område Ekilla strider mot kommunens egna riktlinjer där områden utpekad som skyddad 
natur inte ska ianspråktas.  
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Vattenskyddsområde, 7 kap. 21 § MB 
Det finns idag inga vattenskyddsområden i kommunen med syfte att skydda 
dricksvattentäkter mot påverkan från olika verksamheter. Ett område i Prästfjärden är 
föreslaget som vattenskyddsområde för Bålsta. Ytterligare vattenskyddsområden 
planeras. 

Förslag till åtgärder 
- Omformulera riktlinjen kopplat till Skyddad natur: Säkerställ att utpekade natur- 

och kulturområdens värden bevaras och vidareutvecklas. Områden utpekade 
som skyddad natur ska inte ianspråktas. 

- Kommande VA-plan måste innehålla tydliga riktlinjer för hantering av dagvatten 
för befintligt bebyggelse. 

- Arbete fram ett Vattenprogram som inkluderar åtgärdsförslag i VISS som 
utsläppsreduktion från enskilda avlopp, olika typer av miljöersättningar till 
jordbruket och dagvattendammar. 

- Utred Stora Ullfjärden och Gorrans kemiska status. 
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6.5 Konsekvenser i relation till mål, planer och 
program  
Översiktsplanen i relation till miljökvalitetsmålen 
God bebyggd miljö 
I och med den förtätning som föreslås i planförslaget kommer fler människor att utsättas 
för de risker och bo i bullerutsatta lägen samt riskområden kopplade till skred och ras. 
Att tätortsnära natur byggs bort vid förtätning kan innebära minskad förmåga för 
ekosystemen att bistå till ett gott lokalt klimat. Dessa faktorer kan potentiellt motverka 
miljömålet om de inte hanteras i vidare planprocesser. Fokus på utveckling i 
kollektivtrafiknära lägen samt planförslagets riktning om mer mångfunktionella 
mötesplatser med plats för såväl mötesplatser och rekreation pekar i miljömålets riktning 

Begränsad klimatpåverkan 
Planen pekar ut en målsättning om att Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri 
kommun. Planförslaget saknar dock uttalade ambitioner om förnybar 
energiframställning och energieffektiva byggnader. Däremot planeras för en 
funktionsblandad struktur i kollektivtrafiknära lägen, något som kan minska behovet av 
resor med bil och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. Vissa 
utvecklingsområden, så som Krägga/Stämsvik, kommer dock att generera ökade 
transporter. Den övergripande strukturbilden verkar i miljömålets riktning.  

Frisk luft 
Den föreslagna tätare och trafikintegrerade stadsstrukturen kommer leda till att 
luftkvaliteten lokalt kan bli sämre i de centrala delarna av Bålsta Framför allt för 
områden som ligger angränsande E18. Ett utvecklat gång- och cykelnät kan minska 
behovet av biltransporter i tätorten. Om biltrafiken kan minska kan planförslaget verka i 
målets riktning. 

Ett rikt odlingslandskap 
Tätortsnära jordbruksmark pekas ut för tätortsutveckling. Om jordbruksmark, i 
synnerhet småbrutna jordbrukslandskap och naturbetesmarker, tas i anspråk för 
bebyggelseutveckling motverkas miljömålet. Att Strukturbilden i huvudsak verkar för en 
förtätning kring Bålsta medför dock att sammanhängande odlingslandskap i resten av 
kommunen kan bevaras.  

Ett rikt växt- och djurliv 
Två nya naturreservat pekas ut vilket verkar i miljömålets riktning för att bevara hög 
biologisk mångfald. Planförslaget pekar dock ut eventuellt intrång i idag redan skyddad 
natur så som Natura 2000-område och naturreservat, Ekilla. Detta riskerar att motverka 
miljömålet i stor omfattning. 

Levande skogar 
Strukturbilden verkar i huvudsak för en förtätning kring Bålsta vilket medför att 
sammanhängande skogslandskap kan bevaras.  

Ingen övergödning 
Avrinningen från utveckling i Bålsta centrum sker idag ner mot Mälaren. En 
tätortsutveckling skulle kunna belasta vattenmiljön med närsalter ytterligare. 
Översiktsplanen skulle också kunna få positiva konsekvenser om det blågröna stråk från 
Bålsta centrum ner mot Mälaren med anläggandet av dammar dimensioneras och sköts 
på ett sätt så att rening sker innan vattnet når recipient. Förlaget kan i så fall verka i 
miljömålets riktning.  

Levande sjöar och vattendrag 
Lillsjön, angränsande Bålsta tätort, pekas ut som skyddad vilket bedöms verka i 
miljömålets riktning. Utveckling i områden som angränsar Mälaren kan komma att 
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motverka miljömålet om inte dagvattenfrågan hanteras på ett fullgott sätt i dessa 
områden. 

Grundvatten av god kvalitet 
Inom kommunen finns tre grundvattenförekomster. Det är idag god kvantitativ status 
och god kemisk status för grundvattenförekomsterna Uppsalaåsen-Fredrikslund, Vreta-
Bålsta och Hagalund-Eknäs. En viss risk finns för negativ påverkan på 
grundvattenförekomsten vid Bålstaåsen från bebyggelseutveckling där. 

Översiktsplanen i relation till Regional utvecklingsstrategi, 
Uppsala län 
En ny regional utvecklingsstrategi för Uppsala län är ute på remiss. Den bygger på 
tidigare utvecklingsstrategier samt den europeiska målsättningen ”en smart och hållbar 
tillväxt för alla”. 

Översiktsplanens utvecklingsstrategi ligger i linje med RUS:ens huvudsakliga inriktning 
om en förtätning och verksamhetsblandning i stationsnäralägen. Tillkommande 
bebyggelse ska komplettera och förtäta för att möjliggöra utökat underlag för service och 
kollektivtrafik. 

RUS:en pekar ut en målsättning om att minska de samlade utsläppen av växthusgaser. 
Planförslaget pekar ut målsättningen om en fossilbränslefri kommun. Det saknas dock 
en tydlig strategi för förnybar energiframställning och energieffektiva byggnader. Fokus 
på de oskyddade trafikanterna pekas ut samt satsningar på såväl gång-, cykel och 
kollektivtrafik. Flera delar av både tätorten och dess omland kommer dock fortsatt att 
vara bilberoende. Detta riskerar att medför att målsättningen om minskade utsläpp inte 
nås. 

Översiktsplanen i relation till Miljöstrategi för ekologiskt hållbar 
utveckling i Håbo kommun 
I Håbo kommuns miljöstrategi identifieras inriktningen på kommunens miljöstrategiska 
arbete. Tre prioriteringar har pekats ut: Fossilbränslefri kommun 2050, En giftfri och 
resurs effektivkommun, Naturmiljöer med mångfald. 

Fossilbränslefri kommun 2050 
Se ovan, avsnitt Översiktsplanen i relation till miljökvalitetsmålen – Begränsad 
klimatpåverkan. 

En giftfri och resurseffektiv kommun 
Se ovan, avsnitt Översiktsplanen i relation till miljökvalitetsmålen – Frisk luft, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag. 

Naturmiljöer med mångfald 

Se ovan, avsnitt Översiktsplanen i relation till miljökvalitetsmålen – Ett rikt växt- och 
djurliv, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag. 
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7. Uppföljning  
Översiktsplanens påverkan ska följas upp av kommunen i kommande skeden. 
Uppföljningen föreslås ske med hjälp av indikatorer och genom kvalitativ utvärdering. 
Rapporten Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering framtagen av 
Boverket (Rapport 2015:44) kan inarbetas i uppföljningen. 

Riksintressen 
§ Påverkan i samband med planering och exploatering och utveckling för 

riksintresse för kulturmiljövård i Övergran och på Skohalvön måste följas upp 
så att påtaglig skada på riksintressena kan undvikas. 

Hälsa och säkerhet 
§ Kommunen ska utreda risker i samband med bebyggelseutveckling så att 

människors hälsa eller miljön inte utsätts för risker eller stora påfrestningar. Det 
gäller exempelvis att utreda buller vid tätortsutveckling, riskfrågor kopplat till 
utveckling i närheten av sekundär led för farligt gods och järnväg samt 
exploatering som berör potentiellt förorenade områden samt områden utpekade 
med risk för skred och ras. 

Klimatanpassning 
§ Kommunen ska, vid planering och exploatering längs Mälarkusten, följa upp att 

åtgärder vidtas för att undvika risker kopplade till ett förändrat klimat och 
översvämningsrisk. Detta är i synnerhet viktigt vid centralortens utveckling 
söderut samt vid utveckling i Krägga/Stämsvik och Skokloster.  

§ Kommunen ska följa upp att tillgången på grönytor för klimatreglerande 
effekter är tillräcklig i och med förtätningen av Bålsta tätort. En funktionell 
grönstruktur ska prioriteras efter deras potential att bidra med värden och 
tjänster för människan och för ekosystemet som helhet. 

Miljökvalitetsnormer 
§ Kommunen ska utreda och säkerställa och följa upp att dagvattenhanteringen i 

utbyggnadsområden och områden som förtätas är tillfredställande så att 
vattenmiljöer inte påverkas negativt och att miljökvalitetsnormer inte försämras.  

Naturmiljö 
§ Kommunen ska vid planläggning och i samband med exploatering följa upp 

påverkan på naturmiljöer. Utredningar ska genomföras för att avgöra påverkan 
på samt minska konsekvenserna av planerna på värdefulla naturmiljöer samt 
specifika arter. 

Kretslopp och miljöteknik 
§ Kommunen bör följa upp påverkan, miljö-, hälso- och klimatpåverkan, från 

byggnader, infrastruktur och energiproduktion samt uttaget av icke förnybara 
råvaror. 

Areella näringar 
§ Kommunen ska följa upp hanteringen av jordbruksmarken så att tillgången på 

brukbar mak långsiktigt tryggas. 

Tätortsutveckling 
§ Det är viktigt att kommunen följer upp sitt genomförande och prioriterar 

bebyggelseutvecklingen i Bålsta tätort. Det gäller också att säkerställa att en 
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hållbar och effektiv kollektivtrafik utvecklas parallellt med bostads- och 
verksamhetsutveckling samt en integrering av gång- och cykelvägnätet mellan 
nya och befintliga områden.  

§ Kommunen ska följa upp att tillgången och tillgängligheten till grönytor för 
barn och unga är tillräcklig i och med förtätningen av Bålsta tätort. 

§ Kommunen ska följa upp om översiktsplanens genomförande ger en förstärkt 
geografisk uppdelning utifrån socio-ekonomiska faktorer samt att alla inne- och 
utemiljöer ska utformas och gestaltas så att de främjar jämställdhet, trygghet, 
hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning. 

§ Kommunen ska följa upp hur översiktsplanens genomförande bidrar till ett 
bredare utbud av bostäder för att ska ha likvärdig tillgång till bostad och 
boendemiljö av god kvalitet. 
 

Transporter 
§ Det är viktigt att kommunen följer upp utvecklingen för nyttjandet av olika 

trafikslag. För att öka andelen hållbara transporter i relation till 
bilburna/fossilberoende transporter behöver en övervakning av utvecklingen att 
ske löpnande för att se om åtgärder ger önskat resultat. Detta kan göras på 
många olika sätt genom bland annat genom trafikmätningar, mätningar av 
antalet kollektivtrafikresor och analyser av hur barn och unga tar sig till och från 
skolan/aktiviteter. 
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koMMunens webbplats under  
5 februari - 31 Mars 2016

Samman-
ställning
medborgar- 
dialog



Sammanställning medborgardialog 1  

Bakgrund 
Medborgardialog 1 utgick från kommunens vision ”Vårt Håbo 2030”. Visionen användes som 
utgångspunkt för dialogen där fyra övergripande inriktningar var rubriker:  

• En aktiv part i Mälardalen 
• Mälarkommunen nära naturen 
• Bålsta – en levande småstad 
• I Hållbara Håbo finns det goda livet 

Dessa i sin tur blev uppdelat i fyra underrubriker som man sedan fick besvara hur de skulle 
uppnås. 

Medborgardialogen pågick mellan 5 februari- 18 februari 2016. 

95 svar inkom på medborgardialogen. 

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en sammanställning av de svar som kom in från medborgarna. Detta är ett över-
skådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. Separata svar som inkom redovi-
sas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av inkomna svar, samt frågeformuläret 
för medborgardialogen, se bilaga. 

Håbo – en aktiv part i Mälardalen:  
Enligt medborgarna behövs det fler bostäder i alla typer av former. För att bli en större kom-
mun med ett mål på 25 000 invånare behövs det bostäder till alla. Arbetstillfällen, utbild-
ningsmöjligheter och service i kommunen är också något som det behövs mer av samtidigt 
som att kollektivtrafikens turer måste utökas.  

Det är många som nämnt att en färja mellan Skokloster och Knivsta skulle underlätta resväg 
till och från bland annat Uppsala. Medborgarna påpekar att Bålsta tätort måste bli mer levande 
både på dagtid och på kvällstid. Ett stort utbud av fritidsaktiviteter, som också fungerar som 
mötesplatser, och att känna trygghet är något som är viktigt för att kunna bo och leva i kom-
munen hela livet.  
 
Mälarkommunen nära naturen: 
Håbo kommun ligger nära Mälaren och många medborgare har pekat på att tillgängliggöra 
Mälaren mer. Promenadstråk längs med vattnet är ett exempel som kan urskiljas från de svar 
som inkom. Andra påpekade att vi måste tillvarata stränderna som finns och inte bygga bort 
dessa med bostäder. Natur runt bostadsområden ska behållas och närheten till naturen är vik-
tigt för människors hälsa och för rekreation. Att marknadsföra kommunens vackra Mälarnära 
platser är också viktigt för att locka besökare till kommunen. Bevarandet av natur och vatten 
samt att skydda naturreservaten lyfts fram som viktigt. Det är även viktigt att ha kvar lugnet 
som finns i kommunen anser många. ”Landetkänslan” ska behållas. Andra påpekade att 
kommunen måste ta hänsyn till och bevara ett rikt växt- och djurliv och att ta ansvar så att 
färre gifter hamnar i marken.  
 
 



Bålsta – en levande småstad: 
I svaren från medborgarna kan trygghet och gemenskap utskiljas som viktigt att tillvarata i 
kommunen. Det ska inte finnas några trånga utrymmen och den så kallade ”Bykänslan” där 
alla känner alla ska fortgå. Det krävs bättre gatubelysning för att skapa  ökad trygghet. I en le-
vande småstad vill man känna närheten till Mälaren och göra den tillgänglig för alla. Det ska 
inte finnas några hinder för att kunna ta sig till vattnet från centrum. För att skapa en stark 
identitet är gemenskap och stolthet över kommunen viktiga ståndpunkter enligt medborgarna.  
 
Hållbara Håbo: 
Håbo kommun ska vara en kommun för alla där medborgarna ska få delta i kommunens ar-
bete genom bland annat medborgardialoger. I ett hållbart Håbo krävs bra skolor, bostäder för 
alla samt hänsynstagande till miljön. Det är många som påpekar att exploatering vid vattnet 
måste ske varsamt. Att skapa ett gott liv i Håbo kan ske genom att bygga ett samhälle kring 
Mälaren och att tillgängliggöra Mälaren för alla.  

Kommunen ska även verka för att bli fossilbränslefri genom att minska antalet transporter och 
använda miljövänliga fordon. En effektivare återvinning och 100 % förnybar energi i kom-
munen är några av de exempel som framkom från medborgarna. För att fungera som en håll-
bar kommun behövs också tillgänglig kollektivtrafik. Att bevara naturen och skapa mer at-
traktiva besöksmål lyfts också fram som viktigt för att behålla kommunens karaktär. Att prio-
ritera gång- och cykelvägar och miljövänliga fordon är viktigt menar medborgarna.  
 

Slutsats 
Ett genomgående svar i medborgardialogen är att Mälaren måste tillgängliggöras. Vi måste ta 
vara på kommunens närhet till vattnet. Det anses även viktigt att bevara de naturområden som 
finns i kommunen. Håbo ska vara en resurseffektiv kommun där miljön tas omhand.  

En effektivare kollektivtrafik med goda möjligheter att ta sig till omkringliggande städer är 
också något som nämns ett flertal gånger.  

Att behålla ”landetkänslan” och lugnet men samtidigt skapa mer service, arbetstillfällen och 
mötesplatser, är enligt medborgarna, något som måste prioriteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 2  

Bakgrund 
Under Medborgardialog 2 låg fokus på mindre orter i Håbo kommun. De orter som behandla-
des var; Skokloster, Övergran, Häggeby/Vreta och Krägga.  

Medborgardialogen pågick mellan 18 februari – 3 mars 2016. 

80 svar inkom under medborgardialogen. Mest svar inkom för Skokloster, där 28 svar inkom.  

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste förkommande svar som inkom under med-
borgardialogen. Detta är ett överskådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. 
Separata svar som inkom redovisas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av in-
komna svar, samt frågeformuläret för medborgardialogen, se bilaga.   

Skokloster:  

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vacker 
- Naturnära 
- Lugn 
 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 
- Slottet och slottsområdet 
- Naturen 

Det bästa med orten:  
- Vacker natur 
- Närhet till Mälaren 
- Närhet till natur 

Det sämsta med orten:  
- Kommunikationerna 
- Vägarnas skick 
- Ingen service 

Hur ska orten utvecklas:  
- Mer boende 
- Färja/bro till Knivsta 
- Fler gång- och cykelvägar 

Övergran: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vackert 
- Trygg 
- Lugn 

Favoritplats i orten: 



- Skogsområden 
- Kyrkan 

 
Det bästa med orten:  

- Skogen 
- Vattnet 

Det sämsta med orten:  
- Genomfartsled  
- Vägens skick 

Hur ska orten utvecklas:  
- Bättre vägar 
- Ny fotbollsanläggning 

 
Häggeby/Vreta: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vackert 
- Tryggt 
- Lugnt 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 
- Naturen 
- Utsikt 
- Kyrkan 

Det bästa med orten:  
- Lugnet  
- Närheten till naturen och vattnet 
- ”Semesterkänslan”  
- Närhet till ”social service” 

Det sämsta med orten:  
- Ej kommunalt VA 
- Höga hastigheter 
- Avsaknad av service  

Hur ska orten utvecklas:  
- Kommunalt VA 
- Fler gång- och cykelvägar 
- Långsam utveckling  

Krägga: 

Beskriv orten med 3 ord:  
- Vacker 
- Trygg 

Favoritplats i orten:  
- Hemma 



- Stranden 
- Skogen 

Det bästa med orten:  
- Närhet till Mälaren 
- Närhet till naturen 
- Lugnet 

Det sämsta med orten:  
- Brist på service 
- Dåliga kommunikationer (buss och cykelbanor) 
- Ingen motorvägspåfart 

Hur ska orten utvecklas:  
- Bättre kommunikationer 
- Mer service 
- Motorvägspåfart 
- Lekplats 

Slutsats 
Den övergripande slutsatsen är att alla orterna beskrivs som vackra och trygga. Den mest fö-
rekommande favoritplatsen i orterna är enligt medborgarna – naturen eller hemmet. Närhet till 
naturen beskrivs ofta som det bästa med orterna. Stränderna samt lugnet uppmärksammas 
också ofta som styrkor i orterna.  

När det kommer till vad som är sämst med respektive ort är det ofta kommunikationsbristen 
som kommer upp. Många tycker även att det är dålig service i orten.  

Enligt inkomna svar ska orterna utvecklas genom mer service och bättre kommunikationer.  
En del efterfrågar mer bostäder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 3  

Bakgrund 
Medborgardialog 3 handlade om att besvara frågor gällande stadsdelar i Bålsta. Exempel på 
frågor var: hur de vistas i stadsdelen och vad som är bäst respektive sämst med stadsdelen.  

Medborgardialogen pågick mellan 3 mars- 18 mars 2016. 

48 svar inkom. Flest svar inkom för stadsdelarna Centrum, Kalmarsand och Åsen.  

Vanligt förekommande svar 
Nedan följer en övergripande sammanställning av respektive stadsdel som det lämnades 
kommentarer på.  Detta är ett överskådligt resultat där svaren är sammanställda med varandra. 
Separata svar som inkom redovisas inte. För att se en mer detaljerad sammanställning av in-
komna svar, samt frågeformuläret för medborgardialogen, se bilaga.  
 
Centrum 
Anledning till vistelse: Boende, fritidsaktiviteter, arbetsplats, användning av service, start-
/slutpunkt för pendling 
Frekvens på vistelse: varje dag eller minst en gång i veckan. 
Beskrivning av stadsdelen: Tråkig, ful, sliten, otrygg 
Favoritplats i stadsdelen: ICA, biblioteket, parkeringen vid tågstationen  
Det bästa med stadsdelen: Centralt, pendlarparkering, aktiviteter 
Det sämsta med stadsdelen: ingen tilltalande utformning, risig stadsdel, få tåg från Bålsta 
Utveckling av stadsdelen: fler tåg bör avgå, inte höga hus, smartare parkeringslösningar 
 
Kalmarsand 
Anledning till vistelse: fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan eller mer sällan 
Beskrivning av stadsdelen: Mälarnära, vacker men underutvecklad 
Favoritplats i stadsdelen: stranden och badplatsen 
Det bästa med stadsdelen: närheten till Mälaren och dess möjligheter 
Det sämsta med stadsdelen: Silon är oestetisk, vägen har mycket genomfartstrafik  
Utveckling av stadsdelen: bygga bostäder, gästhamn, Mälarnära samhälle 
 
Draget 
Anledning till vistelse: fritidsaktiviteter, passerar 
Frekvens på vistelse: minst en gång i månaden eller mer sällan 
Beskrivning av stadsdelen: tråkig, grå, höga naturvärden 
Favoritplats i stadsdelen: Lillsjön och salamanderdammarna 
Det bästa med stadsdelen: naturvärdena 
Det sämsta med stadsdelen: industrin 
Utveckling av stadsdelen: varsam utveckling, respekt för naturvärdena 
 
Åsen 
Anledning till vistelse: boende, vänner 
Frekvens på vistelse: varje dag eller minst en gång i veckan 
Beskrivning av stadsdelen: lugn, naturnära, central 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet 
Det bästa med stadsdelen: lugnet, luften 



Det sämsta med stadsdelen: infrastrukturen 
Utveckling av stadsdelen: förbättra infrastrukturen 
 
Lilla Ullfjärden/Yttergran 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturlig, lantligt och nära till allt 
Favoritplats i stadsdelen: vattnet 
Det bästa med stadsdelen: närheten till Bålsta 
Det sämsta med stadsdelen: inga framtidsplaner 
Utveckling av stadsdelen: VA-utveckling, viss förtätning av bebyggelse och badområde 
 
Frösundavik 
Anledning till vistelse: boende, fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan, varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: sjönära, har potential, vacker 
Favoritplats i stadsdelen: båthamnen 
Det bästa med stadsdelen: båtlivet 
Det sämsta med stadsdelen: ny bebyggelse nära vattnet, outvecklad möjlighet för fler båtplat-
ser 
Utveckling av stadsdelen: utökad plats för båtaktiviteter, sjönära bebyggelse avta  
 
Fånäs 
Anledning till vistelse: boende, vänner 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturskön, bebodd, bullrig 
Favoritplats i stadsdelen: hemma 
Det bästa med stadsdelen: nära Mälaren 
Det sämsta med stadsdelen: vägen som går rakt igenom, bebyggelse, rörigt hamnområde 
Utveckling av stadsdelen: förbjuda tung trafik, bevara rekreation, fler cykel- och gångvägar 
 
Torresta  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: vacker, naturnära, oförstörd 
Favoritplats i stadsdelen: skogen, öppna marker, nära Mälaren 
Det bästa med stadsdelen: orörd natur 
Det sämsta med stadsdelen: inga påpekanden inkom 
Utveckling av stadsdelen: bevara höga naturvärden  
 
Myrskären 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: naturskön, lugn, harmonisk 
Favoritplats i stadsdelen: hemma 
Det bästa med stadsdelen: vattnet, djurlivet 
Det sämsta med stadsdelen: avsaknad av modern detaljplan 
Utveckling av stadsdelen: en modern detaljplan 
 
 



Skörby 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: vacker, lugn, naturligt charmig, tilltalande 
Favoritplats i stadsdelen: hemma, gångvägarna, strövområden, Stallområdet (borta nu) 
Det bästa med stadsdelen: bevarad skog runt om, lugnt, tryggt, gångvägarna 
Det sämsta med stadsdelen: stallet togs bort, oljud från Benders, industrierna kommer närmre 
Utveckling av stadsdelen: förtätning av området, 4H-gård 
 
Eneby 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: låg bebyggelse, många gångvägar, öppet landskap 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, grönområden 
Det bästa med stadsdelen: villabebyggelse med stora grönytor 
Det sämsta med stadsdelen: underhållet av grönområden, skog och gångvägar, inga lekplatser 
Utveckling av stadsdelen: upprustning och kontinuerligt underhåll 
 
Mansängen  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: trygg, barnvänlig, tyst 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, uteplatser 
Det bästa med stadsdelen: variation i bebyggelsen , gångavstånd till kollektivtrafik och ser-
vice 
Det sämsta med stadsdelen: ingen mötesplats, inget gemensamt ansvar i området 
Utveckling av stadsdelen: mer planering, bygg bostäder på parkering, bättre belysning 
 
Västerängen  
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: fin, grön, tråkig 
Favoritplats i stadsdelen: ängarna, hemmet 
Det bästa med stadsdelen: skolor, grönska, gångvägar 
Det sämsta med stadsdelen: oplanerad stadsdel, lite arbetsplatser, inget fibernät 
Utveckling av stadsdelen: knyta samman området närmast centrumleden med pågående cent-
rumutvecklingen, gemensamhetslokaler, bibehålla stadsdelen som den är idag 
 
Västerskog  
Anledning till vistelse: boende  
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: trygg, barnvänlig, perfekt 
Favoritplats i stadsdelen: hemmet, skogen 
Det bästa med stadsdelen: omringad av skog, ingen genomfartstrafik, endast två gator 
Det sämsta med stadsdelen: närheten till industriområde 
Utveckling av stadsdelen: fler parkeringsplatser, ingen utveckling 
 
Gamla Bålsta 
Anledning till vistelse: besöker området då och då 
Frekvens på vistelse: mer sällan 



Beskrivning av stadsdelen: besjälad, charmig 
Favoritplats i stadsdelen: inga svar 
Det bästa med stadsdelen: inga svar 
Det sämsta med stadsdelen: inga svar 
Utveckling av stadsdelen: området ska bevaras, näringsidkare ska uppmuntras, gamla järn-
vägsstationen ska fräschas upp 
 
Uppåkra 
Anledning till vistelse: boende 
Frekvens på vistelse: varje dag 
Beskrivning av stadsdelen: lugn, fantastisk natur 
Favoritplats i stadsdelen: skogen 
Det bästa med stadsdelen: skogen 
Det sämsta med stadsdelen: lastbilar från Kraftleden 
Utveckling av stadsdelen: behålla som det är idag  
 
Viby/Viby äng 
 
Anledning till vistelse: Vänner och fritidsaktiviteter 
Frekvens på vistelse: minst en gång i veckan 
Beskrivning av stadsdelen: Lugnt och mysigt 
Favoritplats i stadsdelen: Vibyspåret 
Det bästa med stadsdelen: Skogen 
Det sämsta med stadsdelen: Dåliga kommunikationer och mörkt 
Utveckling av stadsdelen: Avveckla utveckling av ny bebyggelse 

  
Slutsats 
Det som kan urskiljas ur svaren från medborgardialog 3 är att närheten till Mälaren uppskattas 
i de stadsdelar som ligger längs med vattnet. Ofta framhålls det som det bästa med stadsdelar-
na.  

Hemmet är den övervägande favoritplatsen i stadsdelarna. Många anser att naturen är det 
bästa i stadsdelen, grönområden och promenadstråk är vanligt förekommande svar.  

Många tar upp oljud från industrier och från vägarna som det sämsta med stadsdelarna. I vissa 
stadsdelar förekommer svar att stadsdelarna anses vara risiga och i dåligt skick.  

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning medborgardialog 4  

Bakgrund 
I medborgardialog 4 skulle ens favoritplats i kommunen markeras ut. Det gavs även tillfälle 
att beskriva och motivera valet. Kartan som finns bifogad visar en sammanställning av de svar 
som inkom. Liknande svar har slagits samman för att få en överblickbar bild över hur fördel-
ningen av favoritplatser i kommunen ser ut.  

Medborgardialogen pågick mellan 18 mars- 31 mars 2016. 

53 svar inkom på medborgardialogen.  

Vanligt förekommande svar 
Ett mönster som kan urskiljas från de inkomna svaren är att de flesta favoritplatser är längs 
med strandlinjen, fördelade över hela kommunen. Närheten till vattnet är något som värderas 
högt.  De kommentarer som har inkommit på dessa platser är att det är närheten till vattnet 
som gör det till en favoritplats samt att det är fina områden.  

Utöver fina grönområden längs med strandlinjen var även områden i Bålsta favoritplatser.  
Vackra gångstråk och att det finns plats för alla utgjorde bland annat motivering för dessa om-
råden.  

Skokloster är utpekat som en favoritplats, inklusive Skokloster slott tillsammans med omgi-
vande landskap och natur. Även promenad utmed stränder och det lugn som finns i området 
uppmärksammades.  

Torresta/Talltorp var ett område som pekades ut av flera, detta för att det finns härlig natur 
och trevliga gångstigar så som Torresta naturstig i området.  

Kalmarsand pekades ut för närheten till Mälaren och för badet som finns där.  

Granåsen är också ett område som pekades ut av flera för dess fina friluftsmöjligheter.  

Slutsats 
En slutsats som kan dras från medborgardialogen är att det är områden kring kusten som är 
populärast. Det är framförallt områden i och i närheten av Bålsta som framhävs mest. Prome-
nadstråk, fin utsikt och bra plats för alla åldrar är några av motiveringarna som beskrivs för de 
valda favoritplatserna.  
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Tillvägagångssätt 

Bakgrund och metod 
Håbo kommun arbetar med en ny översikt-
plan som ska antas år 2018. Översiktspla-
nen har ett långsiktigt perspektiv och utgår 
från kommunens vision som sträcker sig 
till år 2030 men har en utblick mot år 
2050.  

Översiktsplanen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i kommunen. Planen ska ge vägled-
ning för beslut om hur mark- och vatten-
områden ska användas, utvecklas och be-
varas. En översiktsplan anger till exempel 
vart nya bostäder ska byggas, vart vägar 
ska gå och vilka områden som är extra vik-
tiga att bevara.  

Översiktsplanen ger ett helhetsperspektiv 
och hanterar utvecklingen på en övergri-
pande nivå. Planen är en sammanvägning 
av flera olika intressen med syfte att ut-
veckla kommunen på ett långsiktigt håll-
bart sätt.  

Håbo kommun har i arbetet med den nya 
översiktsplanen valt att genomföra en ort-
sanalys över Krägga/Stämsvik tätort under 
våren 2016.  

Syftet med ortsanalysarbetet är att föra en 
aktiv dialog med invånarna i 
Krägga/Stämsvik för att få inspel om or-
tens förutsättningar för framtida utveckl-
ing. Ortsanalysen är ett sätt för invånarna 
att föra fram sina önskningar och behov på 
ortens framtida utveckling.  

Ortsanalysen presenterar en bakgrundsbe-
skrivning av orten utifrån bland annat 
historia, demografi, service och infrastruk-
tur.  

Ortsanalysen redogör vidare för ortens 
identitet samt styrkor och svagheter. Dessa 
utgör utgångspunkt när ortens framtida ut-
veckling slutligen presenteras. Analysen 
baseras på de synpunkter som inkom under 
en genomförd medborgardialog.  

Ortsanalysen kommer att användas som ett 
underlag till det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. 

Så här gjorde vi 
Arbetet började med att en bakgrundsbe-
skrivning som arbetades fram med hjälp av 
underlag från kommunen, föreningsliv och 
näringsliv. Bakgrundsbeskrivningen lade 
grunden för den kommande medborgardia-
logen. 

Medborgardialogen började planeras tidigt 
i arbetsprocessen. Den genomfördes tisda-
gen den 17 maj på Krägga herrgård och 
cirka 60 personer och 14 tjänstemän del-
tog. Representanter från samtliga kommu-
nens förvaltningar samt kollektivtrafikför-
valtningen UL fanns på plats på dialogen.  

Mötet bestod av tre pass och som inledning 
till det första passet berättade tre inspirat-
ionstalare om sin syn på orten och dess 
identitet. Deltagarna fick sedan fortsätta 
diskutera Krägga/Stämsviks identitet för 
att därefter gå vidare till att diskutera dess 
styrkor och svagheter samt framtida ut-
veckling. 

Efter medborgardialogen sammanställdes 
allt material i en ortsanalys som sedan pub-
licerades på kommunens hemsida. 

Vi vill tacka alla personer som varit med 
och hjälpt till under arbetet med ortsana-
lysen! 
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Beskrivning av 
Krägga/Stämsvik 

Geografi 
Krägga/Stämsvik ligger precis intill Mäla-
ren i den västra delen av Håbo kommun. 
Orten ligger alldeles söder om E18 och 
Mälarbanan.  Det är knappt en mil till 
Bålsta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orten uppkom i början av 1900-talet som 
ett sommarstugeområde. Många av dessa 
sommarstugor har idag permanentats och 
nybyggnation av permanentbostäder har 
även tillkommit. Det bor cirka 500 perso-
ner i orten. Ett kulturhistoriskt landmärke i 
orten är Krägga Herrgård. 

  

Karta 1. Krägga/Stämsviks läge i Håbo kommun. 
Copyright: Lantmäteriet 

Karta 2. Krägga/Stämsvik tätort. Copyright: Lant-
mäteriet 
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Historia 
De äldsta kända spåren av människor i 
Håbotrakten är från senare delen av stenål-
dern, cirka 4000– 1800 f.Kr. Dåtidens kli-
mat var milt och behagligt vilket gav rika 
förutsättningar för både djur- och växtliv. 
Håbo förmodas ha varit attraktivt för bo-
sättning, särskilt för samhällen som liv-
närde sig på jakt, fiske och annan fångst 
samt insamling av växtföda. Under den 
allra yngsta delen av stenåldern blev jord-
bruket och boskapsskötseln det domine-
rande näringsfånget.  

Sedan istiden har en landhöjning pågått, 
under slutdelen av stenåldern cirka år 2000 
f.Kr. låg landnivån mellan 20 och 25 m 
lägre än idag. Håbo var vid denna tid ett 
skärgårdslandskap. 

Att förutsättningarna för bosättning varit 
gynnsamma visar det rika beståndet av 
fornlämningar i området. En holkyxa har 
påträffats vid Ekolsundsviken. Det finns 
även två hällristningar och så kallade älv-
kvarnar, som är små skålgropar, påträffade 
i Krägga/Stämsvik. Namnet Älvkvarnar 
anknyter till senare tiders folktro som för-
knippat dessa gropar med övernaturliga vä-
sen. 

Vid övergången mellan brons- och järnål-
dern cirka år 500 f.Kr skedde en klimatför-
ändring som innebar en utveckling mot 
kallare och fuktigare förhållanden, lik-
nande våra dagars klimat. Under den tiden 
förändrades också bosättningsförhållan-
dena och bebyggelsen blev mer stationär. 

Spår från den äldre järnåldern cirka år 500 
f.Kr-0 e.Kr representeras i hög grad av 
gravar, som är stensättningar av varierande 
storlek och med ett flertal olika former. Tre 
sådana stensättningar finns i norra delen av 

Krägga/Stämsvik. I hagmarkerna runt 
Krägga Herrgård finns spridda forntida 
gravlämningar och i områdets södra del 
ligger ett större gravfält från järnåldern.  

Historiska kommunikationer 
Generellt kan antas att dagens vägsystem 
till stor del är uppbyggt utifrån vägsträck-
ningar från forntid och medeltid. Vägnätet 
överensstämmer till stor del med gamla 
bygde- och sockenvägar. De båda vägarna 
som går mot Krägga/Stämsvik, från Gamla 
Bålsta och Ekilla utgår båda från äldre 
vägsträckningar.  

Sedan urminnes tider har vägfarande pas-
serat över Ekolsund. Från början var plat-
serna vadställen, därefter har det funnits 
färjeförbindelser och slutligen har broar 
anlagts. Under 1700-talet fanns en 
kronoägd bro med brovaktarbostad vid 
Ekolsund. Den nuvarande enspanniga bron 
uppfördes år 1919 med en vägbredd om 
fem meter. Den alltmer livliga trafiken 
medförde en breddning av bron år 1935.   

I Håbo, som i det närmaste är helt omgiven 
av Mälaren, har sjökommunikationerna all-
tid haft mycket stor betydelse. Många av 
dem blev betydande redan under yngre 
järnåldern då Uppsalaområdet utvecklats 
till ett viktigt centrum. Krägga gård var 
under förhistorisk tid strategiskt placerad 
nära flera viktiga farleder.  

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken då 
ångbåtarna började trafikera Mälaren. 
Ångbåtstrafikens snabba utveckling kom 
att bli oerhört viktig för framförallt boende 
längs Mälarens stränder. Befolkningen 
kunde på ett praktiskt sätt transportera sina 
produkter för försäljning till torgen i 
Stockholm och Uppsala. Ångbåtstrafiken 
medförde att ett stort antal bryggor och 
lastplatser anlades längs med stränderna. 
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En av dessa ångbåtsbryggor har bland an-
nat funnits i Krägga/Stämsvik. Under 
1800-talets slut började de snabbare järn-
vägskommunikationerna att konkurrera ut 
ångbåtstrafiken.  

Krägga Herrgård 
Krägga herrgård nämns för första gången i 
skriftliga källor år 1344 och tillhörde då 
Uppsala domkyrkas egendomar.  

Herrgården har haft flera olika ägare under 
århundraden. Huvudbyggnaden uppfördes 
på 1830-talet som bröllopsgåva till Agnes 
Seton av hennes far Patrik Seton. Den 
byggdes om för konferensändamål under 
1980-talet.  

Krägga herrgård har ett kultur- och arkitek-
turhistoriskt värde med sin långa bebyggel-
sekontinuitet och välbevarade huvudbygg-
nad. I närheten av mangården finns flera 
arbetarbostäder och före detta ekonomi-
byggnader. Den lantliga miljön kring går-
den har förändrats kraftigt då ett femtiotal 
villor har byggts i området. 

 
Administrativ indelning 
Vid 1952 års storkommunreform bildades 
Håbo kommun av de sedan 1862 självstän-
diga landskommunerna Skokloster, Häg-
geby, Övergran, Yttergran och Kalmar. 
Krägga/Stämsvik är en del av Övergran 
socken. 
 

Landskap och natur 
Krägga Herrgård ligger vid Ekolsundsvi-
kens östra strand och utgör ett typiskt herr-
gårdsområde. Området har hög natur- och 
friluftslivsvärden.  

Två små bäckar rinner genom området, den 
ena norr om herrgården och den andra sö-
der om intill Fågelsången. Bäckar med na-

turliga flöden är en sällsynt och skydds-
värd biotop i kommunen.   

Bebyggelsen kring herrgården har expan-
derat under de senaste decennierna men 
fortfarande finns gröna partier kvar med al-
léer, grova ädellövträd och parkmiljöer. De 
öppna markerna med lövträdsrika partier är 
en betydelsefull del i det tilltalande od-
lingslandskapet. 

Området nordöst om Krägga herrgård be-
står av bland annat en betesmark på en 10 
meter hög, jämnt rundad, blockfattig mo-
ränkulle. Kullen är bevuxen med ett glest 
bestånd av björk och ek samt ett parti av 
30-åriga granar. Området har tills nyligen 
betats av får, men hävden har troligen upp-
hört de senaste åren. Betesmarkerna har en 
ganska örtfattig vegetation på grund av 
fårbetet.  

Norr om moränkullen finns en före detta 
åkermark samt en mindre bäck i en grund 
ravin. Bäckravinen är huvudsakligen be-
vuxen med klibbal, men även alm, ask, 
björk och ek förekommer. På en grov, le-
vande alm i ravinen finns några skydds-
värda arter, bl.a. prakttagging, liten blek-
spik och lönnlav. 

På en sträcka av cirka 500 m utmed områ-
dets norra kant löper den gamla järn-
vägsvallen med öppna grus- och sandblot-
tor. Vissa partier håller dock på att växa 
igen med buskvegetation. Stora delar av 
banvallen är blomsterrik med mycket fjäri-
lar, bin och humlor. 

Bombmurklan är en rödlistad vårsvamp 
som trivs i Mälarlandskap. Svampen har 
dokumenterats i Krägga/Stämsvik.  
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Riksintressen 
Riksintressen är geografiska områden som 
har utpekats med anledning av dess nation-
ellt viktiga värden och kvaliteter.  

Krägga/Stämsvik omfattas av två riksin-
tressen, för det rörliga friluftslivet och för 
yrkesfisket. Områden av riksintresse för 
yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra näringens bedri-
vande. Ökad hänsyn måste tas till fisket i 
samband med sjöfart, muddring och vat-
tenreglering. Riksintresset för det rörliga 
friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada miljön. 

Strandskydd 
Strandskydd syftar till att trygga allmän-
hetens friluftsliv och goda livsvillkor för 
djur- och växtliv. Det innebär ett förbud 
mot att uppföra byggnader eller att utföra 
andra åtgärder inom strandskyddsområde. 
Dispens får medges om den sökande kan 
visa att särskilda skäl finns.  

I Krägga/Stämsvik ligger bebyggelsen till 
viss del inom strandskyddat område. Fas-
tigheter som saknar detaljplan inom orten 
kan omfattas av strandskydd medan grann-
tomter med detaljplan kan sakna strand-
skyddsreglering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografi 
Befolkning 
Det bor cirka 500 personer på orten. De 
senaste fem åren har det skett en kraftig 
befolkningsökning i Krägga/Stämsvik. Be-
folkningen har ökat med 19 procent sedan 
2005, vilket kan jämföras med Håbo kom-
mun där motsvarande ökning är 5 procent. 

 

 

 

Den största andelen av befolkningen är 40-
59 år gamla. Även andelen 0-9 år är stor i 
Krägga/Stämsvik, vilket innebär att det 
finns en betydande andel barnfamiljer. Be-
folkningsstrukturen är relativt lik struk-
turen i Håbo kommun. Andelen i åldern 
10-29 år är dock lägre i Krägga/Stämsvik 
än i kommunen.  

 

År  2005 2010 2015 

Invånare 279 401 499 
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Diagram 1. Befolkningsstruktur i Krägga/Stämsvik och Håbo kommun år 2015. 

Tabell 1. Befolkningsmängd i 
Krägga/Stämsvik (SCB) 



Andelen personer med utländsk bakgrund 
är cirka 16 procent i Krägga/Stämsvik, vil-
ket är något lägre än i hela Håbo kommun 
där andelen personer med utländsk bak-
grund är cirka 18 procent. Till personer 
med utländsk bakgrund hör personer som 
är födda utomlands samt personer vars 
båda föräldrar är födda utomlands.  

 
Arbete och utbildningsnivå 
Den mest vanligt förekommande utbild-
ningsnivån bland de boende i 
Krägga/Stämsvik är gymnasial utbildning. 
Den näst största andelen av befolkningen 
har en förgymnasial utbildning. Utbild-
ningsnivån är nästintill identisk med ut-
bildningsnivån i kommunen. 

Förvärvsarbetande från Krägga/Stämsvik 
jobbar främst inom handel och byggverk-
samhet. 

19 personer som bor på orten jobbar också 
i orten. 45 personer av de som bor i 
Krägga/Stämsvik jobbar i övriga delar av 
kommunen. Resterande del av invånarna 
jobbar utanför Håbo kommun vilket är att 
förvänta då Håbo ligger strategiskt i Mä-
lardalen med närhet till flera storstäder 
som Stockholm, Uppsala, Enköping och 
Västerås.  

Utöver de 19 personer som bor och jobbar 
på orten är det 21 personer som pendlar in 
till orten. De kommer främst från Upp-
lands-Bro kommun och övriga delar av 
Stockholms län.  

Sammanlagt består alltså dagbefolkningen 
av 40 personer och de jobbar främst med 
byggverksamhet och företagstjänster. Man 
kan anta att flera av dem arbetar på Stom-
bergs Massiva Trägolv AB eller Krägga 

Herrgård som är de största arbetsgivarna i 
Krägga. 

Bebyggelseutveckling 
I början av 1900-talet uppfördes en del 
sommarvillabebyggelse längs med 
Ekolsundvikens stränder. I Krägga/ Stäms-
vik fanns då en järnvägsstation, vilket fick 
till följd att många sommarbostäder bygg-
des kring den.  

Idag präglas området av detaljplanelagda 
fritidshusområden med byggnader från 
framför allt 1950-talet och framåt. Många 
av fritidshusen har permanentats och det 
har också tillkommit nya permanentbostä-
der. Från år 2005 till idag har det skapats 
detaljplaner som medger cirka 110 nya bo-
städer.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram 
anger 50 planerade småhus mellan år 
2015-2018. Bostadsförsörjningsprogram-
met är en bedömning om framtida bostads-
produktion. Den har sin utgångspunkt i 
kommunens målsättningar och riktlinjer 
för bostadsförsörjningen men är i hög grad 
beroende av interna och externa faktorer. 

Service och handel 
Det finns begränsad service i 
Krägga/Stämsvik. På orten finns en åter-
vinningsstation samt Krägga Herrgård vars 
målgrupp framförallt är konferensgäster. 

Barnen i Krägga/Stämsvik går i förskola, 
grundskola och gymnasium i Bålsta.   Barn 
i grundskoleålder i Krägga/Stämsvik tillhör 
Gransäterskolan som ligger i Bålsta. Bar-
nen tar sig till skolan med skolskjuts som i 
första hand utgörs av vanlig kollektivtrafik. 
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Fritid och kultur 
På orten finns en kommunal badplats och 
en liten båthamn som sköts av båtklubben. 
Båtklubben är en del av Krägga tomtägares 
ekonomiska förening. 

Fritidsaktiviteter på orten består främst av 
fiske, natur- och båtliv. Det finns även en 
fotbollsplan och den gamla banvallen som 
är fin att promenera på. Orten har även ett 
kulturhistoriskt värde som beskrevs under 
det historiska avsnittet. 

 

 
Kommunikationer och infrastruktur 
Kollektivtrafikförvaltningen UL trafikerar 
Krägga/Stämsvik med en buss. Linjen går 
mellan orten och Bålsta. Bussen börjar gå 
omkring klockan sex på morgonen och slu-
tar omkring åtta på kvällen. Under rus-
ningstrafik går den ungefär en gång per 
timme annars ungefär en gång varannan 
timme. Resan tar mellan 10-12 minuter.  

Kollektivtrafikutbudet är problematiskt, 
speciellt för ungdomar vars fritidsaktivite-
ter är centrerat till Bålsta. Ortens läge och 
svårigheterna att resa dit med kollektivtra-
fiken medför att bilberoendet är stort på or-
ten. Tvärförbindelser som förbinder 
Krägga/Stämsvik med övriga delar av 
kommunen saknas då kollektivtrafiken är 

monocentriskt uppbyggd med Bålsta som 
kärna.  

Möjligheterna att transportera sig till fots 
eller med cykel är begränsad och gång- 
och cykelvägar till Bålsta saknas. Inom or-
ten har det anlagts en gång- och cykelväg 
längs strandkanten, utöver det nyttjas bil-
vägnätet för gång- och cykeltrafik. 

Vägarna i Krägga/Stämsvik ägs av Krägga 
samfällighetsförening och Segerstavägens 
samfällighetsförening. Det finns inga 
kommunala vägar på orten.  

Området förses med kommunalt vatten och 
avlopp via en överföringsledning som har 
byggts ut från Bålsta.  Det är dock möjligt 
att någon fastighet har enskilt avlopp.  

Dagvattenledningsnätet i orten sköts av 
samfälligheterna. Dagvattenledningsnätet 
leder dagvattnet, oftast med självfall, till 
ett närbeläget vattendrag, dike eller sjö.   

Riksintressen 
Motorväg E18 som går norr om 
Krägga/Stämsvik och järnvägen Mälarba-
nan som går genom orten är anläggningar 
av riksintresse för kommunikationer. Det 
innebär att de ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten el-
ler utnyttjandet av anläggningarna. Funkt-
ionen hos transportsystemet ska säkerstäl-
las och tillkommande bebyggelse får inte 
påverka nuvarande eller framtida nyttjande 
negativt. 

  

Bild 1. Krägga badplats 
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Medborgardialog 

Identitet 
Under första passet på medborgardialogen 
diskuterades ortens identitet. Passet inled-
des med att tre inspirationstalare berättade 
om sin syn på orten och dess identitet. 

Håkan Nihlman från Naturskyddsförening-
en talade om Kräggas höga naturvärden. 
Bengt Björkman belyste ortens fördelakt-
iga och vackra läge. Linnéa Björkén och 
Mats Berggren som planerar att öppna 
Krägga Café & Lanthandel talade om or-
tens lugn och hur den möjliggör avkopp-
ling och återhämtning. 

Ortsborna fortsatte sedan att diskutera 
identiteten i smågrupper.  

Krägga/Stämsviks identitet kännetecknas 
av en lugn lantlig småbygd avskild från 
staden. Orten upplevs som naturnära med 
Mälaren intill.  

 

 

 

 

Det finns en social trygghet där man hälsar 
på varandra. Krägga Herrgård ger orten 
kulturhistorisk identitet.   

Någon kallade Krägga/Stämsvik för ett 
“pendlarsamhälle i en pendlarkommun”, 
vilket syftar till ortens sovstadskänsla.  

En annan del av identiteten på orten är en 
känsla av att vara bortglömda från kom-
munens sida. 

Ordmoln 
Dialogdeltagarna fick möjlighet att skriva 
ner tre ord som de tycker kännetecknar 
Krägga/Stämsvik. Orden som framkom 
presenteras i ordmolnet nedan. Ordets stor-
lek representerar hur många gånger ordet 
förekom. Ju fler gånger desto större ord. 
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Styrkor och svagheter 
Under det andra passet var uppgiften att 
diskutera tätortens styrkor och svagheter. 
Dialogdeltagarna skulle därefter lista tätor-
tens fem främsta styrkor och fem främsta 
svagheter. I pausen hängdes listorna upp 
och dialogdeltagarna fick var och en rösta 
på de tre styrkor och svagheter som de an-
såg stämde bäst in på orten. 
 
Tätortens tre främsta styrkor som röstades 
fram var: 

• Närhet till natur 
• Närhet till vatten 
• Avskilt men ändå nära 

Som framgått är naturen och vattnet en av 
ortens styrkor och stora anledning till var-
för man valt att bosätta sig i 
Krägga/Stämsvik. 

En annan styrka som lyftes fram är dess 
avskilda läge från staden, men att staden 
ändå finns på ett bekvämt avstånd.  

Utöver dessa tre styrkor uppmärksamma-
des även ortens lugn och lantliga idyll, 
Krägga Café och Lanthandel som är under 
uppstart och Krägga Herrgård. 

Tätortens främsta svagheter som röstades 
fram var: 

• Avsaknad av på- och avfart till 
E18, vid återvinningsstationen 

• Kollektivtrafiken 
• Avsaknad av gång-och cykelväg till 

Bålsta 

Det tre saker som röstades fram som ortens 
svagheter och som man ansåg orten var i 
störst behov av var förbättrade kommuni-
kationer.  

Krägga/Stämsvik ligger bra till med närhet 
till Bålsta och E18 men kommunikationer-
na dit anser man behöver bli bättre.                                       

Fler saker som man vill se förbättras är be-
lysning på orten, tillkomst av en förskola, 
en lekplats samt bullerskydd vid E18. 

Framtidens Krägga/Stämsvik 
Medborgardialogens sista pass fokuserade 
på den framtida utvecklingen i 
Krägga/Stämsvik. Dialogdeltagarna fick 
gruppvis diskutera områdena bostäder, kol-
lektivtrafik och vägnät, näringsliv och tur-
ism, natur, fritid och kultur samt utbildning 
och omsorg. 16 tjänstemän från Håbo 
kommun och kollektivtrafikförvaltningen 
UL bidrog med sin expertiskunskap.  

 
Bostäder 
Vilken typ av boende behövs? 
Åsikterna gick isär i Krägga/Stämsvik gäl-
lande hur man vill se utvecklingen av bo-
städer. Ungefär hälften är emot förtätning 
av orten. En av anledningarna till varför 
man flyttat hit är för lugnet och avskildhet-
en. Avsaknaden av service var man inför-
stådd med från början. En ökad exploate-
ring menar man kommer förstöra ortens 
själ, man vill inte ha ett nytt ”Frösunda-
vik”. De flesta som har fritidshus i 
Krägga/Stämsvik vill inte ha en ökad be-
byggelse. 

Bild 2. Medborgardialog på Krägga herrgård 
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Den andra hälften vill förtäta och på det 
sättet skapa ett större underlag för service 
på orten.  

Fler permanentbostäder förväntas öka en-
gagemanget och göra att fler blir villiga att 
betala för ökad service och bättre vägar. 

-Vilken typ av boende skulle kunna 
locka nya invånare till orten? 
Den typ av bebyggelse man vill se är villor 
med relativt stora tomter som harmonierar 
med befintlig bebyggelse. Man vill gärna 
att den är småskalig så att den lantliga ka-
raktären bibehålls. Flerfamiljhus och hy-
resrätter är man negativt inställd till.  

 
 

Kollektivtrafik och vägnät 
- Hur fungerar kollektivtrafiken till och 
från Krägga/Stämsvik? 
I nuläget används kollektivtrafiken främst 
av skolbarn och anses inte som ett reellt al-
ternativ till bilen. Tätare turer med bussen 
tycker majoriteten är den viktigaste åtgär-
den för att förbättra kommunikationerna.   

Under lågtrafik tänker man att mindre bus-
sar kan trafikera för att inte belasta vägarna 
och för att öka trafiksäkerheten då de kan 
köra på de mindre vägarna.  

Från Kollektivförvaltningen UL:s håll är 
detta inte möjligt. Under rusningstrafik be-
hövs större bussar. Varje linje kan bara ha 
en fordonsstorlek då det blir för kostsamt 
och ineffektivt att nyttja olika fordonstyper 
på samma busslinje.  

Fler förslag på förbättring var att matcha 
bussarna till pendeltågstrafiken i Bålsta 
samt till skolschemat. 

  

En direktlinje till Bålsta station, för att 
slippa åka runt Bålsta, skulle också under-
lätta.  

Säkrare busshållplatser efterfrågas då de i 
dagsläget bara utgörs av en stolpe i mar-
ken.  

Bild. 3 Förslag på placering av bostäder, från medborgardialogen. 
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Ett bättre samarbete mellan UL och SL 
som möjliggör samma biljettsystem för 
båda länen efterfrågades också.  

- Finns det problematiska platser i väg-
nätet för bilar, kollektivtrafik, cyklister 
och gående?   
Vägen till Bålsta från Krägga/Stämsvik är 
smal och innebär en säkerhetsrisk för 
gång- och cykeltrafikanter. Behovet av en 
gång- och cykelväg uppmärksammades.  

Den gamla banvallen ges som förslag där 
en gång- och cykelväg kan anläggas. Det 
som är problematiskt är att banvallar inne-
håller mycket föroreningar och måste ge-
nomgå en grundlig sanering innan detta 
skulle vara möjligt. Cykelväg på banvallen 
över vattnet mot Enköping nämns också 

I nuläget ägs vägarna på orten av samfäl-
lighetsföreningarna. Flertalet uttrycker att 
de vill att kommunen ska överta dem. Det 
kan exempelvis bidra till att det införskaf-
fas belysning på orten, som idag är en de-
battfråga inom samfälligheterna. Vidare 
anses att övertagandet av vägen kommer 
höja kvaliteten och möjliggöra gångväg 
och bättre busshållplatser.  

Något som har diskuterats länge på orten 
och som många vill ha är en på- och avfart 
till E18 vid återvinningsstationen. Det 
skulle förbättra kommunikationsmöjlighet-
erna avsevärt för Krägga/Stämsvik.  

Några tar upp att denna avfart skulle kunna 
vara vid Ekolskrog. Det anses dock med-
föra att orten får ökad genomströmning av 
människor, vilket många är negativa till. 
De flesta önskar att Krägga/Stämsvik fort-
sätter vara den återvändsgränd som den är 
idag.  

I relation till E18 är bullret något som 
många anser störande, ett bullerskydd mot 
motorvägen skulle förbättra situationen.   

En av de största säkerhetsbrister som finns 
på orten är att vägen för räddningstjänsten 
inte är farbar. Majoriteten av de tillfrågade 
ser detta som väldigt viktigt att åtgärda.  

Fler säkerhetsproblem som togs upp är att 
många kör över hastighetsbegränsningen 
30 km/h som finns i området.  

Näringsliv och turism 
- Finns det några platser ni gärna visar 
upp i Krägga/Stämsvik? 
Den vackra naturen och Mälaren är något 
man är stolt över. Badplatsen är ett favorit-
ställe med dess grillplats. För att utveckla 
dessa platser vill man att naturen ska skö-
tas bättre då den ser vildvuxen ut. För att 
göra badplatsen mer trivsam vill många att 
det anordnas en toalett där.  

Krägga Herrgård är en annan plats man 
gärna visar upp. Det finns en önskan att 
herrgården ska öppna upp mer för de bo-
ende då de i dagsläget främst riktar sig mot 
konferensgäster. Förutom att öppna upp re-
staurangdelen oftare för ortsborna gavs det 
förslag på konstutställningar och musik- 
och teaterevenemang som kunde hållas på 
herrgården för att göra Krägga/Stämsvik 
mer levande.  

- Finns det platser ni undviker att visa 
upp i Krägga/Stämsvik? Hur kan man 
göra dem mer attraktiva? 
Det man inte är stolt över är återvinning-
stationen som är det första man ser när 
man kommer till orten. Pumpstationen och 
gångvägen till Ekolskrog har blivit skräpig 
och är heller inget man gärna visar upp. 
Fler papperskorgar är ett sätt att snygga 
upp. 
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- Hur skulle näringslivet och företagan-
det på orten kunna utvecklas? Hur kan 
fler arbetstillfällen skapas? 
Ortsborna ser att näringslivet har stor pot-
ential att utvecklas. Om mer service kom-
mer till området genereras arbetstillfällen i 
form av till exempel skola, äldreboende, 
butik och fritidsverksamhet. Ett initiativ 
som man är mycket positiv till är Krägga 
Café och Lanthandel som är i uppstarts-
skedet.  

Genom att dra in fibernätverk för snabbare 
internet skulle småföretagare som jobbar 
hemifrån och även boende på orten gyn-
nas.  

Jordbruk och djurskötsel uppmärksamma-
des också under dialogen. Större verksam-
hetsområden och industrier efterfrågas inte 
i orten.   

 

 
 

Natur, fritid och kultur 
 
- Vad tycker du om naturen i 
Krägga/Stämsvik? Hur kan den bevaras 
och utvecklas?  
Naturen anses fantastisk men en bättre 
skötsel av den efterfrågas. De vilda djuren 
som vildsvin, rådjur och kanadagäss togs 
upp under medborgardialogen, och önskan 
om att skjuta av en del av dem framfördes. 
Huruvida detta kan ske får bedömas av 
kommunjägaren. 

 - Finns det ett jämnt utbud av fritidsak-
tiviteter? Hur kan det utvecklas? 
Ortsborna vill ha fler fritidsaktiviteter utö-
ver befintligt natur- och båtliv. Det som 
framförallt uppmärksammades var behovet 
av lekplats. Ortsborna skulle själva kunna 
anordna en lekplats exempelvis genom 
samfälligheterna.   

 

 Bild 4. Förslag på service, från medborgardialogen. 
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En annan sak som tidigare nämnts är att 
många vill ha belysning för att kunna pro-
menera och cykla när det är mörkt.  

Detta är en fråga för samfälligheterna då 
vägarna ägs av dem.   

Andra förslag som kom upp för att ut-
veckla fritidsaktiviteterna var utegym, 
skidspår, skridskobana, boulebana, hock-
eyrink, sporthall, förbättring av Mälardals-
leden och skyltning av de historiska plat-
serna så att man lättare kan ta del av kul-
turhistorien.  

De mötesplatser som finns på orten idag är 
främst båtklubben och ortsborna känner ett 
stort behov av fler mötesplatser. Under 
medborgardialogen talades det bland annat 
om ett ”Allaktivitetshus” som kan vara för-
skola och fritids på dagarna och fritidsgård 
på kvällar och helger för större barn. 

- Vad tycker ni om föreningslivet på or-
ten? Hur kan det utvecklas? 
Föreningslivet anser man är en bristvara på 
orten trots samfällighetsföreningarna och 
båtklubben. Förmodligen är det fler före-
ningar kopplade till fritidsaktiviteter som 
åsyftas, vilket Håbo kommun generellt sett 
är väldigt rikt på. 

Utbildning och omsorg 
 
- Hur vill ni att skolan ska utvecklas i 
Krägga/Stämsvik? 
En het fråga som en övervägande del tyck-
er är viktigt är förskola. Man anser att un-
derlaget för det är tillräckligt.  

Det finns 41 barn från ett till sex år i 
Krägga/Stämsvik. Lokalen till förskolan 
kan sedan utnyttjas som fritidsgård på 
kvällar och helger.  

Från kommunens sida är det inte aktuellt 
att öppna en förskola i Krägga/Stämsvik i 
dagsläget. För att underlätta förskoleverk-
samheten förespråkar kommunen sex till 
åtta avdelningar när en ny förskola byggs. 
Underlaget i Krägga/Stämsvik är därmed 
inte tillräckligt. Boende på orten kan dock 
genom egna initiativ starta exempelvis ett 
föräldrakooperativ eller dagmammaverk-
samhet och driva det i privat regi.  

- Hur vill ni att omsorgen ska utvecklas 
i Krägga/Stämsvik? 
På orten finns en åldrande befolkning som 
kommer vilja bo kvar. Därför anser man att 
orten skulle gynnas av ett äldreboende. 
Genom att ha en restaurang på äldreboen-
det ses även möjligheten att utveckla det 
till en mötesplats.  

I samband med att äldreomsorgen diskute-
ras nämndes även dagverksamhet för äldre 
och en mobil läkare. 
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Slutsats 

Under medborgardialogen framkom det 
vilka saker som ansågs som mest ange-
lägna för den fortsatta utvecklingen i 
Krägga/Stämsvik. De saker som framkom 
var alla kopplade till att förbättra kommu-
nikationerna och tillgängligheten. Det vill 
säga tätare turer med kollektivtrafiken, på- 
och avfart till E18 vid återvinningsstation-
en, farbar räddningsväg och cykel- och 
gångväg till Bålsta. De här anses som vik-
tiga förutsättningar för att orten ska vara 
attraktiv och en bra plats att bo på.  

Det som delar orten är frågan om ökad ex-
ploatering. För att lättare etablera mer ser-
vice behövs ett större underlag av boende. 
Det är avgörande också för en förbättrad 
kollektivtrafik.                                 Om or-
ten förtätas är det samtidigt viktigt att 
värna om den vackra naturen och den lant-
liga idyllen som är Krägga/Stämviks 
främsta styrka och identitet. 

 

 

 

 

 

Tanken är att kommunen, näringsliv och 
ortsbor tillsammans ska jobba för att ut-
vecklingen ska gå i önskad riktning även 
om den inte är entydig.                         För-
bättrade kommunikationer är en bra ut-
gångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

 

 

Bild. 5 Medborgardialog på Krägga Herrgård 
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Tillvägagångssätt 

Bakgrund och metod 
Håbo kommun arbetar med en ny översikt-
plan som ska antas år 2018. Översiktspla-
nen har ett långsiktigt perspektiv och utgår 
från kommunens vision som sträcker sig 
till år 2030 men har en utblick mot år 
2050.  

Översiktsplanen anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i kommunen. Planen ska ge vägled-
ning för beslut om hur mark- och vatten-
områden ska användas, utvecklas och be-
varas. En översiktsplan anger till exempel 
vart nya bostäder ska byggas, vart vägar 
ska gå och vilka områden som är extra vik-
tiga att bevara.  

Översiktsplanen ger ett helhetsperspektiv 
och hanterar utvecklingen på en övergri-
pande nivå. Planen är en sammanvägning 
av flera olika intressen med syfte att ut-
veckla kommunen på ett långsiktigt håll-
bart sätt.  

Håbo kommun har i arbetet med den nya 
översiktsplanen valt att genomföra en ort-
sanalys över Skokloster tätort under våren 
2016.  

Syftet med ortsanalysarbetet är att föra en 
aktiv dialog med invånarna i Skokloster för 
att få inspel om ortens förutsättningar för 
framtida utveckling. Ortsanalysen är ett 
sätt för invånarna att föra fram sina önsk-
ningar och behov på ortens framtida ut-
veckling.  

Ortsanalysen presenterar en bakgrundsbe-
skrivning av orten utifrån bland annat 
historia, demografi, service och infrastruk-
tur.  

Ortsanalysen redogör vidare för ortens 
identitet samt styrkor och svagheter. Dessa 
utgör utgångspunkt när ortens framtida ut-
veckling slutligen presenteras. Analysen 
baseras på de synpunkter som inkom under 
en genomförd medborgardialog.  

Ortsanalysen kommer att användas som ett 
underlag till det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. 

Så här gjorde vi 

Arbetet började med att en bakgrundsbe-
skrivning som arbetades fram med hjälp av 
underlag från kommunen, föreningsliv och 
näringsliv. Bakgrundsbeskrivningen lade 
grunden för den kommande medborgardia-
logen. 

Medborgardialogen började planeras tidigt 
i arbetsprocessen. Den genomfördes tisda-
gen den 10 maj i Slottsskolans matsal och 
cirka 65 personer och 16 tjänstemän del-
tog. Representanter från samtliga kommu-
nens förvaltningar samt kollektivtrafikför-
valtningen UL fanns på plats på dialogen.  

Mötet bestod av tre pass och som inledning 
till det första passet berättade tre inspirat-
ionstalare om sin syn på orten och dess 
identitet. Deltagarna fick sedan fortsätta 
diskutera Skoklosters identitet för att däref-
ter gå vidare till att diskutera dess styrkor 
och svagheter samt framtida utveckling. 

Efter medborgardialogen sammanställdes 
allt material i en ortsanalys som sedan pub-
licerades på kommunens hemsida. 

Vi vill tacka alla personer som varit med 
och hjälpt till under arbetet med ortsana-
lysen! 
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Beskrivning av Skokloster 

Geografi 

På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mä-
laren ligger ett antal bebyggelsekoncentrat-
ioner som tillsammans bildar Skokloster 
tätort.  

Tätorten växte fram under 1960-talet och 
utgör en del i Skoklosters socken. Skoklos-
terssocknen har medeltida ursprung och 
blev år 1971 en del av Håbo kommun.  

 

 

 

 

Orten består av områdena Söderskogen, 
Idealbyn och Slottskogen och har cirka 
2000 invånare. Områdena har bebyggts 
och exploaterats oberoende av varandra 
men bildar idag en sammanhängande be-
byggelse.  

Orten ligger i Håbo kommun, knappt 20 
kilometer norr om Bålsta mellan Stock-
holm, Uppsala och Enköping. Orten är 
kustnära och strandängarna är ett viktigt 
inslag i naturen. I väster begränsas orten av 
Skokloster naturreservat och i öster av 
Skofjärden. Orten har ett relativt isolerat 
läge. 

Karta 1. Skokloster tätorts läge i Håbo kommun. 
Copyright: Lantmäteriet 

Karta 2. Skokloster tätort. Copyright: Lantmäteriet 
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Historia 
De äldsta kända spåren av människor i 
Håbotrakten är från senare delen av stenål-
dern, cirka 4000– 1800 f.Kr. Dåtidens kli-
mat var milt och behagligt vilket gav rika 
förutsättningar för både djur- och växtliv. 
Håbo förmodas ha varit attraktivt för bo-
sättning, särskilt för samhällen som liv-
närde sig på jakt, fiske och annan fångst 
samt insamling av växtföda. Under den 
allra yngsta delen av stenåldern blev jord-
bruket och boskapsskötseln det domine-
rande näringsfånget.  

 

Att förutsättningarna för bosättning på 
skohalvön varit gynnsamma under en lång 
tid visar det stora beståndet av anrika forn-
lämningar. Under järnåldern var jakt och 
fiske den främsta försörjningen på halvön 
och skogsbruket hade en central roll.  

Den äldre järnåldern cirka 500 f.kr- 0 re-
presenteras i hög grad av de gravar som 
utgörs av stensättningar av varierande stor-
lek och form.  Sådana stensättningar finns 

utspridda över hela skohalvön och även i 
Skokloster tätort. I tätorten finns även läm-
ningar i form av bland annat runstenar och 
ett röse. 

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken då 
ångbåtarna började trafikera Mälaren. 
Ångbåtstrafikens snabba utveckling kom 
att bli oerhört viktig för framförallt boende 
längs Mälarens stränder. Befolkningen 
kunde på ett praktiskt sätt transportera sina 
produkter för försäljning till torgen i 
Stockholm och Uppsala. Ångbåtstrafiken 
medförde att ett stort antal bryggor och 
lastplatser anlades längs med stränderna. 
En av dessa anlades i Skokloster. Sko-
halvöns idag relativt isolerade läge uppfat-
tades förr som förhållandevis centralt. 
Skokloster låg för sjöfarten vid ett strate-
giskt läge mellan Gamla Uppsala och 
Birka. Sjövägen var en betydelsefull 
färdsträcka för Håbobygden. 

Kulturhistoriska byggnader 
Skohalvön är berikad med flera kulturhi-
storiska byggnader. Flasta kyrka byggdes 
under 1100-talets början. Kyrkan var 
byggd i sten och hade en typisk romanstil. 
Den var uppbyggd av långhus och ett sma-
lare kor med ett torn i väster. I slutet av 
1200-talet brann kyrkan ner. I dag utgör 
kyrkan en kulturhistorisk ruin kallad Flasta 

Bild 2. Skoklosters kyrka 

Bild 1. Runsten i Skokloster 
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kyrkoruin eller Flasta mur.  

Under tidig medeltid var flera stormanna-
ätter betydande jordägare på halvön. Under 
1240-talet upprättades en kyrkobyggnad 
med tillhörande klosteranläggning. Kyrkan 
är idag skoklosters sockenkyrka. 

Skoklosters slott är beläget på halvöns 
östra sida i höjd med Knivsta. Slottet anses 
vara ett av Europas främsta barockslott och 
är det största privatpalats som någonsin har 
byggts i Sverige. Slottet började byggas år 
1654 under den svenska stormaktstiden. 
Slottet är än idag inte färdigställt då bygg-
herren Carl Gustaf Wrangel dog år 1676. 
År 1967 förvärvades slottet av staten och 
slottet är idag ett museum. 

Sedan slutet av 1600-talet har det funnits 
nio soldattorp på Skohalvön, varav åtta är 
bevarade än idag. Ett av torpen är idag ett 
museum.  

 

Administrativ indelning 
Vid 1952 års storkommunreform bildades 
Håbo kommun av de sedan 1862 självstän-
diga landskommunerna Skokloster, Häg-
geby, Övergran, Yttergran och Kalmar. 
Skokloster tätort är en del av Skokloster 
socken. 

Landskap och natur 
Stora delar av skohalvön består av skyddad 
natur, framförallt i form av naturreservat. 
Arnö huvud ligger på skohalvöns nord-
västra udde och utgörs främst av en grusås 
samt lägre liggande morän- och sediment-
marker. Åsens högsta punkt är 45 m ö h 
och utgör med sitt fria läge en unik miljö. 
Åsen täcks av barrskog och området är ett 
naturreservat samt natura 2000-område. 
Andra naturreservat på ön är Skokloster, 
Sandviksåsen och Sandhagens naturreser-
vat. Bild 3. Skokloster slott 
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Stora delar av skohalvöns omland karaktä-
riseras av historisk natur typisk för Mälar-
dalen med uråldrig skog.  

 
 

 

Tätortens landskap har en typisk karaktär 
för Skohalvön med branta stränder med 
lövskogsbestånd och bebyggelse lokali-
serad på platåer.  

Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering. Exploaterade områden vid 
stranden utgörs i stor utsträckning av bad-
platser med bryggor, småbåtshamn samt ett 
reningsverk.  

 

 

 

 

Vid Söderskogen finns grillplats, bollplan 
och lekplats i anslutning till badplatsen. 
Längre söderut, i närheten av Skoklosters 
reningsverk finns en cirka 20 meter hög 
förkastningsbrant. Nedanför branten i en 
blockrik sluttning förekommer den frid-
lysta svampen bombmurkla. 

  

Karta 3. Skyddsvärd natur på Skohalvön.  
Copyright: Lantmäteriet 

Bild 4. Informationsskylt i naturreservatet 
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Demografi 
Befolkning 
År 2015 bodde totalt 20 279 personer i 
Håbo kommun, vilket är en ökning med  
1 710 personer sedan år 2005. Likt Håbo 
kommun har folkmängden ökat i Skoklos-
ter tätort. I slutet av år 2015 var 1 889 per-
soner bosatta i tätorten och sedan år 2015 
har samhället haft en befolkningsökning på 
87 personer. 

Tabell 1. Befolkningsmängd i Skokloster tätort 
(SCB).  

De största åldersgrupperna i tätorten är 
personer i åldrarna 40-49 år och 50-59 år. 
Samma åldersspann utgör den största ål-
dersgruppen för hela Håbo kommun.  

Håbo kommun har en stor andel barn i åld-
rarna 0-9 år. I Skokloster tätort är den an-
delen ytterligare något högre än för kom-
munen totalt sett. Andelen barn i åldrarna 
10-19 år är större i kommunen än i tätor-
ten.  

Andelen äldre personer är betydligt lägre i 
tätorten än i kommunen (se diagram 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen personer med utländsk bakgrund 
är cirka 20 procent i Skokloster tätort, vil-
ket är något högre än i hela Håbo kommun 
där andelen personer med utländsk bak-
grund är cirka 18 procent. Till personer 
med utländsk bakgrund hör personer som 
är födda utomlands samt personer vars 
båda föräldrar är födda utomlands.  

Arbete och utbildningsnivå 
Andelen personer med gymnasial utbild-
ning är något högre i Skokloster tätort än i 
hela kommunen. I kommunen är andel per-
soner som även har eftergymnasial utbild-
ning större jämfört med tätorten.  
 
År 2014 arbetade 129 personer i tätorten. 
Över hälften av dessa arbetade som egen-
företagare, företagarandan i Skokloster 
tätort har länge varit framträdande. De tät-
ortsbor som inte arbetar på orten pendlar 
främst till Bålsta, Uppsala och Stockholm. 
Därifrån kommer också de få personer som 
arbetar i tätorten men som inte bor på or-
ten. 

Skoklosterborna arbetar främst med bygg-
verksamhet, handel och vård och omsorg. 
Cirka 30 procent av alla tätortsbor över 16 
år arbetar inte. Det kan bland annat bero på 
att befolkningen består av en stor andel 
pensionärer. 
  

År  2005 2010 2015 
Antal  
invånare 

1802 1875 1889 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-99 år 100- år

Skokloster tätort
Håbo kommun

Diagram 1. Befolkningsstruktur i Skokloster tätort och Håbo kommun år 2015. 
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Bebyggelseutveckling 
Bebyggelsen i Skokloster har växt fram 
under en längre tid vilket har resulterat i att 
samhället är av varierande struktur och es-
tetik. Orten består av fritidshusområden, 
före detta fritidshusområden som perma-
nentats samt permanentbebyggelse som 
uppförts framförallt under 1970- och 80-
talen.  

År 1990 bildades en småort med beteck-
ningen Håbo:4 i det som idag utgör den 
västra delen av Slottsskogen. Fem år se-
nare växte småorten ihop med tätorten. I 
tätorten finns byggnader som har ett kul-
tur- och arkitekturhistoriskt egenvärde. 

Under början av 1990-talet lät stiftelsen 
Idealbyn uppföra ett tjugotal flerbostads-
hus som vardera innehåller sex lägenheter. 
Området där bostadshusen uppfördes är det 
område som idag utgör Idealbyn. Idealbyn 
var då influerad av TM-rörelsen (transcen-
dental meditation) och målet med bygg-
nadsprojektet var att skapa ett idealsam-
hälle. Tanken var att kombinera en god 
mental miljö med en god fysisk miljö. Hu-
sen är ritade av arkitekt Bengt Lindroos 
som har låtit sig inspireras av gammal 
vedisk arkitektur. Värdebärande egenskap-
er är husens kvadratiska uppbyggnad, alla 
entréer är vända mot öster för att möta so-
lens uppgång, kombinationen av stående 
och liggande träpanel, fönsterplacering och 
fönstertyper, lanterninerna och takfötternas 
smäckra utformning.  

Det stora antalet flerfamiljshus i Idealbyn 
ger ett monumentalt intryck som dock till 
viss del går förlorat genom att området 
idag innehåller en hel del enbostadshus av 
en helt annan karaktär. Till- och nybygg-
nader ska underordnas bostadshusen och 

inte avvika i stil, skala eller material enligt 
kommunens kulturmiljöprogram.  

Service och handel 

Den service som finns på halvön är främst 
lokaliserad till tätorten. Där finns bland 
annat förskole- och skolverksamhet, lant-
handel, restaurang, pool, brandstation samt 
vatten- och reningsverk.  

Slottsskolan är en av de viktigaste mötes-
platserna med sina cirka 115 elever. Både 
förskolan och skolan är lokaliserade i cen-
trala Skokloster i närhet till lanthandel och 
busshållplats. Lanthandeln erbjuder det 
mesta inom dagligvaruhandeln och är en 
viktig mötesplats för hela Skohalvön. 

Kommunen är tätortens främsta arbetsgi-
vare då framförallt skolan och den kom-
munala förskolan genererar många arbets-
tillfällen. Runt om på halvön finns en 
mängd småföretag och Skokloster tätort 
har en framträdande företagaranda.  

 

 

Fritid och kultur 
Hela skohalvön består av en miljö med 
kulturhistoriskt värde. Omgivningen är en 
stark dragningsfaktor när det gäller turism 
Skohalvön är ett populärt område för fri-
luftslivet bland annat tack vare dess goda 
strövmöjligheter.  

Bild 5. Slotsskolan 



9 

 

 

På halvön finns flera vandringsleder, bland 
annat två etapper av Upplandsleden. Upp-
landsleden passerar längs Skohalvöns östra 
strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vand-
ringsled som sträcker sig genom Uppland. 
Den utvecklas och förvaltas av Upplands-
stiftelsen men sköts av respektive kom-
mun. Liksom hela Skohalvön består 
Skokloster tätort av naturskön miljö med 
kulturhistoriskt värde som lockar friluftsli-
vet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skokloster har ett starkt föreningsliv. I tä-
torten finns det en mängd föreningar som 
hjälper till att förvalta och utveckla den 
kulturella miljön och skapa viktiga mötes-
platser.  

Slottsskogens småbåtshamn används flitigt 
av fritidsbåtsägare och skridskoåkare och 
utgör en viktig knytpunkt för ortsborna. En 
annan viktig knytpunkt är skolans idrotts-
hall och fotbollsplanen där fysiska aktivite-
ter kan utövas. Under sommaren är poolen 
och badplatserna viktiga mötesplatser.  

Ett så kallat LIS-område (landsbygdsut-
veckling i strandnära läge) finns utpekat i 
Skokloster. LIS-området i Skokloster ska 
möjliggöra en fortsatt utveckling av områ-
det med fokus på att förstärka och utveckla 
den allemansrättsliga tillgängligheten och 
användning av strandområdet. Anlägg-
ningar för friluftsliv och rekreation på land 
och i vatten föreslås. I begränsad utsträck-
ning tillåts även ny bostadsbebyggelse till-
komma i området. 

  

Bild 6. Turistinformationsskylt i Skokloster 

Bild 7. Vy över naturen i Skokloster 
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Kommunikationer och infrastruktur 
Skokloster är kollektivtrafikförsörjt med 
buss som trafikeras av UL. Busslinjen 
sträcker sig i en cirkel runt halvön med 
start och ändhållplats vid Bålsta station. 
Det tar mellan 25 och 35 minuter att åka 
mellan Bålsta och Skokloster.  

Totalt går det 23 bussar om dagen på var-
dagar. Dessa går oftast en gång i timmen, 
förutom under rusningstid då linjen utökas 
till halvtimmestrafik.  

På helgen avgår 10 bussar från Bålsta stat-
ion, ungefär varannan timme. Bussen trafi-
kerar bland annat hållplatserna Lugnet, 
Skoklosters slott, Slottsskogen, Slottssko-
lan och Häggeby kyrka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbindelser till kommunens övriga tätor-
ter saknas då kollektivtrafiken är mono-
centriskt uppbyggd med Bålsta centrum 
som kärna.  

Kommunen är väghållare för ett antal 
vägar i Skokloster tätort, men majoriteten 
av vägarna i tätorten drivs i enskild regi.  

Tätorten saknar till stor del separerade cy-
kel- och gångvägar och möjligheterna att 
transportera sig till fots eller med cykel på 
ett säkert sätt är begränsad. Den separerade 
cykel- och gångväg som finns går mellan 
Söderskogen och Slottsskogen. Cykelväg 
till övriga delar av kommunen saknas. 

Orten förses med kommunalt vatten och 
avlopp och har eget renings- samt vatten-
verk.   

Bild 8. Rondell i Skokloster 
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Medborgardialog 

Identitet 
Under första passet på medborgardialogen 
diskuterades ortens identitet. Passet inled-
des med att tre inspirationstalare berättade 
om sin syn på orten och dess identitet. 

Dessa personer var Fredrik Von Essen som 
äger en stor andel mark på halvön, Catha-
rina Kimby som driver Skoklostermacken 
och Jörgen Allstedt, projektledare för Nat-
ionaldagen i Skokloster. Dialogdeltagarna 
fick därefter diskutera ortens identitet i 
mindre grupper. 

Skokloster tätorts identitet kännetecknas av 
en lugn och naturskön miljö. Stränderna är 
viktiga naturområden som bör tas tillvara 
på. Liksom stränderna utgör naturreserva-
ten en stor del av den vackra miljön som är 
viktig att bevara. Den lugna och orörda na-
turen är en bra miljö för barn och är för 
många en anledning till varför de en gång 
flyttat till halvön.  Många flyttar dock ifrån 
halvön när barnen växt upp.  

Närheten till Mälaren och stränderna lik-
som närheten till större städer som Stock-
holm och Uppsala skapar en positiv anda 
och identitet för platsen – det går att bo 
lugnt och naturskönt men ändå relativt 
stadsnära.  

Det finns en god grannsämja och de bo-

ende tar hand om varandra. Den goda sam-
hörigheten gör att folk pratar med varandra 
och hälsar. Ibland skvallras det lite men 
alla är måna om att alla ska ha det bra. Be-
folkningen kommer från olika håll vilket 
ger en öppenhet.  

Närheten till Skoklosters slott utgör en stor 
del av den kulturella identiteten liksom 
närheten till kyrkan och annan kulturhisto-
risk miljö. Ska det förklaras för någon vart 
man bor är det enkelt att säga att man bor i 
närheten av Skokloster slott.  

Även centrumområdet utgör en del av 
identiteten. Området med förskola, skola 
och handel utgör viktiga mötesplatser, det 
anses viktigt med ett samlat centrum och 
mötesplatser. Det finns även en stark före-
tagaranda och många småföretag som ut-
gör en del av ortens identitet.  

Bland personer utifrån kan det dock finnas 
en negativ bild av orten. Tätortens läge kan 
anses avlägset och vissa anser att det är 
oroligt i orten på grund av småbus bland 
ungdomarna.  

Ordmoln 
Dialogdeltagarna fick möjlighet att skriva 
ner tre ord som de tycker kännetecknar 
Skokloster. Orden som framkom presente-
ras i ordmolnet nedan. Ordets storlek re-
presenterar hur många gånger ordet före-
kom. Ju fler gånger desto större ord.  
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Styrkor och svagheter 
Under det andra passet var uppgiften att 
diskutera tätortens styrkor och svagheter. 
Dialogdeltagarna skulle därefter lista tätor-
tens fem främsta styrkor och fem främsta 
svagheter. I pausen hängdes listorna upp 
och dialogdeltagarna fick var och en rösta 
på de tre styrkor och svagheter som de an-
såg stämde bäst in på orten. 
 
Tätortens tre främsta styrkor som röstades 
fram var: 

• Närheten till Mälaren och en unik 
och naturskön miljö. 

• Närhet till kulturhistorisk omgiv-
ning och tillgång till kulturarv.  

• Befintliga ungdomsverksamheter. 

Det betonades att närheten till Mälaren och 
den natursköna miljön är en stor anledning 
till att många valt att bosätta sig i Skoklos-
ter tätort.  

En annan styrka är närheten till den kultur-
historiska omgivningen och tillgången till 
ett rikt kulturarv som inte bara skapar en 
idyllisk miljö utan även främjar turismen.  

Den tredje styrkan som framhävdes var de 
ungdomsverksamheter som finns på orten. 
Dessa utgör viktiga mötesplatser för 
halvöns ungdomar.  
Andra styrkor som också framfördes var 
bland annat närheten till andra städer i 
kombination med ett lantligt läge, stark 
entreprenörsanda med flera egenföretagare 
samt goda förutsättningar för turism.  

 
 
 
 
 

Tätortens främsta svagheter som röstades 
fram var: 

• Bristfällig kommunikation. 
• Bristfällig service. 
• Undermåligt kommunalt dricksvat-

ten. 
Det framhölls att den bristfälliga kollektiv-
trafiken är ett stort problem. Den försvårar 
pendlingsmöjligheterna till andra kommu-
ner vilket komplicerar tillvaron för de som 
går i skolan och arbetar på andra platser.  

En annan förbättringspunkt är det kommu-
nala dricksvattnet. Andra svagheter som 
också framfördes var bristande tillgång till 
cykelvägar och utomhusbelysning samt 
nedskräpade diken och olagliga soptippar. 

  
Bild 9. Medborgardialog i Slottsskolans matsal 
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Framtidens Skokloster 
Medborgardialogens sista pass fokuserade 
på den framtida utvecklingen av Skokloster 
tätort. Dialogdeltagarna fick gruppvis dis-
kutera områdena bostäder, kollektivtrafik 
och vägnät, näringsliv och turism, natur, 
fritid och kultur samt utbildning och om-
sorg. 16 tjänstemän från Håbo kommun 
och kollektivtrafikförvaltningen UL bidrog 
med sin expertiskunskap.  

Bostäder 
Vilken typ av boende behövs?  
Behovet av bostäder i Skokloster tätort an-
ses framförallt vara bostäder för barnfamil-
jer i form av villor, flerbostadshus och rad-
hus. För att halvöns ungdomar ska stanna 
kvar behövs det även ungdomslägenheter. 
Behovet av ett äldreboende samt ett bo-
ende för 65+ uppmärksammades även. 

Det anses viktigt att föra samman redan be-
fintliga områden med ny bebyggelse för att 
skapa ett mer sammanhängande samhälle. 
Ett område som diskuterades under med-
borgardialogen var området mellan Söder-
skogen och Slottsskogen. Området skulle 
kunna användas för nya bostäder och cent-
rumverksamhet och samtidigt binda ihop 
Söderskogen och Slottsskogen. Med bo-
stadsbebyggelse, vägar och cykelbanor 
skulle även Måttan kunna bindas ihop med 
Söderskogen. 

Det anses betydelsefullt att det byggs på ett 
sätt som tillvaratar områdets karaktär. Ny 
bebyggelse bör inte vara för hög och alla 
nybyggnationer ska smälta in i kulturbyg-
dens karaktär. Det ska byggas med naturen 
och inte mot den och därför bör man inte 
bygga på stränderna. Strandängarna bidrar 
till tystnad och lugn.  

-Vilken typ av boende skulle kunna 
locka nya invånare till orten?  
För att locka nya invånare till tätorten be-
hövs bostäder för barnfamiljer. För att 
locka ungdomar och för att få de ungdomar 
som finns att stanna kvar behövs små hy-
reslägenheter.  

Kollektivtrafik och vägnät 
- Hur fungerar kollektivtrafiken till och 
från Skokloster? 
I dagsläget anses kollektivförsörjningen till 
och från Skokloster vara svag, framförallt 
under kvällar och helger.  Bussens av-
gångs- och ankomsttider bör matchas 
bättre med övrig kollektivtrafik som avgår 
från Bålsta station.  

Tätare bussturer och att bussarna håller tid-
tabellens tider anses vara de bästa åtgär-
derna för att förbättra kollektivtrafiken. 

Det framkom ett förslag om att busslinjen 
kan trafikeras med mindre fordon under 
lågtrafik för att öka turtätheten. Kollektiv-
förvaltningen UL menade dock att det vid 
rusningstrafik behövs större bussar. Varje 
linje kan bara ha en fordonsstorlek då det 
blir för kostsamt och ineffektivt att nyttja 
olika fordonstyper på samma linje.  

Bättre trafikering till bland annat Uppsala, 
Sigtuna, Märsta och Arlanda efterfrågades. 
Även möjligheten till färja mellan Skoklos-
ter och Knivsta, och den ökade tillgänglig-
het till Uppsala som den skulle innebära, 
lyftes fram under medborgardialogen,  

Många barn har fritidsaktiviteter i Bålsta 
och har svårt att ta sig hem på kvällarna. 
Flera dialogdeltagare hade gärna sett att 
det fanns ett föreningskort för ungdomar. 
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- Finns det problematiska platser i väg-
nätet för bilar, kollektivtrafik, cyklister 
och gående?   
Det finns ett stort behov av separerade 
gång- och cykelvägar då bilvägarna är 
otrygga för gång- och cykeltrafik. Gatube-
lysning längs dessa vägar skulle öka trygg-
heten, speciellt under dygnets mörka tim-
mar. Ett övergångsställe utanför skolan 
skulle öka säkerheten för skolans elever. 

Gång- och cykelvägar saknas mellan de 
flesta områdena på Skohalvön, dock finns 
det en separerad gång- och cykelväg mel-
lan Söderskogen och Slottsskogen. Fler 
gång- och cykelvägar skulle binda ihop 
områdena och öka tillgängligheten. Till 
exempel kan Slottsskogen med en sam-
manlänkande gång- och cykelväg knytas 
ihop med Skoklosters slott.  

Idag är vissa delar av naturen svårtillgäng-
liga för personer med nedsatt rörelseför-
måga då vissa vägar utgörs av grusvägar. 
Det anses viktigt att naturen tillgängliggörs 
för alla.  

Näringsliv och turism 
- Finns det några platser ni gärna visar 
upp i Skokloster? 
Den vackra naturen med dess stränder och 
Arnö Huvud är trakter som gärna visas 
upp. Slottet, kyrkan och miljön däromkring 
är kulturarv som man känner sig stolt över 
och gärna delar med sig av.  Även poolen i 
Skokloster tätort är något som man gärna 
visar upp.  

- Finns det platser ni undviker att visa 
upp i Skokloster? Hur kan man göra 
dem mer attraktiva? 
Platser som är dåligt skötta och förfallna 
visas ogärna upp. På flera ställen finns det 
olagliga soptippar och nedskräpade diken. 
Det är den som äger marken som är ansva-
rig för skräpet och därför måste alla sam-
arbeta med att hålla rent. 

Idealbyn är något som flera vill visa upp 
eftersom husen har ett kulturvärde men ef-
tersom husen är nedgångna och slitna kan 
de också vara något ortsborna undviker att 
visa upp.  

- Hur skulle näringslivet och företagan-
det på orten kunna utvecklas? Hur kan 
fler arbetstillfällen skapas? 

Bättre kollektivtrafik anses främja 
näringslivet, då det innebär att fler 
verksamheter ges möjlighet att över-
leva på orten. 

Ett centrumområde med fler verk-
samheter skulle utveckla företagan-
det och skapa fler arbetstillfällen. 
Många småföretagare har webbshop 
och en utvecklad postservice skulle 
därmed underlätta deras arbete. 

Om besöksmålen utvecklades ännu 
mer skulle fler arbetstillfällen skap-
as.  

  
Bild 10. Medborgardialog i Slottsskolans matsal 
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Natur, fritid och kultur 
 
- Vad tycker du om naturen i Skoklos-
ter? Hur kan den bevaras och utveck-
las?  
Kulturmiljön och naturen är några av or-
tens främsta styrkor, dock saknas det gång- 
och cykelvägar som gör naturen och strän-
derna tillgängliga för alla. Grusvägar för-
hindrar personer med rörelsehinder att ta 
del av naturen. Fler mötesplatser i naturen 
skulle göra att fler vistades i den. Exempel 
på sådana mötesplatser är grillplatser och 
utegym. 

 - Finns det ett jämnt utbud av fritidsak-
tiviteter? Hur kan det utvecklas? 
Åsikterna kring utbudet av fritidsaktiviteter 
går isär. Flera dialogdeltagare menade att 
det finns spontana aktiviteter men att det 
saknas organiserade aktiviteter. Det finns 
organiserade verksamheter som till exem-
pel yoga och boule samt ungdomsgården 
och kyrkans verksamhet för unga.  

Vissa anser att det finns alldeles för lite ak-
tiviteter för barn och unga och att det kan 
vara en orsak till varför det är lite stökigt 
bland ungdomarna i Skokloster.  

Det finns en önskan om att kommunen ska 
vara mer aktiv i att locka fler besökare till 
event som anordnas, till exempel bilträf-
farna i Skokloster.  

Utbudet av fritidsaktiviteter anses kunna 
utvecklas genom att fler aktiviteter för alla 
åldersgrupper anordnas. 

- Vad tycker ni om föreningslivet på or-
ten? Hur kan det utvecklas? 
Kommunen kan hjälpa till med att starta 
upp nya föreningar och organisera och 
samordna aktiviteter och träffar. Kommu-
nen skulle till exempel kunna skapa en por-
tal för frivilliga som vill driva eller vara 

med i aktiviteter och där kan det även fin-
nas information om aktiviteter på orten. 
Eldsjälar som har viljan att engagera sig 
tröttnar utan kommunens hjälp. 

Skokloster tätort saknar en mötesplats som 
till exempel en scen eller en lokal. Ett akti-
vitetshus skulle fungera som en mötesplats 
för alla åldrar.  

Föreningslivet och idrottslivet kan utveck-
las med hjälp av anläggningar för till ex-
empel beach volley och fotboll men också 
av upplysta elljusspår. Elljusspår öppnar 
upp möjligheter för skidåkning på vintern 
och promenader och löpturer på somma-
ren.  

Bättre kommunikationer och möjligheter 
att försörja sig på halvön ger mer tid 
hemma så att man kan vara aktiv och en-
gagera sig i förenings- och kulturlivet. 

Utbildning och omsorg 
 
- Hur vill ni att skolan ska utvecklas i 
Skokloster? 
Skolan i Skokloster kan utvecklas genom 
att börja ta emot elever från förskoleklass 
upp till årskurs 9 och genom att göra det 
lättare att själv välja skola efter årskurs 6. 

Det borde finnas elevvård och skolbiblio-
tek på skolan samt en utbyggd skolgård 
med varierande aktiviteter och miljö. 

- Hur vill ni att omsorgen ska utvecklas 
i Skokloster? 
Det finns ett behov av ett äldreboende i 
Skokloster. Det finns även en önskan om 
ett vårdhus med plats för bland annat ung-
domsmottagning, barnavårdscentral och 
distriktssköterskemottagning.



Slutsats 

Under medborgardialogen var det några 
specifika punkter som var ständigt åter-
kommande.  

Dialogdeltagarna ser närheten till unika 
kulturarv som Skoklosters slott och natu-
ren med närhet till stränder och Mälaren 
som några av tätortens främsta styrkor och 
som även kännetecknar ortens identitet. 
Naturen behöver tillgängliggöras mer så att 
fler kan ta del av den.  

Centrumområdet vid skolan och lanthan-
deln utgör en viktig del av Skokloster 
tätort och dialogdeltagarna skulle gärna se 
en utveckling av området.  

Under medborgardialogen framgick det 
även att en förbättrad kollektivtrafik an-
sågs bana väg för utveckling på orten. För-
bättrad kollektivtrafik skulle innebära 
bättre pendlingsmöjligheter vilket skulle 
göra området attraktivare. Bättre kollektiv-
trafik skulle även främja näringslivet då 
det underlättar för fler lokala verksamheter 
att överleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra förbättringsbehov i tätorten som 
uppmärksammas är separerade gång- och 
cykelbanor för en ökad trafiksäkerhet samt 
gatubelysning.  

Denna ortsanalys är ett underlag till Håbo 
kommuns nya översiktsplan. Det är värde-
fullt att de som känner sig berörda av 
Skokloster tätorts framtida utveckling är 
delaktiga och berättar hur de vill att orten 
ska utvecklas. Vi kan tillsammans nå 
längre än vad var och en kan göra på egen 
hand. 
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Sammanfattning 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett verktyg i planeringslagstiftningen för att 
stimulera en lokal och regional utveckling. Syftet är att områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden, ska bidra till en levande och långsiktigt hållbar 
landsbygdsutveckling. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 
översiktsplanen och redovisar LIS-områden i Håbo kommun.  

Håbo är en kommun vid Mälaren med stor tillgång till stränder. Tillgängligheten till vattnet är en 
tillgång men samtidigt ett ansvar. Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, målar upp en bild där 
kommunens koppling till vattnet lyfts fram och stränderna tillgängliggörs. Visionen säger vidare att 
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där utveckling sker med hänsyn till växt- och 
djurliv.  

Kommunens översiktsplan från 2006 redovisar den strategiska inriktningen på kommunens framtida 
mark- och vattenanvändning. Ambitionen i översiktsplanen är att Håbo kommun ska fortsätta växa 
som en funktionell och aktiv del i Mälardalen. Bebyggelsetillväxten ska framförallt lokaliseras vid 
befintlig bebyggelse och utefter kommunikationsstråk. Natur- och kulturvärden ska värnas och 
tillväxten ska ske i balans med miljö och klimat. Kopplat till översiktsplanen kan en kommun peka ut 
LIS-områden som genom utveckling kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling. 

Med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan har fyra planeringsinriktningar tagits fram. 
Dessa utgör inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De fyra 
planeringsinriktningarna är Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, Utveckla Mälarnära boende 
och friluftsliv, Värna om växt- och djurliv samt Ta hänsyn till kulturmiljöer.  

Utifrån planeringsinriktningarna pekas fyra LIS-områden ut, Skokloster, Skokloster slott, Övergran 
och Sånka. Gemensamt för samtliga områden är förutom deras sjönära läge att de genom en 
utveckling kan bidra till en attraktivare landsbygd för invånare i området, i kommunen såväl som för 
besökare. Hur områdena kan bidra till en utveckling av Håbo kommuns landsbygd skiljer sig åt. För 
respektive område presenteras ett utvecklingsförslag samt en konsekvensanalys. Nedan presenteras 
kortfattat utvecklingsförslagen för respektive område.  

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka 
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör 
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning 
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området.  

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål. Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla tillgängligheten till stranden.  

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed 
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.  
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1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-
områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Utpekandet av LIS-områden syftar till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen och ska 
bidra till en levande och långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. För att områdena ska vara lämpliga 
för utveckling av landsbygden krävs att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. 

1.1 Strandskyddet i Sverige 

I Sverige finns en skyddslagstiftning som syftar till att bevara och skydda särskilda geografiska 
områden från exploatering och överutnyttjande. Strandskyddet är ett sådant skydd som tillkom för att 
förhindra överexploatering av Sveriges stränder. Det generella strandskyddet, som innebär ett allmänt 
förbud att bebygga stränderna, infördes 1975. Strandskyddet hanteras i miljöbalken (MB) och dess 
syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Fri passage i strandzonen ska alltid 
finnas, även då strandskyddet upphävs genom detaljplanering eller bygglovsgivning.  

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet och på land, och innebär förbud 
att uppföra nya byggnader, ändra befintlig bebyggelse, utföra grävarbeten, anlägga bryggor, 
båthamnar eller parkeringsplatser och utföra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet. 
Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga strandskyddets omfattning till maximalt 300 meter om det 
behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.  

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det utvidgade strandskyddet. 
Innan översynen omfattades stora delar av Håbo kommuns stränder av ett utvidgat strandskydd på 
300 meter. Översynen innebar att ett antal tätortsnära stränder, där exploatering redan skett, 
undantogs från den utvidgade strandskyddet. För dessa områden gäller istället det generella 
strandskyddet på 100 meter. 
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Karta 1. Strandskydd i Håbo kommun.  
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1.1.1 Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 

Det finns möjlighet för en kommun att göra avsteg från strandskyddet, bland annat vid detaljplanering 
och bygglovsgivning. Ett avsteg får göras om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta 
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. I miljöbalken finns sex särskilda skäl att 
beakta vid en sådan bedömning. Särskilda skäl för att upphäva eller tillåta dispens från strandskyddet 
finns om området:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

1.2 LIS och ett sjunde skäl 

Utpekandet av LIS-områden ger kommunen möjlighet att använda ett sjunde skäl vid upphävande av 
strandskyddet. Det sjunde skälet innebär att avsteg från strandskyddet får göras om ett strandnära läge 
för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.  

För att LIS ska kunna tillämpas ska läget vara lämpligt för utveckling av landsbygden, vara av ett 
sådant slag och ha en sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.  

På vilket sätt ett LIS-område ska bidra med positiva effekter på landsbygden kan variera. Området 
kan exempelvis syfta till att stärka arbetsmarknaden i bygden och bidra med positiva 
sysselsättningseffekter lokalt. Det kan även vara ett område som genom bostadsbyggnation bidrar till 
att upprätthålla eller stärka serviceunderlaget på landsbygden. Ett annat exempel är LIS-områden som 
pekas ut i syfte att utveckla friluftslivet och öka tillgängligheten till stranden. 

1.3 LIS vid Mälaren 

I områden där det råder stor efterfrågan på mark och ett högt exploateringstryck samt där stränderna 
fyller en särskilt viktig funktion för det rörliga friluftslivet är det extra viktigt att värna om 
strandskyddet. LIS är på grund av det inte lämpligt utmed vissa stränder i Sverige, medan det längs 
med andra stränder ska tillämpas med restriktivitet. Mälarens stränder är ett exempel på stränder där 
en restriktivare syn på utpekande av LIS bör tillämpas, då det råder ett högt bebyggelsetryck och 
stränderna fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet.  

Utpekande av LIS-områden är fortfarande möjlig vid Mälaren, men LIS ska endast tillämpas om 
området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Samma restriktivitet ska 
tillämpas om strandområdet är tätbebyggt eller om det finns ett rikt friluftsliv starkt kopplat till 
stränderna. Då Håbo kommuns strandlinjer nästan uteslutande består av Mälarstränder måste 
hanteringen av LIS i kommunen ske med det i beaktande. 
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Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram ett informationsblad om tillämpningen av LIS vid 
Mälaren, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för 
länsstyrelserna runt Mälaren. Länsstyrelserna framhåller att möjligheterna att peka ut LIS-områden 
främst finns i anslutning till redan exploaterade områden. Det kan röra sig om områden som redan är 
ianspråktagna för fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas till permanentboende 
eller industrimarksområden som inte är allemansrättsligt tillgängliga. I och i anslutning till orter som 
redan har service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service, är ett annat exempel där LIS är 
tillämpbart. Verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv är särskilt lämpliga som LIS-
områden eftersom turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering 
kring Mälaren enligt länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna gör fem ställningstaganden om var LIS-områden vid Mälaren är olämpligt. Dessa 
områden är: 

- tidigare oexploaterade lägen, 
- i och i anslutning till större tätorter, 
- i områden som efter översynen fortsatt har ett utökat strandskydd, 
- områden som omfattas av andra områdesskydd enligt miljöbalken som exempelvis 

naturreservat, kulturreservat och vattenskyddsområde, 
- områden som riskerar att drabbas av skred, ras eller översvämning. 

1.4 LIS i den kommunala planeringsprocessen 

En kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
är inte bindande men ger vägledning för kommande beslut om hur den byggda miljön ska användas. 

Processen med identifiering och utpekande av LIS-områden i en kommun är nära kopplad till den 
översiktliga planeringen. LIS-områden presenterar kommunens intention om den framtida 
användningen av stränderna och är en del av översiktsplanens mark- och vattenstrategi.  

LIS-områden kan presenteras som en del i den kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning 
av översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I Håbo kommun hanteras LIS 
genom ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen innebär att en specifik fråga, i det här fallet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, hanteras mer ingående. Att göra tillägg till översiktsplanen är ett sätt att hålla 
översiktsplanen aktuell i avvaktan på en ombearbetning. Processen vid framtagandet av ett tematiskt 
tillägg till en översiktsplan är densamma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande.  

 
Bild 1. Process för tematiskt tillägg till översiktsplan. 

  

    PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE 
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Avsteg och dispenser från strandskyddet hanteras genom detaljplanering och/eller bygglov. Samma 
sak gäller inom ett utpekat LIS-område. Redovisning av LIS-områden i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen är vägledande när dispenser och upphävande av strandskyddet prövas. Inom 
identifierade LIS-områden ska det sjunde skälet användas vid ansökan om att upphäva strandskyddet. 
I de fall kommunen pekar ut ett LIS-område där en gällande detaljplan finns fortsätter detaljplanens 
bestämmelser om strandskydd att gälla och för att nyttja LIS och det sjunde skälet för att upphäva 
strandskyddet krävs en ny detaljplan.  

2. Stränderna i kommunen 

Håbo kommun är en Mälarkommun vars kommungräns till övervägande del består av Mälarstränder. 
Strandområdena i kommunen har en omväxlande karaktär, från förkastningsbranter med höga 
strandpartier till låglänta sankängsstränder med ett rikt fågelliv. Strändernas utformning och 
användning är, och kommer alltid att vara, förändliga.  I detta avsnitt presenteras vilken funktion 
Mälaren och stränderna fyller idag samt hur det genom medveten planering och på grund av 
kommande klimatförändringar kan komma att ändras i framtiden.  

2.1 Idag 

Mälaren och dess stränder fyller många viktiga funktioner i kommunen. Sjön i sin helhet, inklusive 
dess öar och strandområden, utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Delar eller hela Mälaren 
omfattas även av riksintresse för turism, natur- och kulturvärden. Sjöns betydelse för fritidsfiske, bad 
och båtliv är stort.  

Ur ett växt- och djurlivsperspektiv fyller Mälarens stränder en viktig funktion då övergångszonen 
mellan land och vatten är en artrik naturmiljö. Land- och vattenområden intill stränder är därför 
biologiskt värdefulla områden och viktiga för många växter och djur.  

Mälaren utgör dricksvattentäkt för mer än två miljoner människor i Sverige och sjöns 
samhällsekonomiska värde är därför mycket stort. Bålsta, Skokloster och Kräggaområdet får sitt 
dricksvatten från Mälaren. Att skydda sjön mot förorenade utsläpp och arbeta för en minskad 
övergödning är prioriterat. 

Mälaren är en näringsrik sjö. Vattenförvaltningen gör i samband med framtagande och revidering av 
miljökvalitetsnormer för vatten en kartläggning och analys av vattenstatusen. Sjöar och vattendrag 
klassificeras utifrån deras ekologiska samt kemiska status. Den ekologiska statusen i Mälaren 
varierar. I många av de delområden av Mälaren som finns i Håbo kommun uppnås inte god ekologisk 
status. Den vanligaste problematiken är kopplad till övergödning och miljögifter. Den kemiska 
statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. 

2.2 Imorgon 

I Håbo kommun finns en stor tillgång på stränder. Kommunens vision såväl som översiktsplan 
uttrycker en vilja att öka kontakten och tillgängligheten till Mälaren och på så sätt ytterligare lyfta de 
attraktiva miljöer som finns i Håbo kommun.  Samtidigt ska Håbo vara en hållbar tillväxtkommun där 
tillväxt sker i balans med miljö och klimat. En grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer 
och ett rikt naturliv eftersträvas. Känsliga och skyddsvärda områden ska skyddas från exploatering. 
Utveckling av kommunens stränder och landsbygd ska ske i linje med detta. 
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Mälarens stränder är en attraktiv miljö att bo och vistas vid. Generellt råder ett högt bebyggelsetryck 
och det är därför viktigt att värna om oexploaterade stränder. Utveckling av stränderna ska ske med 
ett långsiktigt perspektiv där kommande generationers tillgång till stränderna inte äventyras. Utefter 
stora delar av Håbo kommuns Mälarstränder råder ett utvidgat strandskydd om 300 meter. Områden 
som i stor utsträckning är exploaterade omfattas av ett generellt strandskydd om 100 meter efter 
länsstyrelsens översyn 2014.  

Kommande klimatförändringar är viktiga aspekter att hantera i samhällsplaneringen. Det är svårt att 
förutspå exakt hur klimatförändringarna kommer att se ut men allt tyder på att temperaturen kommer 
att stiga och nederbörden kommer att öka. Stränderna påverkas av dessa förändringar. Ökade 
vattenflöden leder exempelvis till ökad risk för erosion. En ombyggnad av Slussen i Stockholm 
planeras för att möta de förändringar vi står inför och förbättra möjligheten att hantera ökade 
vattenflöden i Mälaren. Utan ombyggnad av Slussen kommer risken för översvämning samt 
saltvatteninträngning öka. Den utveckling som föreslås inom eventuella LIS-områden måste ske på 
ett hållbart sätt och anpassas efter de klimatförändringar som förväntas.  

Länsstyrelserna runt Mälaren har gemensamt tagit fram rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå längs Mälarens stränder. Rekommendationerna är framtagna för att vägleda den 
fysiska planeringen och möjliggöra en planering som innebär att ett långsiktigt robust samhälle byggs 
som är anpassat till ett förändrat klimat. Rekommendationerna innebär att sammanhållen bebyggelse 
samt samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras ovan 2,7 meter (RH2000) och enstaka mindre 
värdefulla byggnader samt mindre känslig infrastruktur ska placeras ovan 1,5 meter (RH2000). 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en kartering som redovisar områden 
som kommer översvämmas vid förhöjda vattennivåer i Mälaren.1 Länsstyrelsernas rekommendation 
utgör utgångspunkt och MSB:s översvämningskartering har tagits i beaktande vid identifiering av 
utpekade LIS-områden. 

Klimatförändringarna kommer sannolikt innebära att risken för erosion ökar då nederbörden och 
flödena i vattendragen förväntas att öka. Erosion kan leda till ras och skred vilka kan orsaka stora 
skador. På Statens geotekniska instituts (SIG) hemsida finns underlag kopplat till ras, skred och 
erosion från flera statliga myndigheter samlat. Den kartvisningstjänst2 som finns tillgänglig på 
hemsidan har fungerat vägledande vid identifiering av lämpliga LIS-områden. Karteringen är dock 
inte på en sådan detaljeringsnivå att risken för ras och skred helt kan avskrivas inom utpekade LIS-
områden. Frågan gällande ras och skred bör alltid hanteras vid strandnära detaljplanering. 
Klimatförändringarna och de ökade riskerna för erosion som de medför kan innebära att risken för ras 
och skred ökar ytterligare vilket dessutom innebär att vikten av att beakta frågan vid en eventuell 
utveckling ökar i betydelse.  

3. Metod för att hitta LIS-områden 
I detta avsnitt presenteras den metod som har använts för att identifiera LIS-områden i Håbo 
kommun. Först presenteras en definition av begreppen tätort respektive landsbygd. Håbo kommuns 
definition av begreppet landsbygd utgör sedan grund för det fortsatta resonemanget om var i 
kommunen områden för landsbygdsutveckling är möjligt.  

                                                 
1 https://gisapp.msb.se/viewers/malaren/framework.html 
2 http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion
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Fyra planeringsinriktningar, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, presenteras sedan. De 
fyra planeringsinriktningarna är; nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, utveckla Mälarnära 
boende och friluftsliv, värna om växt- och djurliv samt ta hänsyn till kulturmiljöer. Dessa fyra 
planeringsinriktningar tillsammans med landsbygdsdefinitionen sätter ramarna för identifieringen av 
lämpliga LIS-områden.  

3.1 Landsbygdsdefinition 

Lagtexten anger inte en definition av begreppet landsbygd att använda i samband med utpekande av 
LIS-områden. Det är upp till varje kommun att i samband med utpekande av eventuella LIS-områden 
och utifrån egna lokala förutsättningar ta ställning till vad som avses med landsbygd i kommunen.  

Det finns ingen enhetlig internationell eller nationell definition av begreppet landsbygd utan olika 
myndigheter använder olika definitioner. Beroende på vilken definition som används varierar 
landsbygdens utbredning i Håbo kommun. Enligt Sveriges kommuner och landsting tillhör Håbo 
kommun kategorin förortskommun till större städer medan kommunen i det nationella 
landsbygdsprogrammet framtaget av Jordbruksverket helt omfattas av landsbygd. Nationella 
definitioner på kommunnivå är ofta framtagna i syfte att möjliggöra analyser och jämförelser mellan 
liknande kommuner. En definition på kommunal nivå för det tematiska tillägget för LIS kan och bör 
vara mer nyanserad än de nationella definitionerna. Lokal kännedom och variationer inom kommunen 
bör vägas in i definitionen.  

En definition av begreppet landsbygd sker i detta sammanhang med utgångspunkt i frågan om 
utveckling av landsbygden. Landsbygdsutveckling är en bred fråga som handlar om ekologisk, 
ekonomisk såväl som social hållbarhet. Utveckling av landsbygden kan omfatta utökat 
befolkningsunderlag, utveckling av infrastruktur, förstärkning av de areella näringarna, näringslivet 
och den lokala arbetsmarknaden, främjad rekreation och friluftsliv, utveckling av föreningsliv och 
kultur, hänsyn till växt- och djurlivet med mera. Utpekandet av LIS-områden är ett av många verktyg 
för att uppnå de utvecklingsambitioner kommunen har vad gäller landsbygden. 

Med utgångspunkt i diskussioner kring landsbygdsutveckling är tillgång till service en viktig faktor 
att beakta. Service i form av kommunalt vatten- och avloppssystem (VA), skola, dagligvaruhandel 
och kollektivtrafik är viktiga faktorer som bidrar till en positiv utveckling av landsbygden. En väl 
fungerande service kräver ett visst befolkningsunderlag. Orter där befolkningsunderlaget inte är 
tillräckligt stort för en fullgod service inkluderas i begreppet landsbygd. I dessa orter kan en 
befolkningsökning skapa positiva effekter genom de möjligheter till serviceutveckling som det 
skapar.  

Tillväxtverket använder en definition av landsbygden som utgår från ett befolkningsunderlag på 
3 000 invånare. I samband med LIS bedöms det vara en rimlig lägsta gräns för vad som krävs för att 
utveckla en fullgod och fungerande service i en ort. 

Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer har kategoriserats i tre avgränsade kategorier. De tre 
kategorier är huvudort, utvecklingsort samt byar och landsbygd. Förutsättningar för kommande 
utveckling skiljer sig åt i dessa områden.  
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3.1.1 Huvudorten Bålsta 

I Bålsta tätort bor cirka 15 000 invånare vilket utgör 75 % av alla kommunbor. Tillväxten vad gäller 
bebyggelse, befolkning samt arbetstillfällen har ökat stadigt under den senaste tiden. Här finns en 
koncentration av kommunal service, handel, infrastruktur och kultur.  

Huvudorten Bålsta exkluderas från begreppet landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort och 
tillgången till service god. Den geografiska gränsdragningen för Bålsta tätort är samma som används i 
den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, se karta 2.  

Enligt länsstyrelsernas riktlinjer är tillämpning av LIS olämpligt i och i anslutning till större tätorter. 
Inom huvudorten Bålsta är LIS inte tillämpbart. Eventuell strandnära utveckling sker inom ramen för 
tätortsutveckling.  

3.1.2 Utvecklingsorterna Krägga och Skokloster 

Kommunen har utöver Bålsta tätort två tydliga bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster. 
Bebyggelsen består till stor del av fritidshus som permanentats samt av nya permanentbostäder. 
Krägga och Skokloster har utvecklingspotential och finns utpekade i översiktsplanens redovisning av 
önskvärd kommande bebyggelse, se bild 4. I Krägga och Skokloster finns viss kommunal service och 
kollektivtrafik. Stora delar av orterna är detaljplanerade och orterna är kopplade till det kommunala 
VA-nätet.  

 
Bild 2. Schematisk bild över önskvärd spridning av boendet i Håbo kommun. Källa: Översiktsplan för Håbo 

kommun. 
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Viss service finns i orterna men befolkningsunderlaget är inte tillräckligt för att trygga servicen. Ett 
förstärkt befolkningsunderlag skulle skapa möjlighet att förädla samt utveckla servicen i orterna. En 
utveckling av servicen skulle skapa positiva effekter för orterna såväl som omkringliggande områden. 
Länsstyrelsernas riktlinjer framhåller att LIS är tillämpbart i och i anslutning till orter som redan har 
service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service. 

Orterna Krägga och Skokloster inkluderas i begreppet landsbygd. Landsbygdsutveckling genom 
tillämpning av LIS är därmed möjligt i utvecklingsorterna Krägga och Skokloster.  

Det faktum att det redan finns bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster ställer ökade krav 
på försiktighet vid utpekande av LIS-områden. Strändernas betydelse för befintlig befolkning samt 
för växt- och djurlivet måste värnas.  

3.1.3 Byar och landsbygd 

Håbo kommun har stora områden av landsbygd med mindre bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen 
och gårdar. Den geografiska utbredningen av kategorin byar och landsbygd utgörs av hela 
kommunytan exklusive tätorten Bålsta och utvecklingsorterna Krägga och Skokloster, se karta 2. 
Detaljplaner, koppling mot det kommunala VA-nätet och kollektivtrafik finns i varierande 
utsträckning. 

Landsbygdsutveckling genom tillämpning av LIS är utifrån landsbygdsdefinitionen möjlig i 
områdeskategorin byar och landsbygd.  

Område 

Befolkningsmängd 

2015 (utveckling 

senaste 5 åren) 

Arbetstillfällen 

(2014-12-31) 

Bålsta 16 204 (2,8 %) 4 204 

Skokloster 1 889 (0,7 %) 202 

Krägga 499 (24,4 %) 40 

Byar och 

landsbygd 
1 687 (5,7 %) 491 

Bild 3 Tabell över befolkningsmängd, befolkningsutveckling och arbetstillfällen i Bålsta tätort, utvecklingsorterna 

samt byar och landsbygd. Källa: Statistiska centralbyrån 
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Karta 2. Geografisk utbredning av identifierade ortskategorier.  
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3.2 Särskild hänsyn och områdesskydd 

Intressen kopplat till exempelvis växt- och djurliv, säkerhet, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och 
totalförsvaret behöver tas hänsyn till i samband med utveckling av kommunen. I vissa fall kan ett 
visst intresse innebära att ett område är olämpligt för vidare utveckling medan det i andra fall kan 
förenas och samspela med en utveckling av området. 

Den kommunomfattande översiktsplanen väger samman och tar ställning till olika intressen. I 
strategin för kommande mark- och vattenanvändning görs prioriteringar, avvägningar och 
exkluderingar med hänsyn till en rad faktorer. Mer information om olika typer av skyddade områden i 
kommunen finns i den kommunomfattande översiktsplanen.  

Även vid utpekandet av LIS-områden hanteras dessa frågor. Karta 3 redovisar förordnanden och 
intressen som behöver tas hänsyn till i samband med identifieringen av LIS-områden. I respektive 
LIS-område kartläggs aktuella intressen sedan mer genomgående. Då LIS utgör ett tematiskt tillägg 
till den kommunomfattande översiktsplanen samspelar de presenterade LIS-områdena med den 
strategiska inriktning som presenteras i översiktsplanen. För en mer omfattande avvägning mellan 
olika intressen hänvisas till översiktsplanen.  
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Karta 3. Förordnanden och allmänna intressen att ta hänsyn till vid utpekande av LIS-områden. 
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3.3 Strategisk planeringsinriktning för LIS 

Det tematiska tillägget för LIS ska som översiktsplanedokument ange planeringsinriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i strandnära lägen och ge vägledning för hur 
strandnära områden kan främja utvecklingen av landsbygden i Håbo kommun. Det tematiska tillägget 
är vägledande vid detaljplanering och bygglovsgivning i utpekade strandnära lägen.  

Det övergripande syftet med ett tematiskt tillägg för LIS är att bidra till att uppfylla kommunens 
utvecklingsambitioner och vision. Det tematiska tillägget avseende LIS innebär ett helhetsgrepp och 
ett samlat strategiskt ställningstagande för strändernas utveckling i kommunen. Genom att identifiera 
LIS-områden i Håbo kommun tydliggörs inom vilka områden en utveckling inom strandskyddat 
område är möjlig i syfte att skapa en positiv landsbygdsutveckling. På samma gång innebär det ett 
ställningstagande för vilka av kommunens stränder som inte är lämpliga för motsvarande utveckling. 

Kommunens övergripande vision Vårt Håbo 2030 och översiktsplan för Håbo kommun uttrycker 
kommunens ambitioner för framtida utveckling. Håbo är en växande kommun med en stor landsbygd 
och en lång strandlinje mot Mälaren. Kommunen anger i sin översiktsplan och fördjupade 
översiktsplan en inriktning att fortsätta växa som en funktionell och aktiv del av Mälardalsregionen 
med stark koppling till Stockholm, Uppsala och Västerås. Kommunens vision uttrycker att Håbo ska 
vara en Mälarnära kommun som utnyttjar sitt strategiska och sjönära läge. Kommunens tillväxt ska 
vara hållbar och ske i balans med miljö och klimat. 

Utpekandet av LIS-områden sker utifrån fyra planeringsinriktningar. Planeringsinriktningarna 
redogör för hur Håbo kommun vill utvecklas, och utgår från kommunens vision och översiktsplan. 
Inriktningen som ges skapar en bild av var LIS-områden är möjligt inom Håbo kommun. För varje 
planeringsinriktning presenteras ett antal riktlinjer. Riktlinjerna uttrycker hur kommunen ska 
säkerställa att utveckling sker enligt presenterade inriktningar. Planeringsinriktningarna svarar på 
frågan hur kommunen vill utvecklas med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan medan 
riktlinjerna svarar på frågan hur önskad inriktning ska säkerställas.  

De strategiska planeringsinriktningarna är: 

 

Nyttja befintlig bebyggelse  Utveckla Mälarnära boende och  

och infrastruktur friluftsliv 

 

Värna om växt- och djurliv  Ta hänsyn till kulturmiljöer 

 

Planeringsinriktningarna samt tillhörande riktlinjer är generella och gäller för samtliga LIS-områden. 
För varje LIS-område presenteras områdesspecifika utvecklingsförslag som presenterar 
eftersträvansvärd utveckling samt vad som är särskilt viktigt att uppmärksamma i respektive område. 
Utvecklingsförslagen svarar på frågan vad som ska göras i respektive område.   



 

 PLAN 17 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

3.3.1 Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur 

Tillväxt av landsbygden ska ske i befintliga småorter samt i de 
infrastrukturstråk som sammanbinder orterna och Bålsta. Kommunen ska 
gynna sammanhållen bostadsbebyggelse som inte tar nya naturområden i 
anspråk. Genom att utveckla kommunen vid befintlig bebyggelse koncentreras 
utvecklingen till områden som redan är ianspråktagna. 

Håbo kommun strävar mot att bli fossilbränslefri och hållbara transporter ska 
främjas. Planering av bebyggelse ska utformas så att hållbara färdsätt med kollektivtrafik, gång och 
cykel främjas och behovet av bilresor minskar.  

Riktlinjer: 

o Ny bebyggelse ska koncentreras till befintliga bebyggelsekoncentrationer 

o Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras där anslutning till det kommunala VA-nätet är 
möjligt 

o Möjligheten att resa kollektivt ska beaktas vid lokalisering av nya målpunkter i form av 
bostäder, verksamheter och besöksmål 

o Utformning av nya bebyggelseområden ska möjliggöra ett hållbart resande, bland annat 
genom väl sammanlänkade och säkra gång- och cykelstråk 

 

Vägledande dokument: 

Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030 
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Karta 4. Befintlig och planerad utbredning av VA-nät samt kollektivtrafik. Observera att kartan redovisar 

ställningstaganden från ÖP (2006), vilken kan ha ändrats sedan planens antagande.  
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3.3.2 Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv  

Kommunens närhet till Mälaren är både en stor tillgång och ett stort ansvar och 
kommunens Mälarnära områden ska utvecklas och förvaltas så att de även kan 
nyttjas av kommande generationer.  

Närheten till Mälaren skapar goda möjligheter till rekreation och friluftsliv och 
en ökad tillgänglighet till vattnet eftersträvas. Kommunens Mälarnära lägen ska 
utvecklas i samspel med befintliga värden och med hänsyn till strandskyddets 
syften. Hänsyn till kommande klimatförändringar och risk för översvämning 

ska alltid beaktas vid planering i strandnära lägen. 

Riktlinjer: 

o Fri passage till strandlinjen ska alltid lämnas  

o Den allemansrättsliga tillgången till stranden ska säkerställas vid byggnation i strandnära 
lägen 

o Inom LIS-områden ska området i strandzonen framförallt planeras för åtgärder som syftar till 
att stärka friluftslivs- och rekreationsvärden 

o Ny bostadsbyggnation ska i möjligaste mån nyttja naturliga höjdskillnader för att skapa ett 
visuellt Mälarnära boende utan att ianspråkta den yttersta strandzonen 

o Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå vid Mälaren ska följas vid detaljplanering 
och lovgivning i strandnära områden 

o Riskerna för ras och skred ska utredas i samband med detaljplanering i strandnära områden 
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Karta 5. Rekreations- och friluftslivsvärden i kommunen. 
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3.3.3 Värna om växt- och djurliv 

Håbo kommun strävar efter att vara en grön kommun där tillväxt sker i balans 
med miljö och klimat. Naturen fyller en viktig funktion för växter och djur samt 
för friluftsliv och rekreation och dessa naturkvaliteter ska värnas. En estetiskt 
tilltalande landskapsbild ska bibehållas och en långsiktigt god hushållning av 
naturresurser eftersträvas vid exploatering.  

Vid utveckling inom LIS-områdena ska påverkan på växt- och djurliv 
minimeras och strandskyddets syfte gällande goda livsvillkor för växter och djur ska fortsatt 
uppfyllas. Mälarens samhällsekonomiska värde är mycket stort och åtgärder som försämrar dess 
status eller funktionen som dricksvattentäkt ska inte genomföras.  

Riktlinjer: 

o Goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska bevaras vid utveckling inom LIS-område 

o Områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden, till exempel nyckelbiotoper, områden 
med rödlistade arter och Natura 2000-områden, ska skyddas vid planering och exploatering i 
strandnära områden 

o Befintliga naturvärden ska kartläggas vid exploatering i strandnära områden då 
övergångszonen mellan land och vatten ofta är artrik  

o Den fysiska planeringens påverkan på vattenstatusen i Mälaren ska alltid konsekvensbeskrivas 
i samband med planläggning inom strandnära områden 

 

Vägledande dokument 

Naturvårdsplan för Håbo kommun 

Dagvattenpolicy Håbo kommun 
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Karta 6. Värdefulla områden för växt- och djurlivet.  
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3.3.4 Ta hänsyn till kulturmiljöer  

Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med många spår i naturen 
efter aktiviteter från tidigare generationer. Dessa miljöer fyller viktiga 
funktioner för områdens karaktär och identitet.  

Vid utveckling av kommunen ska miljöer och objekt av kulturhistoriskt värde 
skyddas så att det kulturhistoriska värdet består. Genom att utveckla 
kommunen i samspel med kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan dessa värden 

bidra till att skapa ett mervärde vid en eventuell exploatering. 

Riktlinjer: 

o Det öppna landskapet är utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv värdefullt och ska i möjligaste 
mån bevaras.  

o Jordbrukets intressen ska så långt som möjligt skyddas och förändrad användning av 
jordbruksmark ska undvikas om likvärdig lösning kan åstadkommas på annan plats.  

 

Vägledande dokument: 

Håbo – Mälarbygd att förvalta, kulturmiljöprogram för Håbo kommun 2013 
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Karta 7. Värdefulla områden för kulturmiljön.  
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3.4 LIS-områden i ett långsiktigt perspektiv  

Utpekande av LIS-områden, och möjligheten att upphäva strandskyddet med syfte att främja en 
landsbygdsutveckling, innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att 
trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas även inom LIS-områden. Att strandskyddets 
syften uppfylls även inom utpekade områden säkerställs med hjälp av presenterade riktlinjer. All typ 
av utveckling i ett område, oavsett omfattning, innebär dock ett ingrepp på nuvarande miljö. Planens 
riktlinjer säkerställer att områden som är särskilt bevarandevärda med hänsyn till deras naturvärden 
undviks.  

Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller en viktig 
funktion i området. Exploateringstrycket varierar dock vid olika delar av Mälaren. I Håbo kommun är 
exploateringstrycket lägre än i andra områden och inom kommunen finns en stor andel oexploaterade 
stränder. Möjligheten att identifiera LIS-områden inom kommunens gränser bedöms därför vara god. 
Lokalisering av LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse för att freda orörda stränder.  

Att utveckla begränsade delar av Håbo kommuns stränder ligger i linje med kommunens vision. Det 
skapar ett Mälarnära boende genom en ökad tillgänglighet till stranden. Att tillgängliggöra Mälaren 
och dess stränder skapar attraktiva miljöer för såväl boende som besökare till kommunen. En ökad 
tillgänglighet till stränderna främjar även friluftslivet. En utveckling av verksamheter som främjar 
natur, turism och friluftsliv framhålls av länsstyrelsen som särskilt lämpliga vid Mälaren då turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering vid Mälaren.  

Att vidareutveckla kommunen i områden med befintlig bebyggelse och infrastruktur möjliggör en 
förädlad och förstärkt boendenära service och kollektivtrafik genom ett förstärkt befolkningsunderlag. 
Det i sin tur skapar en livskraftig landsbygd med ett minskat bilberoende och möjlighet till ett mer 
miljövänligt resande. Genom att vidareutveckla kommunen vid redan befintlig bebyggelse och 
infrastruktur nyttjas redan gjorda investeringar och förutsättningar för en resurseffektiv planering och 
en god samhällsekonomi skapas.  

4. Identifierade områden 
Utifrån resonemanget om begreppen tätort och landsbygd samt utifrån de fyra planeringsinriktningar 
som presenterats har fyra strandnära områden som kan främja en landsbygdsutveckling identifieras. 
Dessa fyra områden presenteras nedan. En beskrivning av befintliga värden i och omkring områdena 
finns i slutet av dokumentet.  

Ytterligare två möjliga LIS-områden identifieras. Dessa är områden som inom kommande år kan bli 
aktuella som LIS-områden.  



 

 PLAN 26 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

 

Karta 8. LIS-områden Håbo kommun 
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4.1 Skokloster 

På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mälaren ligger ett antal bebyggelsekoncentrationer som 
tillsammans bildar Skokloster tätort. Orten består av Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen och har 
cirka 2 000 invånare. Orten ligger knappt 20 km norr om Bålsta. I området finns förskola, skola, 
lanthandel, restaurang, brandstation samt vatten- och reningsverk.  

LIS-området Skokloster tillhör en av Håbo kommuns två utvecklingsorter. Tillämpning av LIS är 
därmed möjlig men ska ske med hänsyn till befintlig befolkning och strandskyddets särskilda 
betydelse i redan exploaterade områden. 

 

Karta 9. LIS-område Skokloster 

4.1.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att förstärka 
och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av strandområdet. Framförallt bör 
anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning 
kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk för gång och cykel från omkringliggande 
bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för bofasta och besökare. 

Nya funktioner i området ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden. 
Nytillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Då kapaciteten är 
begränsad i området krävs att frågan utreds vidare vid eventuella nybyggnationsplaner för att 
säkerställa att VA-frågan kan lösas på tillfredsställande sätt. 
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Konsekvensanalys 

LIS-området syftar till att utveckla turism och friluftsliv, vilket ligger i linje med länsstyrelsernas 
rekommendationer om att det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering längs 
Mälarens stränder. Friluftslivet är omfattande i området. Planens riktlinjer vid planeringsinriktningen 
Utveckla Mälarnära boende och friluftsliv säkerställer att friluftslivsvärden, bland annat 
möjligheterna att nyttja Upplandsleden samt bevarandet av riksintresseområdet som Mälaren med 
dess stränder och öar utgör, fortsatt uppfylls. En utveckling i enlighet med dessa riktlinjer innebär att 
planen inte medför en negativ påverkan på friluftslivet i området.  

Föreslagen utveckling ligger i linje med kommunens översiktsplan samt bostadsförsörjningsprogram 
som identifierar ny bostadsbebyggelse i området. Att möjliggöra bostadsbyggnation inom LIS-
området stärker de ekonomiska incitamenten för utveckling av andra funktioner. Sannolikheten att 
utvecklingsförslaget genomförs är högre när bostadsbyggnation medges. Åtgärder som utvecklar 
funktioner kopplade till handel, service, nöje eller kultur bidrar till en ökad tillgänglighet till stranden 
och en förstärkt kontakt till Mälaren, vilket bidrar till att Mälaren blir mer attraktiv i enlighet med 
intentionerna i kommunens vision. En sådan utveckling är positiv i området såväl som i 
omkringliggande områden. På sikt kan det innebära en positiv befolknings- och serviceutveckling 
samt ökad turism även i andra delar av Skokloster. Tillväxttakten kommer att bli högre vid 
förverkligande av presenterat utvecklingsalternativ jämfört med att inget LIS-område pekas ut.  

Strandnära exploatering riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att 
tillgängligheten till den minskar. Bostadsbyggnationens placering och utformning är avgörande för att 
förhindra privatisering av stranden. I planeringsinriktningen Utveckla Mälarnära boende och 
friluftsliv presenteras en riktlinje som säkerställer att den allemansrättsliga tillgången till stranden 
bevaras och att strandskyddets syften därmed fortsatt uppfylls. 

Förändrad markanvändning i ett område innebär en påverkan på befintligt växt- och djurliv. 
Kommunens naturvårdsplan identifierar ett antal värdefulla naturområden i och i närheten av utpekat 
LIS-område. Utvecklingsförslaget ställer krav på att de ska uppmärksammas i samband med 
utveckling av området. Utvecklingsförslaget i presenterat LIS-område bedöms inte innebära en 
negativ påverkan på närliggande naturreservat eller biotopsskyddsområde.   

En utveckling enligt presenterat utvecklingsförslag kommer sannolikt innebära en ökad andel 
hårdgjord yta och därmed en ökad mängd dagvatten. Hantering av dagvattnet, såväl som 
avloppsvatten är avgörande vad gäller planens påverkan på vattenstatusen i Skofjärden. Riktlinjerna 
presenterade under planeringsinriktningen Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur samt Värna 
om växt- och djurliv hanterar frågan och säkerställer att planen inte innebär en negativ påverkan på 
Skofjärdens vattenstatus.  

Planen anger genom riktlinje att anslutning till det kommunala VA-nätet ska eftersträvas vid en 
exploatering inom LIS-områdena. På samma gång uppmärksammas i beskrivning av Skokloster att 
VA-kapaciteten i området kan vara begränsande vid en framtida exploatering. Utvecklingsförslaget 
för Skokloster ställer därför krav på vidare utredning av VA-frågan i samband med exploatering.  

Att hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer i området säkerställs genom riktlinjer presenterade under 
planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer. En utveckling i enlighet med dessa säkerställer att 
utvecklingsförslaget i Skokloster inte innebär en negativ påverkan på identifierade värdefulla 
kulturmiljöer. Angränsande riksintresse för kulturmiljövården bedöms inte påverkas av förelsagen 
utveckling.  
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4.2 Skokloster slott 

Skokloster slott är beläget strax norr om utvecklingsorten Skokloster. Området har stora 
kulturmiljövärden och är ett populärt besöksmål. I området finns café- och restaurangverksamhet, 
bensinstation samt museiverksamhet. Området är utpekat som bevarandeområde i kommunens 
översiktsplan med hänsyn till dess natur- , kultur- och friluftsvärden. 

LIS-området Skokloster slott tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  

 
Karta 10. LIS-område Skokloster slott 

4.2.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål, för sommar- såväl som vinteraktiviteter. Förändringar som genomförs ska bevara eller 
vidareutveckla tillgängligheten till stranden.  

Områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade åtgärder ska 
underordnas dessa värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får inte hotas. Slottets och 
kyrkans framträdande roll i landskapet ska bevaras. Tillfredsställande VA-lösningar, anpassade efter 
de eventuellt förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid utveckling i området, ska säkerställas för 
att garantera att vattenstatusen i Skofjärden inte försämras. 
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Konsekvensanalys 

Området kring Skokloster slott är ett viktigt besöksmål för Håbo kommuns turismnäring och 
utpekandet av LIS-område bidrar till att främja och vidareutveckla dessa värden. Utvecklingsförslaget 
för Skokloster slott anger en utveckling som sker utifrån de kulturhistoriska värdenas premisser. De 
befintliga höga värden som finns i området uppmärksammas i planen och styr områdets fortsatta 
utveckling. Planens riktlinjer säkerställer att utvecklingen inom utpekat LIS-område inte påverkar 
kulturvärdena på platsen negativt. Riktlinjerna för planeringsinriktningen Ta hänsyn till kulturmiljöer 
är särskilt aktuella för att säkerställa att platsens höga kulturhistoriska värden bevaras. Planens 
planeringsinriktning, tillhörande riktlinjer samt presenterat utvecklingsförslag för platsen säkerställer 
att ingen negativ påverkan på riksintresset gällande kulturmiljövården kommer till stånd.  

Föreslagna åtgärder gynnar möjligheten att bedriva en utökad och åretruntdriven besöksnäring, vilket 
skapar förutsättningar för en ekonomiskt mer lönsam verksamhet i området.  

Tillgängligheten till stranden ökar i och med föreslagen utveckling och bidrar till en förstärkt kontakt 
till Mälaren för området. Det medför att Mälarens attraktionskraft lyfts fram. Förslagen utveckling 
står inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med 
hänsyn till natur-, kultur- och friluftsvärden då utvecklingsförslaget presenterar åtgärder som syftar 
till att stärka dessa värden. 

Området är beläget i eller i närheten av ett antal riksintresseområden, bland annat riksintresse för 
yrkesfisket och det rörliga friluftslivet. I och omkring utpekat LIS-område identifierar kommunens 
naturvårdsplan ett antal värdefulla naturmiljöer. Planens riktlinjer säkerställer att värdefull naturmiljö 
i området värnas och utpekat område bedöms inte ha en negativ påverkan på de omkringliggande 
riksintresseområdena.  

Utvecklingsförslaget ställer krav på att VA-nätet ska anpassas efter de nya kapacitetsbehov som 
eventuellt uppstår i samband med utveckling av området. En utveckling kring Skokloster slott enligt 
ovan anses inte medföra en försämring av vattenstatusen i Skofjärden. 

4.3 Övergran 

Övergran är beläget vid Varpsund, mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken, och är en del av 
Mälarviken Gorran. Omkring ett femtiotal personer bor i området kring Övergran kyrka, som ligger 
cirka fem kilometer norr om Bålsta tätort. Området kring Övergran är utpekat som bevarandeområde i 
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess naturvärden. 

LIS-området Övergran tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  
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Karta 11. LIS-område Övergran 

4.3.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och besökare. 
Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, gångstråk utmed 
Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

Stor hänsyn ska tas till Övergrans höga natur- samt kulturvärden, vilka delvis regleras av 
områdesbestämmelser. På grund av områdets höga naturvärden samt risken för översvämning lämpar 
sig området inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter.  

Konsekvensanalys 

Föreslagen utveckling gynnar friluftslivet i området och förbättrar tillgängligheten till stranden, och 
ligger i linje med strandskyddets syfte att främja en allemansrättslig tillgång till stranden. 
Utvecklingsförslaget innebär att Övergrans koppling till Ryssviken ökar och det värdefulla växt- och 
djurliv i området uppmärksammas och tillgängliggörs. Det främjar friluftslivet och kan bidra till en 
ökad kunskapsnivå.  

Utvecklingsförslaget innebär en liten förändring jämfört med nuvarande markanvändning. Det 
medför inte någon negativ påverkan på befintlig bostadsbebyggelse eller de kulturhistoriskt 
värdefulla miljöerna. Utvecklingsförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kulturmiljövården 
eller motverka dess syfte.  



 

 PLAN 32 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

Förslaget bedöms inte innebära ett ökat kapacitetsbehov på VA-nätet och föreslagna åtgärder kommer 
inte påverka vattenstatusen i Gorran negativt. Förslaget anses bidra till positiva effekter vad gäller 
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet. Riksintresseområde för yrkesfisket påverkas inte av 
förslaget.  

All typ av utveckling i ett område, även mindre projekt som exempelvis fågeltorn, innebär ett ingrepp 
i nuvarande miljö. Planens riktlinjer säkerställer att befintliga värden bevaras. För 
utvecklingsförslaget i Övergran är riktlinjerna presenterade vid planeringsinriktningen Värna om 
växt- och djurliv av särskild betydelse. Förslagen utveckling står inte i strid med kommunens 
översiktsplan som pekar ut området som bevarandeområde med hänsyn till dess naturvärden. 
Utvecklingsförslaget anses inte påverka Natura 2000-området för Stora och Lilla Ullfjärden som är 
beläget söder om utpekat LIS-område eller nyckelbiotopområdet norr om LIS-området.  

4.4 Sånka 

Sånka är beläget på västra Skohalvön intill sundet Gorran i Mälaren. Landskapet på Skohalvön har en 
typisk karaktär av platåer med branta raviner ner mot strandområdena. I området ligger Skokloster 
camping som är en privatägd camping. På campingen finns restaurang och kiosk. I övrigt finns ingen 
befintlig service eller handel i området. Området kring campingen är utpekat som bevarandeområde i 
kommunens översiktsplan med hänsyn till dess natur- och friluftslivsvärden. Knappt en kilometer 
söder om campingen ligger bebyggelsekoncentrationen Lugnet där omkring 120 personer bor. 
Området är beläget cirka 15 km norr om Bålsta. 

LIS-området Sånka tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig. 
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Karta 12. LIS-område Sånka 

4.4.1 Utvecklingsförslag 

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.  

Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till platsens natur samt inom redan 
ianspråktaget område. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det ökade kapacitetsbehov som 
uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att trygga att verksamheten inte 
påverkar vattenstatusen i Gorran negativt. 

Konsekvensanalys 

Utvecklingsförslaget är en vidareutveckling av nuvarande verksamhet. Det medför positiva 
ekonomiska konsekvenser för nuvarande verksamhet. Utöver det bedöms förslaget innebära en liten 
påverkan på värden i och omkring området. Markanvändningen i området utvecklas men förändras 
inte, och förslaget står därmed inte i strid med kommunens översiktsplan som pekar ut området som 
bevarandeområde. 

Utvecklingsförslaget medför en ökad tillgänglighet till stranden, vilket gynnar friluftslivet och skapar 
rekreationsvärden. Attraktiva miljöer för boende i området, kommunens invånare samt besökare 
skapas. Området har höga friluftslivsvärden, bland annat genom campingen och badplatsen. 
Föreslagen utveckling bidrar till att förstärka dessa. Riksintresse kopplat till det rörliga friluftslivet 
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påverkas positivt av utvecklingsförslaget. Utpekat områden bedöms inte påverka områden av 
riksintresse för yrkesfisket.  

I närheten av utpekat LIS-område finns ett antal bevarandevärda naturområden som identifieras i 
kommunens naturvårdsplan. Planens riktlinjer tryggar att efterföljande planering inte påverkar 
områdets naturvärden negativt och frågan uppmärksammas även i utvecklingsförslaget.  
Utvecklingsförslaget tar hänsyn till de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i närheten av utpekat LIS-
område och förslaget bedöms inte innebära en påverkan på dessa. Riksintresset för kulturmiljövård 
bedöms inte påverkas av utvecklingsförslaget för LIS-området.  

Området är inte anslutet till det kommunala VA-nätet. Förslaget bedöms vara av den omfattning att 
tillfredsställande VA-lösning kan uppnås genom befintligt system. En utveckling av campingen anses 
därmed inte medföra en negativ påverkan på vattenstatusen i Gorran och utvecklingen ligger därmed i 
linje med presenterade riktlinjer. 

4.5 Möjliga framtida LIS-områden 

Ett område vid Stora Ullfjärdens västra strand samt ett område vid Biskops-Arnö har identifierats 
som möjliga framtida LIS-områden. LIS inom dessa områden är inte aktuell i dagsläget men skulle 
kunna vara aktuellt inom kommande år. Genom att peka ut dem som möjliga framtida LIS-områden 
uppmärksammas deras potential att i framtiden bidra till en positiv utveckling av landsbygden. 

En inventering av befintliga värden, möjlig utveckling samt konsekvensanalys för respektive område 
måste genomföras innan dessa områden kan pekas ut som LIS-områden.  
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Karta 13. Möjliga framtida LIS-områden. 

   



 

 PLAN 36 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

5. Beskrivning LIS-områden 

5.1 Skokloster 

Bebyggelse och infrastruktur 

Områdena Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen har bebyggts och exploaterats 
oberoende av varandra men bildar idag en sammanhängande bebyggelse. Området 
begränsas i väster av Skokloster naturreservat och i öster av Skofjärden. Hela området är 
detaljplanelagt för i huvudsak friliggande villor. Det finns outbyggda områden i 

gällande detaljplaner samt planer på att exploatera ytterligare i områden nära vattnet.  

Skokloster tätort består av före detta fritidshusområden som permanenterats samt 
permanentbebyggelse som uppförts framförallt under 1970- och 80-talen. Bebyggelsen är till stor del 
lokaliserad i enklaver sammanbundna av trafikseparerad infrastruktur för bilar, cyklister och gående. 
Idealbyn består delvis av ett tjugotal flerbostadshus som uppfördes under 1990-talet. Tanken med 
området var att skapa ett idealsamhälle som kombinerade god mental miljö med god fysisk miljö. 
Förutom bostäder finns ett samlingscenter, företagscenter och en friskola åk F-6. 

I översiktsplanens rekommendationer för kommande markanvändning identifieras två områden för 
bostadsbebyggelse i Skokloster. Den ena innebär ett bostadstillskott på omkring 30-60 bostäder och 
är beläget mellan Idealbyn och Söderskogen. Det andra området ligger söder om Söderskogen och 
omfattar mellan 50 och 75 nya bostäder. I kommunens bostadsförsörjningsprogram planeras cirka 
300 bostäder på Skokloster udde, mellan Idealbyn och Slottsskogen, fram till år 2030. Skokloster är 
anslutet till det kommunala VA-nätet och är kollektivtrafikförsörjt, se karta 4. Kapaciteten på vatten-, 
reningsverk och ledningsnät i Skokloster kan vara begränsade och måste undersökas vidare vid 
eventuella utbyggnadsplaner.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Landskapet vid Skokloster tätort har en typisk karaktär för Skohalvön med branta 
stränder och bebyggelse lokaliserad på platåer. Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering. Exploaterade områden vid stranden utgörs i stor utsträckning av 
badplatser med bryggor, småbåtshamn samt ett reningsverk. Vid Söderskogen finns 

grillplats, bollplan och lekplats i anslutning till badplatsen. 

Skohalvön är ett populärt område för friluftslivet, med bland annat goda strövmöjligheter. 
Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, 
men sköts av respektive kommun. Slottsskogens småbåtshamn ligger inom området och är flitigt 
nyttjad av fritidsbåtar och skridskoåkare. Söder om utpekat LIS-område, vid Mälbäcken, finns 
ytterligare en småbåtshamn.  

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar 
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. 
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LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.  

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av 
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området 
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består 
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster tätort 

och utpekat LIS-område är beläget öster om naturreservatet.  

Inom utpekat LIS-område finns tre områden som uppmärksammas i kommunens naturvårdsplan. I 
området kring Österkvarn finns en bäck samt värdefull lövskog med ett antal äldre träd. Längre 
söderut, i närheten av Skokloster reningsverk, finns en cirka 20 meter hög förkastningsbrant. 
Nedanför branten, i en blockrik sluttning, förekommer bombmurkla som är en fridlyst svamp. Det 
tredje området som uppmärksammas är ett strandskogsområde med lövskogsbestånd. 

Ytterligare söderut, utanför utpekat LIS-område i området kring Hummeldal och Mälbäck, 
identifierar kommunens naturvårdsplan bland annat den sällsynta blånande fingersvampen. Längs 
stranden i höjd med Söderskogen identifieras ett flertal värdefulla naturområden. Bland annat kan 
nämnas skyddsvärda arter som ärgspik, brun guldbagge och stenporella. 

Söder om LIS-området finns ett biotopskyddsområde med äldre naturskogsartade skogar. I samma 
område finns ett strandskogsområde som utgör nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. I området 
identifierar Skogsstyrelsen naturvärden i form av bergsbranter ned mot Skofjärden. Flera skyddsvärda 
arter finns påträffade och är knutna till olika trädslag i området.  

Nordväst om utpekat LIS-område finns ett potentiellt förorenat område. I området har Vägverket en 
schaktmassdeponi. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter. Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket.  

Kulturmiljöer 

Större delen av Skokloster utgör riksintresse för kulturmiljövården. Stranden och 
möjligt LIS-område omfattas dock inte av riksintresseområdet, utan ligger öster om dess 
gräns. Miljön i området domineras av Skoklosters slott som är beläget cirka en 
kilometer norr om utpekat LIS-område. Motivering till riksintresseområdet är områdets 

odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett 
medeltida kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före detta 
klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området kring 
slottet är ett välkänt turistmål med stor kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Från Skokloster slott 
och österut på Skohalvön breder en vid dalgång ut sig. Områdets agrara karaktär, där det kring 
Skokloster framförallt består av en småbruten odlingsbygd, är en viktig kulturmiljö i kommunen. 

På Skohalvön finns även område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket är något mer 
omfattande än riksintresset och omfattar även Skokloster tätort. Utpekat LIS-område ligger utanför 
det regionala kulturmiljöområdet.  
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Idealbyns bebyggelse, som är utformad med stor omsorg både vad gäller helhet och detaljer, har ett 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Till- och nybyggnader ska underordnas bostadshusen och inte 
avvika i stil, skala eller material enligt kommunens kulturmiljöprogram. 

5.2 Skokloster slott 

Bebyggelse och infrastruktur 

Området kring Skokloster slott består förutom slottet av en äldre slottsbyggnad, ett före 
detta stall som idag utgör värdshus, Skokloster kyrka, den så kallad sjövillan samt en 
bensinmack med café och livsmedelförsäljning. Ett fåtal bostäder finns i området.  

Skokloster slott ligger vid slutet av Skoklostervägen. Området är kollektivtrafikförsörjt och trafikeras 
med timmestrafik på vardagar och varannan timmestrafik på helgdagar. Bortsett från Skokloster slott 
är området inte anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för VA.  

Slottet är beläget knappt en kilometer norr om bebyggelsen i Skokloster och områdena skiljs åt av ett 
skogsparti.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Skokloster slott och omkringliggande byggnader har ett mycket stort upplevelsemässigt 
värde. Slottet och de omkringliggande miljöerna, inklusive kyrkan från 1200-talet och 
slottsträdgården är ett populärt utflyktsmål och lockar årligen många turister. I 
närliggande byggnader finns café, restaurang och värdshus med konferensverksamhet. I 

utpekat LIS-område finns en gästhamn. Det finns för närvarande ambitioner om att utveckla 
besöksverksamheterna i området.  

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är en del av det riksintresse som omfattar 
hela Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, och förbi Skokloster slott. Upplandsleden är 
en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, men sköts av 
respektive kommun.  

Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår av 
människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och området 
är starkt präglat av de godsbildningar som funnits där. Naturen är varierande och består 
av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka strandängar. Skokloster slott, 

och följaktligen även utpekat LIS-område, är beläget öster och söder om naturreservatet.  

Området kring Skokloster slott har klassats till speciella skyddsvärden enligt kommunens 
naturvårdsplan, vilket är den högsta klassen på en tregradig skala. I området finns många grova 
ädellövträd, framförallt vid den dubbelallé som finns väster om slottet. På och i lindarna har bland 
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annat en rad skyddsvärda skalbaggar påträffats. Syd och sydväst om slottet finns lövskogsbestånd 
med en rik svampflora. Ett par hundra meter norr om utpekat LIS-område, vid och omkring 
Väderkvarnsbacken, finns ett mycket artrikt område med flerhundraåriga lövträd, igenväxande 
hagmarker och lundartade ädellövskogar. En rad sällsynta och skyddsvärda svampar växer i området. 
Väderkvarnsbacken är en 25 meter hög bergknalle med branta och blockrika sluttningar mot 
Skofjärden.  

Inom utpekat LIS-område finns ett antal konstaterade eller potentiellt förorenade områden. Vid 
Skokloster trädgård finns en nedlagd plantskola. Även småbåtshamnen och macken med dess 
drivmedelshantering är utpekat som förorenade område. Norr om slottsområdet finns ytterligare tre 
potentiellt förorenade områden i form av en avfallsdeponi vid tidigare sågverk, en nedlagd deponi 
samt förorenade sediment. Den tidigare sågverksamheten innebär en risk för förorenade sediment och 
därmed farlig miljöpåverkan på grund av förhöjda halter av så kallat organiskt tenn. Även vid den 
nedlagda deponin finns risk för föroreningar i mark och vatten och höga halter av organiskt tenn har 
uppmätts i sedimentet. Vid schaktarbeten eller likanande inom ovan nämnda områden är det viktigt 
att risken för exponering beaktas. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. 
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk 
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida 
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före 

detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Området vid 
utpekat LIS-område utgör en viktig del av riksintresset.  

Bebyggelsen och miljöerna kring Skokloster har ett oerhört stort kulturhistoriskt värde. Skokloster 
kyrka och klosteranläggningen, som är den äldsta bebyggelsen i området, uppfördes redan på 1200-
talet. I klosteranläggningen bedrevs verksamhet fram till slutet av 1500-talet, därefter övergavs 
klostret och byggnaden förföll. Skokloster kyrka fortsatte dock att användas som sockenkyrka och 
finns bevarad idag.  

Skokloster slott uppfördes under 1600-talet och togs i bruk kring sekelskiftet 1700. Slottsbyggnaden 
är uppförd i tegel och består av fyra längor som omsluter en kvadratisk gård. I de yttre hörnen reser 
sig fyra åttakantiga torn som är täckta med kopparklädda huvar. I övrigt är taken klädda med 
svartglaserat tegel. Skokloster slott är Sveriges bäst bevarade barockslott och stora delar av interiören 
finns kvar. Anläggningen och parken ägs av staten och är sedan 1971 statligt byggnadsminne. Syftet 
med byggnadsminnen är att bevara spår av historien samt garantera människors rätt till en viktig del 
av kulturarvet. För att bevara de kulturhistoriska värdena fastställs skyddsbestämmelser som för 
Skokloster slott handlar om att begränsa ingrepp och bevara invändiga samt utvändiga ytskikt.  

Idag finns utställningar, slottsbutik samt caféverksamhet i slottet. Slottsområdet har ett mycket stort 
upplevelsemässigt värde och är ett populärt besöks mål. Innan det nuvarande slottet byggdes 
nyttjades en annan byggnad som slott. Det gamla slottet ligger intill det nuvarande slottet och kom 
efter det nuvarande slottets uppförande att nyttjas som bostad för slottets och godsets anställda.  



 

 PLAN 40 

 Datum Vår beteckning 

 2016-03-14 KS nr 66212  

 

I området finns även ett före detta stall, uppfört under slutet av 1800-talet och som idag används som 
konferensanläggning samt den så kallade Sjövillan i anslutning till Skoklosters ångbåtsbrygga där det 
idag bedrivs sommarcafé. I närheten av Skokloster slott finns även ett antal statarbostäder som i 
kommunens kulturmiljöprogram är utpekade som värdefull och bevarandevärd bebyggelse. 

5.3 Övergran 

Bebyggelse och infrastruktur 

Övergran ligger utefter riksväg 263. Innan E18:s nuvarande sträckning var det den 
huvudsakliga vägförbindelsen mellan Stockholm och Västerås. Idag trafikeras vägen av 
kollektivtrafik med bussar mellan Bålsta-Enköping och Bålsta-Uppsala. Kommunalt 
VA finns utbyggt i området, se karta 4. 

Knappt en kilometer norr om Övergran kyrka ligger Katrinedal herrgård. Bebyggelsen i området 
omkring Övergran är framförallt koncentrerad kring kyrkan och herrgården. Delar av Övergrans by 
omfattas av områdesbestämmelser med syfte att bevara områdets kulturmiljövärden. Värdefulla 
gårds- och bymiljöer ska enligt områdesbestämmelserna skyddas mot störande bebyggelse.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Övergran ligger intill Ryssvikens västra strand med utsikt över strandområdet och 
vattnet. Byns nuvarande utveckling är framförallt vänd mot väg 263 och den koppling 
till Bålsta, Enköping och Sigtuna som vägen innebär. Det finns ingen tydlig koppling 
mot vattnet, vilket medför att stranden upplevs som svåråtkomlig.  

Ryssviken samt de omkringliggande landområdena är en del av det riksintresse som omfattar hela 
Mälaren med dess öar och strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning 
av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i 
området samt om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Länsstyrelsens naturvårdsprogram uppmärksammar områdets lummiga och omväxlande 
odlingslandskap med flera lättframkomliga vägar och stigar. Programmet framhåller bland annat 
strövmöjligheterna och fågellivet som bevarandevärden. Kommunens naturvårdsplan identifierar inga 
friluftsvärden i området kring Ryssvikens västra strand. Ryssviken, som en del av Mälaren, är av 
riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Området närmast Ryssviken är lågt belägnet och viss översvämningsrisk råder. Stora delar av utpekat 
LIS-område ligger under de av länsstyrelsen angivna rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och lämpar sig följaktligen inte för sammanhållen bebyggelse och 
samhällsfunktioner av betydande vikt eller enstaka mindre värdefulla byggnader och mindre känslig 
infrastruktur. 

Växt- och djurliv 

Sluttningen på Ryssvikens västra strand utgörs framförallt av öppna betesmarker. 
Ädellövträd förekommer, framförallt intill kyrkan och herrgården. Längs stranden finns 
en betad strandäng. Vid strandängen samt vid intilliggande vassvik är olika typer av 
sjöfåglar vanligt förekommande. Ryssvikens västra strandområde, inklusive 
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strandängarna, är utpekade i kommunens naturvårdsplan med rekommendationen att nuvarande 
markanvändning ska bestå. 

De öppna betesmarkerna på Ryssvikens västra strandsluttning och sankängarna närmast vattnet är 
klassade som ekologiskt känsliga områden. Dessa tillsammans med den odlade marken i direkt 
anslutning till bebyggelsen framhålls i områdesbestämmelserna för Övergran som en nödvändig 
förutsättning för upplevelsen av bymiljön.  

Norr om utpekat LIS-område finns ett nyckelbiotopområde i form av ett barrskogområde. I området 
finns rikligt med döda träd och enligt uppgifter från Skogsstyrelsen finns värdefull kryptogamflora 
samt värdefull lägre flora. På andra sidan Varpsund finns ett Natura 2000-område som sträcker sig 
från Stora till Lilla Ullfjärden. Syftet med Natura 2000-området är att bevara fjärdarnas unika flora 
och fauna. Den rödlistade småsvaltingen i Stora Ullfjärden och de relikta kräftdjuren i Lilla 
Ullfjärden uppmärksammas särskilt.  

Den nedlagda plantskolan Katrinedals trädgård där bekämpningsmedel kan ha används, nedlagda 
kemtvätten Sandbäckstvätten i Varpsund och ett numer nedlagt sågverk i Övergran är konstaterat 
eller potentiellt förorenade områden. I Nibblebacka, strax väster om Övergran, finns även en nedlagd 
bensinstation samt en nedlagd bilverkstad där marken potentiellt kan vara förorenad.  

Den ekologiska statusen i Ryssviken, som är en del av Mälarsundet Gorran, är måttlig enligt de 
preliminära klassificeringarna för 2015. Problem som hindrar vattenförekomsten från att uppnå god 
ekologisk status är framförallt kopplade till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen 
uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Området Övergran-Yttergran i Håbo kommun omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård, se karta 7. Kulturmiljön i området karaktäriseras av ett flertal stora 
gårdar som på ett markant sätt framhäver landskapsbilden. Varpsund och dess 
förbindelse över vattnet mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken har historiskt sett haft 

en strategisk betydelse. Riksintresset omfattar odlingslandskapet i anslutning till förhistoriska 
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- och herrgårdsmiljöer. Bland 
bevarandevärdena kan bland annat rösen från bronsåldern, gravfält från järnåldern, medeltida 
kyrkmiljöer samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi nämnas. Området kring Yttergran och 
Övergran är även utpekat som område av regionalt intresse för kulturmiljövården. Utpekat LIS-
område ligger inom riksintresseområdet såväl som området av regionalt intresse.  

Övergran ligger i ett utpräglat jordbruks- och herrgårdslandskap med koppling till sockenkyrkan vid 
Övergran, byggd på 1100-talet, och herrgårdsmiljöerna vid Katrinedal. Vid kyrkan samlades en rad 
sockenfunktioner så som skola och fattigstuga. Övergrans by har fortfarande karaktär av ett 
sockencentrum. Övergransgården, tidigare Övergrans kyrkskola, används idag som samlingslokal och 
har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Även Övergrans prästgård har ett kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde. Utöver dessa byggnader finns ett flertal andra byggnader omkring 
Övergran som enligt kommunens kulturmiljöprogram utgör viktiga delar i kulturmiljön. Området 
ligger mitt i ett större sammanhängande odlingslandskap som sträcker sig från Ryssviken och 
västerut. 

Enligt kommunens översiktsplan ska områdets kulturmiljövärde bevaras så långt det är möjligt och de 
värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse.  
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5.4 Sånka 

Bebyggelse och infrastruktur 

Lugnet är beläget cirka en kilometer söder om utpekat LIS-område och är ett 
fritidshusområde som till stor del omvandlats till permanentboende. Bebyggelsen består 
av ett 60-tal friliggande bostadshus som ligger på en hög platå med utsikt över 
Mälarviken Oxen. Hela bostadsområdet är detaljplanelagt.  

Området ligger intill Skoklostervägen är kollektivtrafikförsörjt genom busslinjen Bålsta-Skokloster. 
Campingen har en egen VA-lösning vars kapacitet beräknas möjliggöra en ytterligare utökning av 
verksamheten.  

Mälarnära boende och friluftsliv 

Området präglas campingverksamheten. Det finns strand, bryggor och grillplats. 
Strandområdet har nyttjats som camping och badplats sedan 1960-talet. Kommunens 
naturvårdsplan uppmärksammar campingen, badplatsen samt strövstigarna som 
befintliga friluftsvärden i området. Det finns idag ambitioner att vidareutveckla 

campingverksamheten. I södra delen av campingen finns stigar leder till bostadsområdet Lugnet. 

LIS-området är till stor del beläget ovanför de angivna rekommendationerna gällande lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren och risken för översvämning bedöms därmed vara liten.  

Sundet Gorran är en del av det riksintresse som omfattar hela Mälaren med dess öar och 
strandområden enligt miljöbalkens fjärde kapitel. Inom området ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det inte hindrar turismen och friluftsvärdena i området samt om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Gorran är av riksintresse för yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 

Upplandsleden utgår från bebyggelsen i Lugnet, passerar Sånka, och går mot östra och södra 
Skohalvön.  

Växt- och djurliv 

Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Reservatet bär spår 
efter människor och djur som levde och brukade i området genom århundradena och 
området är starkt präglat av de godsbildningar som funnits i området. Naturen är 
varierande och består av barr- och lövskog, jordbruksbygd, höga åsar och flacka 

strandängar. Utpekat LIS-område är beläget väster om naturreservatet. 

Söder om utpekat LIS-område växer äldre barrskog med inslag av ädellövträd. Området gränsar till 
Mälaren med en bitvis mycket brant förkastningsbrant. Längs bäcken som rinner precis söder om 
bebyggelsen i Lugnet finns identifierade nyckelbiotopområden. Det finns en lövskogslund samt ett 
område med ädellövsskog där framförallt alm dominerar. Kommunens naturvårdsplan identifierar 
naturvårdsvärden i bäckravinen, lundmiljön, de äldre lövträden och den betespräglade granskogen 
och föreslår att skogen lämnas för fri utveckling, med undantag för vissa nödvändiga skötselåtgärder 
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intill torpen. Kommunens översiktsplan pekar ut två bevarandeområden med hänsyn till växt- och 
djurlivet. 

I området söder om campingen, i anslutning till badplatsen, finns en 30-40 meter bred 
sandstrandshylla. Utanför stranden är vattnet vassfritt och innanför stranden finns en brant 
strandbrink med tallskog. Område beläget innanför strandbrinken består av strandskog med gran, 
björk och tall. Där gran dominerar växer rikligt med bombmurklor och på de äldre tallarna finns 
bland annat arterna reliktbock och blodticka. För att gynna bombmurklan föreslår kommunens 
naturvårdsplan att undertryckta granar ska tillåtas att växa upp och yngre tall bör plockhuggas.  

Den ekologiska statusen i Gorran är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära klassificering för 
2015. Problem i vattenförekomsten är framförallt kopplat till övergödning och miljögifter. Den 
kemiska statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter.  

Kulturmiljöer 

Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. 
Motivering till riksintresseområdet är områdets odlingslandskap i förhistorisk 
centralbygd med det unika Skoklosters slott, grundat vid resterna av ett medeltida 
kloster. Bevarandevärden är bland annat bronsåldersrösen, runstenar, Skoklosters före 

detta klosterkyrka, välbevarade äldre gårdar och torp samt Skoklosters slottsanläggning. Sånka 
omfattas inte av riksintresset men angränsar i väster till området. Skohalvön är även utpekat som 
område av regionalt intresse för kulturmiljövården, vilket campingen omfattas av.  

Vid Sånka, i närheten av campingen, finns torpmiljöer som tillkom under 1800-talet. Många av husen 
är av kultur- och arkitekturhistoriskt värde och utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. 
Torpmiljöerna ligger längre än 300 meter från stranden och ingår därmed inte i föreslaget LIS-
område. Vid campingen finns utpekad värdefull bebyggelse i form av en kiosk i schweizerstil från 
1800-talet senare hälft.  
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Riksintressen i Håbo kommun 

Riksintressen är geografiska områden med 

nationellt betydelsefulla värden och 

kvaliteter, både för bevarande- och 

exploateringsmässiga avsikter. I Sverige 

skyddas riksintressen enligt 

hushållningsbestämmelserna i 

Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.  

Riksintressen är ett verktyg för kommunal 

samhällsplanering och kommunens 

översiktsplan ska redovisa hur dessa 

intressen ska tillgodoses. 

Riksintresseområden uppmärksammar 

olika värden, men de utgör inte ett juridiskt 

bindande skydd. Ett och samma område 

kan vara utpekat som riksintresse för flera 

samhällsintressen.  

I miljöbalkens tredje kapitel hanteras de 

grundläggande bestämmelserna för 

hushållning med mark- och 

vattenområden. Intressen som pekas ut 

som riksintressen i tredje kapitlet och som 

är av intresse i Håbo kommun är 

yrkesfisket, naturvården, 

kulturmiljövården, friluftslivet, 

kommunikationsanläggningar och 

totalförsvaret. Ytterligare intressen finns 

angivna i lagen men har inte pekats ut i 

kommunen. 

I miljöbalkens fjärde kapitel hanteras 

särskilda bestämmelser för hushållning 

med mark och vatten för bestämda 

områden. Kommunen berörs av det rörliga 

friluftslivet för Mälaren med öar och 

strandområden och ett antal Natura 2000-

områden. 

Karta 1 redovisar utbredningen av 

riksintressen i Håbo kommun. Stora delar 

av kommunen berörs av något riksintresse. 

Nedan presenteras riksintressen som berör 

Håbo kommun. 

Kommunens översiktsplan gör 

avvägningar mellan hur olika, ibland 

motstående, allmänna intressen ska 

hanteras och prioriteras. Riksintressena 

utgör ett av dessa intressen, och 

översiktsplanen redovisar hur 

riksintressena tillgodoses, bevaras samt 

utvecklas. Riktlinjer för bevarande och 

utveckling av områdena och dess värden 

hanteras i översiktsplanens 

planeringsriktlinjer under respektive 

ämnesområde. Slutlig avvägning görs i 

samband med prövning av en viss 

verksamhet eller åtgärd i området.  
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Karta 1. Samtliga områden av riksintresse i Håbo kommun.
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1. Kulturmiljövård 

Riksintressen för kulturmiljövården syftar 

till att representera hela landets historia.  I 

Håbo kommun finns två utpekade 

riksintresseområden för kulturmiljövården, 

Skohalvön samt Yttergran och Övergran. 

Dessa omfattas av bestämmelserna i 

miljöbalkens tredje kapitel 6§, plan- och 

bygglagens åttonde kapitel samt 

kulturmiljölagens andra kapitel.  

 

Karta 2. Riksintresse för kulturmiljövården i 

Håbo kommun. 

1.1 Skohalvön med 
Arnöhuvud  

Skohalvön ligger i norra delen av Håbo 

kommun. Området utgörs av ett historiskt 

odlingslandskap. Inom området finns en 

mängd spår från förr, bland annat 

bronsålderrösen, gravar, fornborgar från 

järnåldern samt runstenar. Skoklosters före 

detta klosterkyrka från 1200-talet, 

välbevarade äldre gårdar och torp samt 

Skoklosters slottsanläggning med 

enastående 1660-talsbebyggelse omfattas 

även av riksintresseområdet.  

1.2 Yttergran och Övergran 

Yttergran och Övergran ligger i mellersta 

delen av Håbo kommun. Området utgörs 

av ett odlingslandskap i anslutning till 

förhistoriska kommunikationsleder med 

omfattande fornlämningsmiljöer samt by- 

och herrgårdsmiljöer. Inom området finns 

bland annat runstenar vid Varpsund och 

Ekilla, medeltida kyrkmiljöer, Brunnsta 

bymiljö, flera övergivna bytomter samt 

herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi med 

byggnader från 1700- och 1800-talen. 
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2. Naturvård 

Riksintressena för naturvården skyddas 

genom miljöbalkens tredje kapitel 6§ samt 

fjärde kapitel 8§. Områden av riksintresse 

för naturvården pekades ut av 

Naturvårdsverket. Håbo kommun har fyra 

områden av riksintresse för naturvården, 

Arnöhuvud, Biskops-Arnö, Hjälstaviken 

och Lilla Ullfjärdenområdet. Delar av 

dessa områden innehåller också intressen 

som är skyddade enligt Natura 2000, se 

nedan. Delar av dem är även utpekade som 

naturreservat. 

  

Karta 3. Riksintresse för naturvården i Håbo 

kommun. 

2.1 Arnöhuvud 

Arnöhuvud i kommunens nordvästra del är 

ett område på cirka 240 hektar mark och 

vatten. Markområdet är i sin helhet 

skyddad som Natura 2000-område, se 

nedan. Både mark- och vattenområdet är i 

sin helhet även utpekat som naturreservat 

Anröhuvud. 

Arnöhuvud utgör en mäktig, 

barrskogsbevuxen del av Uppsalaåsen med 

höga och branta sluttningar mot vattnet. På 

de branta sluttningarna mot sjön 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 helt 

dominerande inslag i dessa delar av 

mälarlandskapet och åsen här har ett 

säreget utseende. Området har ett stort 

geomorfologiskt värde på grund av dess 

landformer och landskapssammansättning. 

Området har även ett stort rekreativt värde. 

2.2 Biskops-Arnö 

Biskops-Arnö är ett område på cirka 570 

hektar mark och vatten. Markområdena är 

delvis skyddade som Natura 2000 område, 

se nedan. Del av markområdet är även 

utpekat som naturreservat Sandviksåsen. 

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, 154 rödlistade 

arter är kända från området.  

Sandviksåsen på fastlandssidan är ett 

dominerande inslag i landskapet. Åsen är 

av betydelse för geomorfologi och som 

utflyktsområde med bland annat badplats 

och utsiktsplatser. 

2.3 Hjälstaviken 

Hjälstaviken är ett område på cirka 800 

hektar varav ca 135 hektar ligger i 

kommunen. Mark- och vattenområdena är 

delvis skyddade som Natura 2000-område, 

se nedan. Del av markområdet är även 

utpekat som naturreservat Hjälstaviken. 

Hjälstaviken är en av landets förnämsta 

och mest kända fågelsjöar. Området har 

mycket stor betydelse både som häcklokal 
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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. 

Området är välbesökt och i området finns 

en vandringsled samt ett fågeltorn i den 

sydvästra delen av sjön. 

2.4 Lilla Ullfjärdenområdet 

Lilla Ullfjärdenområdet är ett mark- och 

vattenområde på cirka 300 hektar. Området 

skyddas delvis av Natura 2000, se nedan. 

Vidare är delar av området utpekat i 

naturreservaten Ekillaåsen samt Granåsen. 

Fjärden 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. Lilla 

Ullfjärdens fysikaliska och kemiska 

egenskaper ger upphov till en rik och unik 

organismvärld och fjärden utgör ett mycket 

intressant objekt för limnologiska studier. 

Cirka en tredjedel av sjöns tillflöde sker 

genom grundvatten. 

2.5 Natura 2000 

Natura 2000-arbetet styrs av två EU-

direktiv; fågeldirektivet samt art- och 

habitatdirektivet. Direktiven är till för att 

trygga livsmiljöerna för de naturtyper och 

arter som har definierats där. Natura 2000-

områdena hanteras i Miljöbalkens fjärde 

samt sjunde kapitel. Ingrepp inom eller i 

närheten, som på ett betydande sätt kan 

påverka miljön i ett Natura 2000-område, 

kräver tillstånd, ofta från länsstyrelsen. 

I Håbo kommun finns det åtta Natura 

2000-områden, Arnö Huvud, Biskops-

Arnö, Ekillaåsen, Hjälstaviken, Kalmarnäs, 

Sandhagen, Sandviksåsen, Stora och Lilla 

Ullfjärden. Delar av dem är även utpekade 

som naturreservat.  

 

Karta 4. Natura 2000-områden i Håbo 

kommun. 

2.5.1 Arnöhuvud 

Natura 2000-området Arnöhuvud är ett 

område på cirka 82 hektar mark beläget på 

nordvästra Skoklosterhalvön. Arnöhuvud 

är en ås i form av en halvö i Mälaren och 

är ett viktigt inslag i landskapsbilden. 

Skyddade naturtyper inom området är 

fuktängar, silikatbranter, taiga, åsbarrskog 

och naturligt näringsrik sjö. 

2.5.2 Biskops-Arnö 

Ungefär 140 hektar är ett Natura 2000-

område som upptar den sydvästra delen av 

Biskops-Arnö. Det gamla 

herrgårdslandskapet bjuder på ett varierat 

odlingslandskap med betesmarker, 

åkermark och lundar. Området har en 

mycket hög biologisk mångfald och många 

arter som är nationellt rödlistade. 

2.5.3 Ekillaåsen  

Ekillaåsen är cirka 28 hektar och utgörs av 

en tvärås till Uppsalaåsen som skiljer de 

två Mälarvikarna Lilla Ullfjärden och 

Stora Ullfjärden åt. Området ligger norr 

om tätorten Bålsta, och omfattas även av 

naturreservat. Vid Ekillaåsen finns ett antal 

skyddade naturtyper, bland annat den 

starkt hotade och skyddade vattenväxten 
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småsvalting. Området är lättillgängligt för 

det rörliga friluftslivet och här finns bland 

annat Uppsalaleden och badplatser. 

Området sammanfaller till viss del med 

Natura 2000-området för Lilla och Stora 

Ullfjärden. 

2.5.4 Hjälstaviken 

Hjälstaviken är ett cirka 800 hektar stort 

område varav cirka 135 hektar ligger i 

Håbo kommun. Mark- och vattenområdet 

ingår även i Natura 2000 samt är skyddat 

som naturreservat. Hjälstaviken är en 

grund fågelsjö på plan mark och en av de 

finaste och viktigaste fågellokalerna i 

regionen, särskilt för flyttfåglar. Det finns 

en rad olika fågelarter, varav ett flertal är 

rödlistade samt upptagna i fågeldirektivet. 

De angränsande markerna mot viken 

uppvisar en stor variationsrikedom med 

ädellövskog, hagar, torrängar och den 

markanta förkastningsbranten 

Kvarnberget. 

2.5.5 Kalmarnäs 

Kalmarnäs är ett knappt 90 hektar stort 

område som ligger i direkt anslutning till 

Mälaren vid Ekolsundsviken i kommunens 

södra del. Mark- och vattenområdet utgörs 

även av naturreservatet Kalmarnäslandet.  

Till största delen innehåller området 

gammal barrskog, främst av torr tallskog 

med exponerad berggrund och klippor, 

men även trädklädd betesmark och 

ädellövskog. I området finns goda 

förutsättningar för en rik fauna, bland 

annat genom olika naturtyper som finns i 

området samt närheten till Mälaren. 

2.5.6 Sandhagen 

Sandhagen är ett område på cirka 23 hektar 

beläget på norra Skoklosterhalvön, vid 

Ekolns södra strand. Området omfattas 

även av naturreservatet Sandhagen.  

Området består av gammal urskog med 

gran och tall, som i genomsnitt är ungefär 

100-150 år gamla. Skogen är olikåldrig, 

flerskiktad och luckig och bär inte spår av 

skogliga ingrepp från de senaste 

decennierna. 

2.5.7 Sandviksåsen 

Sandviksåsen är ett cirka 64 hektar stort 

mark- och vattenområde på fastlandssidan 

öster om Biskops-Arnö, och omfattas även 

av naturreservatet Sandviksåsen.  

Området består av en ås som till stor del är 

täckt av barrskog men även 

silikatgräsmarker och svämlövskog. 

Barrskogen på åsen betas, vilket ger 

området en intressant flora. Området har 

kulturhistoriska bevarandevärden i form av 

en fornborg och två stensättningar. Det 

finns även strövstigar och bad för 

friluftslivet.  

2.5.8 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 naturreservat samt 

riksintresseområde för naturvården. 

Området består av två sammanhängande 

fjärdar och är en ovanligt orörd Mälarvik 

med sällsynt rent vatten. Inom området 

finns tre lokaler med den skyddade arten 

småsvalting. Ytterst få lokaler för 

småsvalting återstår globalt. 

Bevarandesyftet innebär att bevara de 

unika, relativt näringsfattiga fjärdarna med 

sina unika flora med småsvalting och även 

de relikta kräftdjuren.  

Populationen av småsvalting har minskat 

kraftigt. Det är sannolikt många faktorer 

som påverkar småsvaltingen. Allt från 

artens egenskaper och ekologiska 

förutsättningar, vattenkemiska förhållande, 

årets klimatologiska förutsättningar i 

området under sommar och vinter till 

storskaliga variationer i klimatet. 

Ekillabäcken, som avvattnar stora 

åkerarealer väster om Ullfjärdarna 

påverkar sannolikt näringshalterna i sjön. 
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3. Friluftsliv 

Riksintressen för friluftsliv skyddas genom 

miljöbalkens tredje kapitel 6§. Riskintresse 

för friluftsliv innefattas av områden som 

har betydelse från allmän synpunkt på 

grund av deras naturvärden, kulturvärden 

eller med hänsyn till friluftslivet. Håbo 

kommun har ett utpekat område för 

friluftslivet. Detta område är i kommunens 

södra del, i vattenområdet i Prästfjärdens 

övärld. 

Riksintresse för rörligt friluftsliv skyddas 

genom miljöbalkens fjärde kapitel 2§ och 

omfattas av områden som är av betydelse 

för turismens och friluftslivets intressen. 

Området för det rörliga friluftslivet 

innefattar Mälaren med öar och dess 

strandområden och täcker de strandnära 

delarna av Håbo kommun samt hela 

Skohalvön. 

Beslut om riksintressena fattas av 

Naturvårdsverket, och nuvarande intressen 

är framtagna på 70- och 80-talet. 

Naturvårdsverket, Havs och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna fick 

under år 2012 ett regeringsuppdrag att 

uppdatera och revidera områden som 

bedöms vara av riksintresse för friluftsliv. 

Översynen förväntas vara klar år 2016.
 
 

 

Karta 5. Riksintresse för friluftsliv samt 

rörligt friluftsliv i Håbo kommun. 

3.1 Mälaren med öar och 
strandområden  

Mälaren med öar och strandområden 

omfattas av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. 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 

samt goda möjligheter till bär- och 

svampplockning. De främsta värdena 

utgörs av vattenkontakt med utblickar, 

värden kopplat till flora och fauna, bad- 

och vattensport samt båtliv.  
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4. Totalförsvarets anläggningar 

Totalförsvarets intressen skyddas av 

miljöbalkens tredje kapitel 9§ som 

beskriver att mark- och vattenområden ska 

skyddas så att de inte motverkar 

totalförsvarets intressen. Nyttjandet av 

befintliga anläggningar får inte begränsas.  

I Håbo kommun finns fyra 

riksintresseområden inom det militära 

försvaret. Två av områdena härrör från 

flygverksamheten på övningsflygplatsen 

Ärna, strax nordväst som Uppsala, ett 

utgörs av Veckholms skjutfält i Enköpings 

kommun och det sista är en väderradar 

som är lokaliserad på Arlanda flygplats.  

 

Karta 6. Riksintresse för totalförsvarets 

anläggningar i Håbo kommun. 

4.1.1 Ärna flygplats, Uppsala 
kommun 

Värdet av Ärna flygplats består i första 

hand av möjligheterna att fortsatt nyttja en 

av få kvarvarande militära flygplatser för 

militära övningar och transporter. Samtliga 

militära flygplatser utgör även 

reservflygplatser vid pågående flygtjänst. 

Sedan 23 november 2011 redovisas 

flygplatsen även som område av 

riksintresse för civil luftfart enligt 

miljöbalkens tredje kapitel 8 §. 

Olämpligt lokaliserad bebyggelse kan 

innebära begränsningar av verksamheten 

på flygplatsen och påverka riksintresset 

negativt. Ärna omges av ett stoppområde 

för höga objekt som innebär att 

försvarsmakten generellt sett inte 

accepterar enskilda nytillkomna master, 

torn, vindkraftverk eller andra höga 

byggnadsverk. Stoppområdet för höga 

objekt berör Håbo kommun i dess västra 

del, se karta 6. Ärna omfattas även av ett 

influensområde som härrör från 

flygverksamheten och som berör hela 

kommunens yta. Även influensområdet 

gäller höga objekt.  

4.1.2 Veckholms skjutfält, 
Enköpings kommun 

Veckholms skjutfält är beläget cirka 3 mil 

sydost om Enköping vid Mälaren. Fältet 

omfattar totalt drygt 1 500 hektar varav 

cirka 290 hektar mark. 

Riksintresseområdet utgörs av skjutfältet 

samt influensområde för säkerhet och 

buller som delvis berör vattenområde samt 

Fagerön i de södra delarna av Håbo 

kommun.  

4.1.3 Arlanda flygplats 
väderradar, Sigtuna kommun 

Håbo kommun omfattas av influensområde 

för väderradar för Arlanda flygplats. 

Influensområdet för väderradar berör 

kommunen i dess östra del, se karta 6. 

Väderradarsystemet syftar till att ge 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut (SMHI) och Försvarsmakten 

tillgång till väderradarinformation. 

Informationen används för allmänna 

prognoser, för luftfarten och för vägtrafik 

och sjöfart.  
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5. Kommunikationsanläggningar 

Riksintresset kommunikationer syftar till 

att skydda vägar, järnvägar samt farleder 

för sjötrafik som är av nationellt intresse. 

Det är funktionen hos transportsystemet 

som ska säkerställas. Tillkommande 

bebyggelse får inte påtagligt negativt 

påverka nuvarande eller framtida nyttjande 

av denna. Riksintresset hanteras i 

miljöbalkens tredje kapitel 8§. 

I Håbo kommun finns fyra riksintressen för 

kommunikationer, Väg E18, Väg 912, 

Mälarbanan och farleden från 

Kalmarviken, över Prästfjärden till 

Ytterholm. 

 

Karta 7. Riksintresse för 

kommunikationsanläggningar i Håbo 

kommun. 

5.1 E18, väg 

Väg E18 är en väst-östlig förbindelse som 

ingår i det transeuropeiska transportnätet. 

Vägen förbinder Stockholm med Oslo via 

Västerås, Örebro och Karlstad. Vägen har 

en särskild internationell betydelse och är 

viktig för långväga transporter. Vägen 

sträcker sig genom Håbo kommun.  

5.2 912, 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. 

5.3 Mälarbanan, järnväg 

Mälarbanan går norr om Mälaren, från 

Stockholm, via Västerås, till Örebro. 

Banan är av nationell betydelse, vilket 

betyder att den har en betydande del i det 

nationella vägnätet. Mälarbanan trafikeras 

av både person- och godstrafik. Bålsta 

utgör tågstopp för bland annat regionaltåg 

och pendeltåg.  

Riksintresset syftar till att skapa 

markreservat för att på lång sikt möjliggöra 

en breddning av Mälarbanan.  

5.4 Farled 925, sjöfarled 

Farleden går från Kalmarviken i Bålsta 

över Prästfjärden till Ytterholm. Farleden 

tillhör farledsklass två, vilket omfattas av 

övriga allmänna farleder för handelstrafik, 

inklusive farled till större industrihamnar. 
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6. Yrkesfisket 

Riksintresse för yrkesfisket omfattar 

betydelsefulla vattenområden för 

yrkesfisket. Hela Mälaren är utpekat som 

riksintresse för yrkesfisket. Yrkesfisket 

omfattning har sett likadant ut de senaste 

15 åren och inga förändringar förväntas 

under kommande år. 

Vattenkvaliteten, reglering av Mälaren, 

eventuella vandringshinder samt muddring 

och byggande i vattnet riskerar att påverka 

fiskbeståndet och därmed även yrkesfisket. 

Karta 8. Riksintresse för yrkesfisket i 

Håbo kommun. 
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1. Inledning

1.1 Det här är en 
översiktsplan 

En kommun ska enligt plan- och 
bygglagen ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. En översiktsplan 
anger inriktningen för hur kommunen vill 
att den långsiktiga utvecklingen av 
kommunen ska se ut. Samtidigt fungerar 
översiktsplanen vägledande för beslut som 
fattas här och nu. 

Planen beskriver hur mark- och 
vattenområden ska användas, bevaras eller 
utvecklas. Den pekar ut områden för vidare 
utveckling av bland annat bostäder, 
infrastruktur, verksamheter och 
grönområden samt uppmärksammar 
värdefulla områden där viktiga funktioner 
och värden ska bevaras och utvecklas. 

Genom att hantera hela kommunen, utifrån 
ett brett angreppssätt, bidrar planen till en 
samlad strategi för hur utvecklingen av 
kommunens framtida mark- och 
vattenanvändning ska se ut. Den samlade 
strategin för kommunens framtida 
utveckling ska bidra till en långsiktigt god 
miljö och en hållbar utveckling. Som grund 
för vägledning av efterkommande beslut 
ska planens inriktning bidra till en god 
social, ekologisk och ekonomisk 
utveckling.  

För att säkerställa att en hållbar utveckling 
främjas ska konsekvenserna av föreslagna 
förändringar analyseras under processens 
gång. Översiktsplanens miljökonsekvenser 
ska redovisas, i syfte att förstärka 
översiktsplanens funktion som 
beslutsunderlag. Innebörden av 
presenterade förslag kan genom 
bedömningen förstås och diskuteras tidigt i 
planprocessen. 

Översiktsplanen beskriver olika allmänna 
intressen, samt väger dessa intressen mot 
varandra. Enskilda intressen hanteras först 
i efterkommande planering, genom bland 

annat detaljplan och bygglov. En 
översiktsplan väger tungt vid framtida 
avgöranden om mark- och 
vattenanvändning men den är inte juridiskt 
bindande. Avgränsningar och övergripande 
ställningstaganden är förutsättningar som 
ska hanteras i efterföljande detaljplanering.  

Översiktsplanen ska visa hur kommunen 
tillgodoser riksintressen och gällande 
miljökvalitetsnormer. Vidare ska planen 
redovisa hur kommunen tar hänsyn till och 
samordnar arbetet gentemot nationella och 
regionala mål, planer och program som är 
av betydelse för en hållbar utveckling.  

Efterföljande beslut berör ofta fler än 
kommunen som organisation och dess 
invånare. För att uppnå den utveckling av 
kommunen som översiktsplanen 
förespråkar krävs därför ett samarbete med 
övriga berörda aktörer. Översiktsplanen är 
en överenskommelse mellan stat och 
kommun om hur statliga intressen kan 
beaktas och tillvaratas i kommunens 
planering. I den översiktliga planeringen 
ska utmaningar och konflikter mellan 
motstående intressen lyftas fram och 
bedömas. Översiktsplanen fungerar som ett 
beslutsunderlag för berörda myndigheter 
och organisationer genom att 
översiktsplanen visar kommunens 
långsiktiga ambitioner och vision.  

marie.pettersson
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1.1.1 Uppföljning av översiktsplan 
Översiktsplanen får genomslag i den 
fysiska miljön genom att utgöra vägledning 
i efterföljande beslut, bland annat vid 
detaljplanering samt vid bygglovgivning. 
Kommunen ska ta ställning till planens 
aktualitet varje mandatperiod. 
Översiktsplanering och uppföljning av 
översiktsplanen ska vara kontinuerliga och 
parallella processer för att följa upp hur 
utvecklingen av Håbo kommun fortskrider. 
Uppföljningen utgör en utvärdering av 
översiktsplanen och kartlägger hur 
verkningsfull planen är och hur väl den 
följs.  

Översiktsplanen ska följas upp av 
kommunfullmäktige. Uppföljningen ska 
utgå från översiktsplanens övergripande 
inriktning, som uttrycks i de sex 
Håbometoderna. Uppföljningen ska ske 
med hjälp av mätbara indikatorer samt 
kompletteras med beskrivande, kvalitativa 
analyser.  

Genomförda uppföljningar utgör sedan 
underlag vid kommande 
aktualitetsförklaringar samt revidering av 
översiktsplanen. Då indikatorerna utgår 
från översiktsplanens inriktning kommer 
indikatorer arbetas fram först i samband 
med att Håbometoderna beslutas.  

1.1.2 Samråd 
I december 2015 beslutade 
kommunfullmäktige i Håbo kommun att 

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en 
ny översiktsplan för hela kommunen, med 
utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 2030. 
Plan- och bygglagen ställer krav på 
samråd, utställning och antagande, se 
processbild. Den här handlingen är ett 
första förslag, ett så kallat samrådsförslag, 
för kommunens nya översiktsplan.  

Samrådet syftar till att samla in synpunkter 
på förslaget. Länsstyrelsen, 
grannkommuner, regionplaneorgan, 
kommuninvånare, fastighetsägare, 
organisationer med flera ges möjlighet att 
lämna sina synpunkter på förslaget. 
Samrådet pågår från 16 december 2016 till 
28 februari 2017.  

Efter att samrådet är genomfört beaktas 
och sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Ett uppdaterat 
planförslag arbetas fram och ställs sedan 
ut, innan den slutliga översiktsplanen 
arbetas fram och antas av 
kommunfullmäktige. Om det under 
utställningen inkommer synpunkter som 
föranleder stora ändringar i planförslaget 
ska en ny utställning genomföras innan det 
slutliga förslaget antas. 

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

Figur 2. Processbild samt grov tidplan för översiktsplanen. 

PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE 

Figur 1. Process för översiktsplan. 

PROGRAM 
SAMRÅD 
Dec 2016 –  
feb 2017  

UTSTÄLLNING 
Höst -2017 

ANTAGANDE 
Vår -2018 

Samrådsförslag 
Beslut samråd 

Samrådsredogörelse 
Reviderat planförslag 

Utställningsutlåtande 
Planförslag 

Ev. ny utställning 
Reviderat planförslag 
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1.2 Håbo kommuns 
översiktsplan 

Håbo kommuns översiktsplan fokuserar på 
perioden fram till år 2030, men har en 
utblick mot år 2050, i frågor av en 
övergripande strukturell karaktär där 
besluten är vägvalsavgörande.  

Tidigare översiktsplaner i Håbo kommun 
har varit geografiskt uppdelade, där Bålsta 
tätort hanterats genom en fördjupad 
översiktsplan och resterande del av 
kommunen omfattats av en översiktsplan. 
Hela kommunen, inklusive Bålsta tätort, 
hanteras i den nya översiktsplanen. 

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

1.2.1 Struktur 

Det första avsnittet, Omvärld och 

utmaningar, beskriver kommunens 
förutsättningar för framtida utveckling. Där 
beskrivs övergripande faktorer som utgör 
utgångspunkter vid kommunens lång-
siktiga planering.  

Förhållningssättet för att uppnå hållbar 
utveckling, den förväntade befolknings-
tillväxten och dess följder samt förväntade 
klimatförändringar hanteras inom detta 
avsnitt. Kommunala samt regionala 
styrdokument som påverkar kommunens 
översiktsplanering presenteras även här.  

Det andra avsnittet, Håbometoder, 
redovisar sex strategier, så kallade 
Håbometoder, som beskriver hur den 
samhällsutveckling som eftersträvas i 

visionen Vårt Håbo 2030 ska uppnås. 
Dessa metoder utgör kommunens 
övergripande strategi vid all efterföljande 
planering av den fysiska miljön.  

Avsnittet avslutas med en strukturbild som 
i grova drag anger kommunens långsiktiga 
intentioner för den fysiska strukturen. 
Strukturbilden har en utblick mot år 2050 
och utgår från Håbometoderna. 
Översiktsplanens efterföljande delar har 
utformats utifrån inriktningen i de sex 
Håbometoderna och strukturbilden. 

Det tredje avsnittet, Framtida utveckling 

och målsättning, beskriver den förväntade 
framtida utvecklingen inom ett antal 
ämnesområden som utgörs av allmänna 
intressen. Kommunens målsättning inom 
respektive ämnesområde presenteras här. 
Kopplat till respektive område presenteras 
riktlinjer för hur målsättningarna ska 
uppnås. Avsnittet ger en bild av 
kommunens viljeriktning inom respektive 
ämnesområde.  

Figur 3. Framtida utveckling i Håbo kommun 

beskriven i en övergripande strukturbild. 
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Det fjärde avsnittet, Mark- och 

vattenanvändning, presenterar 
översiktsplanens mark- och 
vattenanvändningskarta. Kartan är 
framåtsyftande och redovisar den mark- 
och vattenanvändning som översiktsplanen 
förespråkar i framtiden.  

Kartan består av tre olika 
markanvändningskategorier som beskrivs i 
avsnittet. Områden kategoriserade som 
nuvarande markanvändning innebär att 
den markanvändning som förekommer 
idag föreslås fortsätta. Inom 
förändringsområden föreslår 
översiktsplanen en förändrad 
markanvändning. Omvandlingsområden 
består av områden som kan omvandlas från 
fritidshusområden till områden för 
permanent boende.  

Kommunens viljeriktning gällande den 
framtida utvecklingen presenteras således i 
avsnitt två till fyra i översiktsplanen, från 
en övergripande nivå i avsnitt två, till 
ämnesspecifika målsättningar och riktlinjer 
i avsnitt tre samt framtida mark- och 
vattenanvändning i avsnitt fyra.  

 

 

 

 

 

 

 

Utöver ovan presenterade avsnitt finns ett antal bilagor till översiktsplanen. 

- Allmänna intressen. Information och underlag utifrån den ämnesindelning som 
presenteras i avsnittet Framtida utveckling och markanvändning.  

- Riksintressen. Redovisning av kommunens riksintressen samt översiktsplanens 
påverkan på dessa.  

- Hållbarhetsbedömning. Redovisar en bedömning av översiktsplanens konsekvenser 
med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk såväl som social hållbarhet. Den 
lagstadgade miljökonsekvensbeskrivning som krävs vid framtagandet av en 
översiktsplan ingår i hållbarhetsbedömningen.  

- Underlagsrapporter. Underlag som har använts under framtagandet av 
översiktsplanen. Sammanställning av medborgardialoger, ortsanalyser samt 
inventering och konsekvensanalys av utpekade områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, så kallade LIS-områden, redovisas som underlagsrapporter. 

- Referenslista. Anger de styrdokument samt övriga källor som översiktplanen hänvisar 
till.  

Figur 4. Översiktsplanens mark- och 

vattenanvändningskarta. 
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2. Omvärld och utmaningar 

2.1 Håbo kommun 
Håbo kommun ligger i hjärtat av 
Mälardalen, med närhet till storstaden 
såväl som naturen. Kommunen omges av 
åtskilliga mil Mälarstränder och närheten 
till Mälaren bidrar med attraktiva boende- 
såväl som frilufts- och rekreationsområden. 
Från kommunen nås Stockholm, Uppsala, 
Västerås samt Arlanda på under en timmes 
restid.  

Bebyggelsen består till stor del av småhus, 
varav många byggdes under 1960- och 70-
talen, då kommunen expanderade kraftigt. 
Hushållsstrukturen präglas av många 
barnfamiljer. Genomsnittsåldern i 
kommunen är bland de lägsta i riket på 
39,3 år 2015.  

Håbo kommun har haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd under de senaste 
decennierna och befolkningsmängden 
uppgick år 2015 till drygt 20 000 personer. 
Befolkningstillväxten förväntas fortsätta 
även framöver.  

Kommunens utbyte av arbetskraft sker 
framförallt med Stockholms län. 
Majoriteten av kommunens arbetsföra 
befolkning pendlar ut från kommunen till 
Stockholms län och det sker även en 
betydande inpendling till Håbo kommun 
från Stockholms län. Trafikeringen av 
pendeltåg såväl som regionaltåg mellan 
Bålsta och Stockholmsregionen bidrar till 
en god tillgänglighet och möjliggör 
förutom arbetspendling även fritids- och 
turismresor.  

Håbo kommun har ett gott företagsklimat 
med ett stort entreprenörskap och många 
verksamma småföretag. Utöver den 
offentliga sektorn finns en stor andel 
företag inom bygg, handel samt 
tillverkning och utvinning. Kommunen har 
en mycket låg arbetslöshet. I slutet av år 
2015 var endast 4,1 procent av 
befolkningen arbetslösa.  

Figur 5. Håbo kommuns läge i Mälardalen. 
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2.2 Förutsättningar 
Förutsättningarna för kommunens framtida 
utveckling påverkas av en rad faktorer. 
Vissa faktorer, som exempelvis 
befolkningstillväxt, flyttströmmar och 
klimatförändringar påverkar på en global 
nivå. Andra påverkansfaktorer, som 
exempelvis regionala beslut och 
kommunala målsättningar, påverkar på en 
mer lokal nivå. Gemensamt för samtliga av 
dessa är att de är faktorer som måste 
hanteras och tas hänsyn till i den fortsatta 
planeringen och följaktligen även i 
översiktsplanen.  

2.2.1 Styrdokument 
Översiktsplanen och dess inriktning måste 
förhålla sig till och samspela med 
kommunala såväl som regionala 
målsättningar. På lokal nivå är det 
framförallt kommunens vision Vårt Håbo 
2030 samt kommunens miljöstrategi som 
sätter ramarna och utgör utgångspunkt för 
översiktsplanen. På regional nivå utgör de 
regionala utvecklingsstrategierna för 
Uppsala samt Stockholm län viktiga 
styrdokument. Dessa styrdokument 
beskrivs vidare nedan.  

Utöver nämnda styrdokument finns en rad 
andra, mer ämnesspecifika målsättningar 
och styrdokument, som översiktsplanen 
ska samspela med. Dessa styrdokument 
redovisas under respektive ämnesområde i 
bilaga 1 Allmänna intressen.  

Tidigare översiktsplan för Håbo kommun 
exklusive Bålsta tätort från år 2006 samt 
fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
från år 2010 upphävs i samband med att en 
ny översiktsplan antas. Det tematiska 
tillägget gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära läge inkluderas i 
översiktsplanen, se vidare 4.6 Vatten. 

Visionen Vårt Håbo 2030 

Kommunens framtida utveckling sker med 
utgångspunkt i kommunens vision Vårt 
Håbo 2030. Visionen är en övergripande 
strategi för samtliga av kommunens 
verksamhetsområden. Översiktsplanen, 

med dess planeringsriktlinjer och 
föreslagen mark- och vattenanvändning, 
syftar till att skapa det Håbo som 
kommunens vision Vårt Håbo 2030 
beskriver. Visionen baseras på fyra 
inriktningar för kommunen.  

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 som 
kommunen erbjuder tillgängliggörs i 
regionen. 

Håbo kommun ska vara 
den naturnära 
Mälarkommunen genom 
att tillgängliggöra natur- 
och vattenmiljöer för 

boende och besökare. Inriktningen betonar 
vidare att kommunen samtidigt har ett stort 
ansvar att förvalta och bevara dessa 
miljöer.  

Bålsta ska vara en 
levande småstad med en 
intressant mix av 
människor, aktiviteter och 

service. Bålsta är en kombination 
av den täta stadens puls och småstadens 
stillhet. Huvudorten Bålsta ska dels vara en 
sammanhängande och tät centralort dels en 
lugn och trivsam småstad med närhet till 
naturen.  

I hållbara Håbo finns det 
goda livet. Socialt innebär 
detta inkluderande och 

mångfacetterade 
bostadsområden för alla 
med blandade 

upplåtelseformer och trygga stadsrum med 
gemenskap och delaktighet. Kommunen tar 
sitt långsiktiga ansvar för natur och klimat 
och är energieffektiv och fossilbränslefri. I 
Håbo kommun gynnas hållbara färdsätt 
och en sammanhållen tät 
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bostadsbebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk.  

Miljöstrategi 

Håbo kommuns miljöstrategi från år 2015 
utgår från visionen samt kommunens 
övergripande mål och fokuserar på att 
gynna och stärka en ekologiskt hållbar 
utveckling av Håbo kommun. 
Miljöstrategin syftar till att tydliggöra hur 
miljöarbetet och dess ansvarsfördelning 
ska ske inom kommunens organisation och 
kommunala bolag. Miljöstrategin bygger 
på tre inriktningar, som utgår från de 
miljöutmaningar Håbo kommun står inför 
idag.  

Miljöstrategins första 
inriktning fastställer att 
Håbo kommun ska 
minska utsläppen från 
transportsektorn genom 

att stoppa ökningen av fossila utsläpp och 
giftiga metaller. Kommunen ska sträva 
efter att bli en fossilbränslefri kommun till 
år 2050.  

Andra inriktningen 
fastställer att Håbo kommun 
ska 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.  

Miljöstrategins tredje 
inriktning fastställer att Håbo 
kommun ska 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.   

Regionala styrdokument 

Den regionala utvecklingsstrategin för 
Uppsala län (RUS) beskriver den 
strategiska inriktningen och åtgärder för 
utvecklingen i Uppsalaregionen. 
Utvecklingsstrategin utgår från visionen att 
Uppsala ska vara Europas mest attraktiva 
kunskapsregion. Att utveckla ett hållbart 
samhälle i världsklass och att bli en 
smartare spelare på en global arena 
beskrivs som regionens två viktigaste 
utmaningar.  

RUS redovisar fyra strategiska 
inriktningar; innovativ region, växande 
region, kompetent region samt attraktiv 
region. Kopplat till dessa redovisas mål 
samt åtaganden på vad som behöver göras 
för att nå målen. Samtliga av de fyra 
inriktningarna har bäring på kommunens 
översiktsplanering, dock framförallt 
inriktningen om en växande region.  

Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholm (RUFS) uttrycker den samlade 
viljan för Stockholmregionens utveckling. 
Planen ligger bland annat till grund för 
kommunernas strategiska planering, 
infrastrukturplaner och den statliga 
planeringen i länet. RUFS utgår från 
visionen om att bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion. 

För att uppnå visionen bryts planen ned i 
fyra målsättningar som i sin tur bryts ned i 
sex strategier. De fyra målsättningarna är 
en öppen och tillgänglig region, en levande 
tillväxtregion, en region med god livsmiljö 
samt en resurseffektiv region.  

Arbete med att ta fram uppdaterade 
versioner av RUS såväl som RUFS pågår 
och beräknas vara klart i slutet av år 2016 
respektive under år 2018. 
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2.2.2 Hållbar utveckling 
En långsiktigt hållbar utveckling är den 
övergripande utgångspunkten för Håbo 
kommuns översiktsplan. 
Hållbarhetsaspekterna ska genomsyra hela 
översiktsplanen, från övergripande 
Håbometoder och strukturbild ner till 
ämnesspecifika planeringsriktlinjer och 
förändringsområden i mark- och 
vattenanvändningskartan.  

Begreppet hållbar utveckling slog igenom i 
samband med Bruntlandrapporten för cirka 
30 år sedan och brukar definieras som en 
utveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. En 
hållbar utveckling bygger på hållbarhet 
inom tre aspekter; social, ekonomisk och 
ekologisk. Dessa tre aspekter är beroende 
av och samspelar med varandra och hänsyn 
måste tas till samtliga tre aspekter för att 
en hållbar utveckling ska uppnås.  

Översiktsplanens förhållningssätt till dessa 
redovisas i figuren nedan. Social hållbarhet 
utgör målet, den ekologiska hållbarheten 
sätter ramarna och ekonomin är ett medel 
och en förutsättning för att uppnå 
eftersträvad utveckling.  

Att uppnå ett socialt hållbart samhälle, där 
människorna trivs, känner sig trygga och 
ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande, är målet för kommunens 
utveckling. Att sätta den sociala 
hållbarheten som mål för kommunens 
framtida utveckling innebär att människan 
sätts i centrum.  

Den framtida utvecklingen får inte belasta 
miljön på ett sådant sätt att framtida 
generationers behov äventyras. På så vis 
utgör de ekologiska aspekterna ramen för 
vilken utveckling som är möjlig.  

De ekonomiska aspekterna utgör medel 
och en förutsättning för att skapa den 
utveckling som efterfrågas. En god 
ekonomisk hållbarhet är inte målet i sig 
men krävs för att kunna skapa en hållbar 
utveckling.  

2.2.3 Befolkningstillväxt 
Scenarier befolkningstillväxt 

Håbo kommun har haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd och uppvisat en positiv 
befolkningstillväxt under samtliga år sedan 
början på 1960-talet. Ökningstakten har 
varierat. Under 2010-talet har ökningen 
varit mellan 0,3 och 0,9 procent. Under år 
2015 skedde en något kraftigare ökning då 
befolkningen ökade med 245 personer och 
1,22 procent. Ökningen under 2016 
förväntas bli ännu större.  

Scenario ett 

Givet att 2010-talets mönster i flyttningar 
och födelsenetto fortsätter förväntas 
befolkningsmängden uppgå till drygt 
22 000 personer år 2030. Drygt hälften av 
ökningen förväntas bero på ett positivt 
födelsenetto och resterande del på ett 
positivt flyttnetto. 
Befolkningsutvecklingen benämns 
framöver scenario ett och utgör i huvudsak 
en befolkningsframskrivning av tidigare 
års befolkningsutveckling.  

  Ekologisk 
Social 

Ekonomisk 

Figur 6. Översiktsplanens förhållningssätt till hållbar utveckling. 
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En utveckling enligt scenario ett kommer 
förändra kommunens befolkningsstruktur. 
Inom de närmsta åren förväntas de största 
förändringarna ske bland äldre personer. 
Antalet personer som är 75 år och äldre 
förväntas öka stadigt under perioden, vilket 
till stor del förklaras av de stora 
födelsekullarna under 1940-talet. 

Det sker även stora förändringar inom 
åldersgruppen 19-24 år de närmsta åren. 
Gruppen förväntas minska, delvis på grund 
av att tidigare års utfall visat på en hög 
flyttbenägenheten i åldersgruppen. 

År 2030 förväntas andelen 80 år och äldre 
öka till 7,9 procent av den totala 
befolkningen, vilket kan jämföras med 
dagens 2,8 procent (2016). Andelen 
personer 75-79 år förväntas också öka 
något, från 3,0 till 3,4 procent. I övriga 
åldersgrupper sker endast mindre 
förändringar sett till andelen av den totala 
befolkningen. 

Scenario två 

Befolkningsutvecklingen i scenario ett 
anger befolkningsutvecklingen med 
utgångspunkt i tidigare års 
befolkningsutveckling och flyttmönster. 
Befolkningsutvecklingen i scenario två är 
högre än i scenario ett och grundar sig på 
kommunens tillväxtambitioner och planer 
på nybyggnation av bostäder. Dessa 
redovisas bland annat i kommunens vision, 
Vårt Håbo 2030, och kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, som redovisar 
en byggnationstakt på omkring 150 till 200 
lägenheter per år.  

Scenario två speglar 2015 och 2016 års 
tillväxttakt och bedöms som det mest 
troliga scenariot att inträffa.  

Scenariot bygger på att 
bostadsbyggnationen i kommunen ökar 
och att därmed antalet inflyttare ökar. Ett 
ökat flyttningsnetto ger först och främst 
utslag i de flyttbenägna åldrarna, för att så 
småningom även ge utslag på födelsetalen. 

Scenariot ger en uppfattning om hur 
befolkningsstrukturen skulle se ut i 
kommunen givet en tillväxttakt där Håbo 
kommun når 25 000 invånare år 2030. 

Det andra scenariot innebär mindre 
förändringar i befolkningsstrukturen 
jämfört med scenario ett. Detta beror på att 
flyttnettot bedöms vara högre. I och med 
detta kommer antalet personer i arbetsför 
ålder att öka betydligt mer än i scenario ett. 
Ökningen av antalet äldre, som likt 
scenario ett även förväntas ske i scenario 
två, får därför inte lika stora effekter på 
befolkningsstrukturen. En ökad tillväxttakt 
i kommunen medför därför en mer 
gynnsam befolkningsstruktur med en 
minskad försörjningskvot.  

Försörjningskvoten, som anger den totala 
befolkningsmängden i förhållande till 
befolkningen som är 20-64 år, ger en 
uppfattning om hur stor andel av 
befolkningen som den arbetsföra 
befolkningen måste försörja förutom dem 
själva. Försörjningskvoten tar inte hänsyn 
till arbetslöshet.  

Försörjningskvoten i Håbo kommun är 
1,79 (2016). Det betyder att varje invånare 
som är 20-64 år måste försörja sig själva 
samt ytterligare 0,79 personer som inte 
befinner sig i arbetsför ålder. I riket är 
försörjningskvoten 1,74. Håbo kommuns 
relativt höga försörjningskvot förklaras 
framförallt med en hög andel barn och 
unga. I scenario ett förväntas 
försörjningskvoten bli 1,84 och i scenario 
två förväntas den bli 1,81. 

Scenario tre 

En ytterligare förhöjd byggtakt skulle 
innebära att även tillväxttakten ökade 
ytterligare. Givet att cirka 300 lägenheter 
produceras i genomsnitt per år skulle 
befolkningsmängden närma sig 30 000 
invånare år 2030. Ökningen skulle 
framförallt skapas genom ett betydligt 
högre positivt flyttnetto, även om ett 
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positivt födelsenetto också får genomslag 
på födelsetalen så småningom.  

Antalet personer i arbetsför ålder förväntas 
öka kraftigare vid en högre 
byggnationstakt, på grund av den ökade 
inflyttningen. Även antalet barn förväntas 
öka, då det i stor utsträckning är 
barnfamiljer som flyttar in till kommunen. 
Försörjningsbördan vid en ännu högre 
tillväxttakt innebär små förändringar 
jämfört med scenario två. Av personer i 
icke arbetsför ålder är andelen barn något 
högre i scenario tre medan andelen äldre är 
något högre i scenario två.  

Effekter av en befolkningstillväxt 

Håbo kommun har under de senaste 
decennierna haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd, vilken förväntas öka 
ytterligare under kommande år i samtliga 
av de ovan presenterade scenarierna. En 
ökad befolkningsmängd är positiv för 
utveckling av kommunen. Fler människor 
skapar ett ökat underlag och en ökad 
efterfrågan på service, handel, nöjen med 
mera.  

Genom att attrahera fler människor att 
flytta till kommunen ökar även 
förutsättningarna för en god kommunal 
ekonomi. Befolkningsmängden såväl som 
befolkningsstrukturen förändras, vilket 
påverkar de ekonomiska förutsättningarna. 
Kostnaden för nödvändiga investeringar 
kan fördelas på fler personer.  

En starkare befolkningstillväxt, likt 
utvecklingen i scenario två och tre, kan 
möjliggöra större förändringar för 
exempelvis energiförsörjningen, 
transportinfrastrukturen och den 
kommunala servicen vilket i sin tur kan 
skapa bättre förutsättningar i strävan mot 
ett hållbart samhälle. 

Samtidigt som en stark befolkningstillväxt 
för med sig många positiva effekter ökar 
också belastningen på kommunens mark- 
och vattenområden såväl som på den 
kommunala driften, service och på 

infrastruktur. Att skapa beredskap och ta 
höjd för en ökad tillväxttakt krävs i 
samtliga delar av den kommunala 
organisationen. Utbildning, omsorg, 
myndighetsutövning med mera måste 
anpassas efter de nya förutsättningarna 
som en ökad tillväxttakt och 
befolkningsmängd medför. 

En av kommunens starkaste tillgångar är 
närheten till naturen och Mälaren. Grön- 
och blåstrukturen, i form av grönområden, 
parker, trädgårdar, sjöar med mera ökar 
kommunens attraktivitet för boende samt 
potentiella inflyttare. Grönstrukturen bidrar 
även till en god luftrening och en biologisk 
mångfald samt gynnar folkhälsan genom 
de möjligheter till rekreation som den 
skapar.  

I en växande kommun är områden för 
friluftsliv och rekreation samt 
grönområden och tätortsnära natur viktig 
att utveckla. En ökad exploatering innebär 
att dessa områden riskerar att byggas bort. 
Tillväxten måste ske hållbart, där den mest 
värdefulla naturen värnas från 
exploatering.  

Kopplat till framtida utbyggnad av 
kommunen kommer behovet av ytterligare 
infrastrukturinvesteringar, i vägnät, gång- 
och cykelvägnät samt vatten- och 
avloppsnätet (VA-nät) att uppstå.  

Trafikmängden kommer sannolikt öka med 
befolkningsökningen, vilket medför ökade 
bullernivåer, påverkan på luftkvaliteten 
och ökade risker i trafikmiljön. Människan 
och ett hållbart samhälle bör utgöra 
utgångspunkt i samhällsplaneringen och 
infrastrukturen bör därför premiera gång, 
cykel och kollektivtrafik. En ökad 
befolkning ger ett större underlag för dessa 
transportsätt.  Ett stort bilberoende medför 
större kostnader för individ såväl som för 
samhälle. En infrastruktur som underlättar 
för gång- och cykeltrafik är 
kostnadseffektivare då det bland annat 
bidrar till ett bättre hälsotillstånd, mindre 
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driftkostnader samt en minskad belastning 
på miljön.  

Mälarbanan, med regionaltågtrafik samt 
pendeltågstrafik, har en avgörande 
betydelse för boende, arbetande och 
besökare i kommunen. På sikt kommer 
befolkningstillväxten i kommunen, såväl 
som i regionen, innebära en ökad 
belastning på Mälarbanan. Investeringar i 
spårkapaciteten kommer att krävas. En 
utökad spårkapacitet på järnvägen i 
kommunen är mycket kostsamt men 
innebär samtidigt ökad kapacitet och 
tillförlitlighet i trafikeringen, vilket är 
gynnsamt utifrån ett kommunalt, regionalt 
såväl som nationellt perspektiv. En väl 
fungerande spårbunden trafik, där 
kapaciteten anpassas efter nya 
förutsättningar, är avgörande för 
kommunens framtida utveckling.  

2.2.4 Klimatförändringar 
Klimatanalyser från bland annat Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) visar att Sverige står inför ett 
förändrat klimat. Översiktsplanen, dess 
inriktning, riktlinjer samt mark- och 
vattenanvändningskartan är framtagen med 
utgångspunkt i dessa förväntade 
klimatförändringar.  

Klimatförändringarna innebär att 
årsmedeltemperaturen förväntas öka i 
kommunen. Temperaturen förväntas öka 
under alla tider på året, men mest 
framträdande under vintern. 
Årsmedelnederbörden förväntas också öka, 
även där med den mest kraftiga ökningen 
under vintern. Kraftiga regn, så kallade 
skyfall, förväntas förekomma mer 
frekvent. Vattenflödena beräknas bli högre 
under vintern samt lägre under april till 
september. Antalet dagar med snö 
förväntas minska radikalt. 

Håbo kommuns miljöstrategi slår fast att 
kommunen ska minska sin klimatpåverkan. 
Arbetet mot en fossilbränslefri kommun 
ska intensifieras och ingen fossil 
energianvändning eller fossilt bränsle ska 

användas. Användandet av förnybar energi 
ökar i betydelse för att minska 
klimatpåverkan. Utformningen av 
samhället ska sträva efter en minskad 
bilanvändning och förbättrade möjligheter 
för gång- och cykeltransporter.  

Klimatförändringarna kommer påverka 
kommunen på flera olika sätt och inom 
flera olika verksamheter. Det krävs att 
samhällsplaneringen anpassas för att möta 
men även ta tillvara på förväntade 
klimatförändringar. Anpassning måste 
bland annat ske vid lokalisering av 
bebyggelse och vid placering och 
utformning av lokaler för utbildning och 
omsorg.  

Tätortsnära natur och grönområden fyller 
en viktig funktion bland annat som 
översvämningsbara grönytor samt 
temperatursänkare i tätbebyggda områden. 
Att skapa mångfunktionella ytor, för att 
klimatanpassa befintlig miljö samt i 
utformningen av nya områden, är ett sätt 
möta kommande klimatförändringar.  

Vattennivåerna förväntas öka, vilket 
medför en ökad risk för översvämning 
samt för ras, skred och erosion. De 
förhöjda vattennivåerna kommer påverka 
stränderna och möjligheten att bygga i 
strandnära områden.  
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På grund av Håbo kommuns Mälarnära 
läge utgör risken för översvämning 
kommunens primära 
klimatanpassningsfråga. Länsstyrelsen har 
tagit fram rekommendationer för lägsta 
grundläggningsnivå vid Mälaren, vilka bör 
följas. Dessa tar hänsyn till den ökade 
översvämningsrisk som bland annat 
klimatförändringarna förväntas medföra. 
Håbo kommun har gynnsamma 
topografiska förutsättningar och endast ett 
fåtal strandområden riskerar att drabbas av 
översvämning vid en förhöjd vattennivå.  

Förändringar i vattennivåerna kan även 
komma att påverka 
dricksvattenförsörjningen genom ökade 
risker för utsläpp av miljöfarliga ämnen 
samt en ökad risk för saltvatteninträngning. 
Klimatförändringarna innebär utmaningar 
för det tekniska försörjningssystemet då ett 
mer extremt väder, både vad gäller 
nederbörd och temperatur, innebär ökade 
belastningar på el- och fjärrvärmenätet 
samt VA-nätet. 
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3. Utvecklingsstrategi 

3.1 Håbometoder 
Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 
anger en målbild för hur kommunen ska se 
ut år 2030. Bilden utgör utgångspunkt för 
översiktsplanen. Översiktsplanen ska 
fungera som ett verktyg för att uppnå den 
samhällsutveckling som visionen 
presenterar. 

Översiktsplanen bygger på sex stycken 
Håbometoder, som på en övergripande och 
strategisk nivå fastställer kommunens 
förhållningssätt för att främja en hållbar 
utveckling och nå framtidsbilden, visionen, 
för Håbo kommun. Metoderna 
kompletterar varandra och ska hanteras 
tillsammans. De sex Håbometoderna är: 

o Fokusera utvecklingen 
o Främja landsbygden 
o Skapa gemenskap 
o Skapa stadsstruktur 
o Tillvarata det Håbospecifika 
o Tillvarata naturen 

Efter Håbometoderna följer områdes- och 
ämnesspecifika ställningstaganden. 
Ställningstagandena utgår från 
Håbometoderna och konkretiserar 
ytterligare hur Håbo kommuns utveckling 
ska se ut inom olika ämnesområden.  

Därefter följer mark- och 
vattenanvändningskartan. Kartan redovisar 
metodernas samt ställningstagandenas 
utfall på framtida mark- och 
vattenanvändning.  

En röd tråd, med utgångspunkt i Vårt Håbo 
2030 ska genomsyra översiktsplanen och 
dess inriktningar. Figuren nedan 
visualiserar förhållandet mellan visionen, 
Håbometoderna, ämnesspecifika 
ställningstaganden med målsättningar och 
riktlinjer samt mark- och 
vattenanvändningskartan. Den beskriver 
översiktsplanens struktur samt visualiserar 
den röda tråd från vision till konkreta 
handlingar som översiktsplanen är 
uppbyggd utifrån. 

Figur 7. Översiktsplanens struktur med förhållandet mellan visionen, Håbometoderna, 

ämnesspecifika målsättningar och riktlinjer samt utfall i mark- och vattenanvändningskartan. 
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3.1.1 Fokusera utvecklingen 
Vad innebär det? 

Kommunens utveckling ska ske utifrån ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv. Genom 
att fokusera utvecklingen av bostäder och 
verksamheter till områden där större 
investeringar redan är genomförda och 
inom redan ianspråktagna områden bedrivs 
en resurseffektiv planering där tidigare 
satsningar tillvaratas.  

Den huvudsakliga utvecklingen ska 
lokaliseras till viktiga mötesplatser och 
servicepunkter i kommunen. En 
koncentration av funktioner eftersträvas. 
Utvecklingen ska vidare lokaliseras till 
områden där befintlig infrastruktur samt 
teknisk försörjning är väl utbyggd. Det 
kommunala vatten- och avloppsvattenätet 
är viktigt att beakta i sammanhanget.  

En fokuserad utveckling innebär att 
investeringar för större utbyggnadsprojekt 
koncentreras, både i geografin och till 
antalet. Antalet större utbyggnadsprojekt 
som löper parallellt ska därför begränsas 
för att fokusera resurserna.  

Varför? 

En utveckling som fokuseras i Bålsta 
bidrar till en god ekonomisk hållbarhet. 
Större utvecklingsområden eller en 
omfattande spridd bebyggelse på 
landsbygden är oerhört kostsamt för den 
kommunala organisationen och ska därför 
undvikas. 

En fokuserad utveckling där nya bostäder 
och verksamheter sker vid redan 
ianspråktagna områden innebär att orörd 
natur fredas från exploatering. 
Markanvändningen effektiviseras och de 
tekniska systemen utnyttjas till fullo. En 
hållbar energiförsörjning premieras genom 
en koncentrerad utveckling av bostäder och 
verksamheter. Utvecklingen skapar även 
goda förutsättningar att bevara 
ekosystemtjänsters samband.  

Att koncentrera kommunens utveckling 
skapar förutsättningar för ett hållbart 

resande där gång-, cykel- samt 
kollektivtrafikresande möjliggörs. Det 
bidrar i sin tur till att uppnå kommunens 
mål om att bli fossilbränslefri. 
Fokuseringen innebär även att planering av 
kollektivtrafiken underlättas samt att 
underlaget till den förstärks. Det tryggar 
samt möjliggör vidareutveckling av 
trafikeringen, vilket bland annat bidrar till 
att underlätta livet på landsbygden.  

Genom att begränsa antalet större 
utbyggnadsprojekt som pågår parallellt i 
kommunen kan de kommunala resurserna 
för utveckling koncentreras och fokuseras 
på ett mindre antal utvecklingsprojekt. Det 
underlättar för övriga kommunala 
verksamheter, så som skola, omsorg och 
teknisk försörjning, att planera och bedriva 
sina verksamheter samt svara upp mot den 
tillväxt som sker.  

Hur? 

Tillkommande bostads- och 
verksamhetsområden ska lokaliseras vid 
befintliga bebyggelsekoncentrationer, inom 
redan ianspråktagna områden. Nya 
investeringar ska koncentreras inom dessa 
områden. Nya bostäder och verksamheter 
ska anknyta till befintlig service, 
infrastruktur och kollektivtrafik.  

Service och övriga målpunkter som har ett 
brett upptagningsområde bland 
kommuninvånarna ska lokaliseras så att en 
god tillgänglighet och ett hållbart resande 
till dessa möjliggörs. Majoriteten av 
målpunkterna ska därför lokaliseras till de 
centrala delarna av Bålsta.  

En ökad täthetsgrad ska eftersträvas inom 
områden med bra utbud av service och 
kollektivtrafik samt där infrastrukturen är 
väl utbyggd. I de centrala delarna av Bålsta 
ska en förtätning eftersträvas för att skapa 
en mer effektiv och tydlig struktur, se 
vidare under 3.4 Skapa stadsstruktur.   

För att koncentrera utvecklingen, både till 
antalet och rumsligt, bör utvecklingen ske 
med utgångspunkt i en definierad 
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prioritering som i övergripande drag anger 
ordningen på kommunens större planerade 
utbyggnadsprojekt.  

3.1.2 Främja landsbygden 
Vad innebär det? 

Hela Håbo kommun ska leva och 
utvecklas. Håbo kommuns landsbygd är av 
stor betydelse för kommunens identitet. 
Natur- och kulturladskapet är inte bara 
väsentligt för boende på kommunens 
landsbygd utan en tillgång för hela 
kommunens befolkning, för invånare från 
andra delar av storstadsregionen samt för 
kommande generationer.   

Det ska finnas goda förutsättningar att bo 
och verka på landsbygden. Kultur- och 
odlingslandskapet ska vara framträdande 
och det ska finnas tydliga gränser mellan 
tätort och landsbygd. Bebyggelsen ska 
bilda väl avvägda lokalsamhällen och 
forma nätverk för en väl fungerande 
infrastruktur. Företagande på landsbygden 
ska stimuleras.  

Ett samspel mellan stad och landsbygd är 
en förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling och viktigt att värna i 
samband med utveckling av kommunen. 
Att värna om landsbygdens resurser, inte 
minst dess betydelse för 
livsmedelsproduktionen, blir allt viktigare i 
takt med att kommunen växer.  

Håbo kommuns landsbygd erbjuder lugn 
och ro och attraktiva rekreations- och 
boendemiljöer, men är även betydelsefull 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. För de 
areella näringarna såväl som 
besöksnäringen fyller kommunens 
landsbygd en viktig roll, vars betydelse 
berör långt fler än endast de verksamma i 
området. Dessa värden ska 
uppmärksammas samt tillgängliggöras.  

Varför? 

Landsbygden är en viktig del av 
kommunen. För att uppnå en attraktiv och 
hållbar kommun krävs att landsbygdens 
värden tas tillvara. Genom att bevara, 

uppmärksamma och utveckla landsbygdens 
styrkor ökar kommunens attraktivitet. En 
mångfald i såväl boende- som 
upplevelsemiljöer skapas.  

Genom att uppmärksamma och 
tillgängliggöra dessa miljöer får fler 
möjlighet att ta del av dem. Möjligheten att 
bosätta sig på landet bidrar till att skapa en 
variation i de boendemiljöer som 
kommunen erbjuder. 

Att värna om landsbygdens betydelse 
utifrån ett försörjningsperspektiv är en 
förutsättning för en hållbar utveckling av 
kommunen. För att möjliggöra övrig 
utveckling i kommunen krävs att nyttjandet 
av landsbygden fungerar väl. Omlandet 
behövs för en fungerande stad. 

Hur? 

Vid lokalisering av nya bostäder på 
landsbygden ska hänsyn tas till jord- och 
skogsbruk samt skyddsvärd natur. Dessa 
värden ska vara överordnad värdet av 
nytillkommande bostäder. Nya bostäder 
ska endast tillkomma i begränsad 
omfattning och befintliga miljöers karaktär 
ska bevaras.  

En lika hög servicenivå som i tätorten 
kommer inte kunna erbjudas för 
nytillkommande bebyggelse på 
landsbygden. Bebyggelseutveckling på 
landsbygd ska ske i anslutning till lägen 
med god infrastruktur, bland annat för att 
säkerställa en god tillgänglighet till 
tätortens serviceutbud.  

Ny bebyggelse ska i första hand lokalieras 
till befintlig bebyggelse för att skapa 
underlag för bättre nyttjande av 
infrastruktur. En sådan utveckling 
motverkar en spridd bebyggelse där 
värdefulla jord- och skogsbruksområden 
styckas upp. Att freda jord- och 
skogsbruksområden från nya bostäder och 
verksamheter värnar om möjligheten att 
bedriva ett storskaligt och effektivt jord- 
och skogsbruk.  
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Områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, så kallade LIS-områden, 
ska nyttjas för att bidra till en positiv 
utveckling av landsbygden samt en ökad 
tillgänglighet till kommunens 
strandområden. Landsbygden och dess 
attraktiva miljöer utifrån ett friluftslivs- 
och rekreationsperspektiv ska 
tillgängliggöras.  

Utveckling av landsbygden stimuleras bäst 
av de som bor och verkar där. Håbo 
kommun ska ta vara på och uppmuntra 
lokala initiativtagares vilja att utveckla 
landsbygden. Företagande på landsbygden 
ska stimuleras och förutsättningarna ska 
vara goda.    

Bredband är en viktig förutsättning för att 
möjliggöra en levande landsbygd. 
Utbyggnad ska ske i hela kommunen, i 
öppna nät med hög kvalitet och robusthet. 
Fri konkurrens ska gälla på 
bredbandsmarknaden. 

3.1.3 Skapa gemenskap 
Vad innebär det? 

Håbo kommun ska vara en kommun där 
alla ges goda förutsättningar att skapa ett 
gott liv. Det innebär att personer oavsett 
ålder, kön och bakgrund ska trivas i 
kommunen. Olika grupper rör sig och 
utnyttjar det offentliga rummet på olika 
sätt och översiktsplanen ska säkerställa att 
samtliga gruppers önskemål tillgodoses i 
planeringen av den fysiska miljön. 
Trygghetsperspektivet är särskilt viktigt att 
beakta i sammanhanget. En god stadsmiljö, 
med trygga gaturum och utrymme för barn 
och unga att vistas i det offentliga rummet, 
ska säkerställas.  

En variation i utbudet på 
bostadsmarknaden, i den kommunala och 
kommersiella servicen samt i utbudet av 
fritidsaktiviteter ska eftersträvas. Det ska 
finnas ett lokalt engagemang som skapar 
samband och förståelse mellan personer 
från olika bakgrund.  

Integrationen mellan kommunens olika 
geografiska delar såväl som mellan 
kommunens invånare ska vara hög. 
Kommunen ska präglas av mångfald, 
öppenhet och tolerans. Platser för möten, 
både i det offentliga rummet och vid 
service och samhällsfunktioner, fyller en 
viktig funktion. 

Varför? 

En kommun som möjliggör för människor, 
oavsett ålder, kön eller bakgrund, att leva 
ett gott liv är attraktiv och tilltalande för 
boende samt potentiella inflyttare. Det 
möjliggör en positiv befolkningstillväxt 
genom att befintliga invånare väljer att bo 
kvar samt att nya invånare lockas att flytta 
till kommunen.  

Ett lokalt engagemang bidrar till 
delaktighet och en känsla av gemenskap 
och förståelse. Att skapa en ökad 
integration och förståelse för varandras 
olikheter bidrar till en mer attraktiv 
kommun samt en ökad känsla av trygghet. 
Gemenskap och delaktighet i samhället 
bidrar även till en mer meningsfull fritid 
och samhörighet bland invånarna.  

Hur? 

Den fysiska strukturen ska vara väl 
sammanlänkad för att möjliggöra utbyte 
och flöden av människor från olika 
stadsdelar och från olika delar av 
kommunen. Nybyggnation ska lokaliseras 
så att den i möjligaste mån bidrar till att 
förstärka kopplingen mellan olika delar av 
kommunen samt bidrar till att bygga bort 
befintliga barriärer.  

Platser för möten, både i det offentliga 
rummet och vid service och 
samhällsfunktioner, fyller en viktig 
funktion då de bidrar till ökade 
förutsättningar för engagemang och 
samhörighet. Skapandet av mötesplatser är 
betydelsefullt och behövs i hela 
kommunen, men är särskilt prioriterat i de 
centrala delarna av Bålsta. Samtliga delar 
av kommunen ska ha en god koppling och 
tillgänglighet till dessa mötesplatser.  I 
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sammanhanget fyller gena gång- och 
cykelvägar samt goda 
kollektivtrafikförbindelser en viktig roll. 
Genom att koncentrera unika målpunkter i 
centrala lägen ökar tillgängligheten till 
dessa, oavsett fortskaffningsmedel. Även 
skolan fyller en viktig roll för att skapa 
gemenskap och alla elever, oavsett 
bakgrund, ska känna sig sedda och trygga.  

Vid utveckling i kommunen ska 
förändringarna medföra en ökad variation 
med blandade funktioner och variationsrik 
arkitektur. Nya, såväl som befintliga, 
bostadsområden ska vara inkluderande och 
mångfacetterade samt bidra till en god 
boendemiljö för alla. Bostadsbebyggelsen 
ska vara blandad avseende upplåtelseform 
och utformning. Variation av offentliga 
platser, arbetsplatser samt service och 
grönstruktur ska eftersträvas i 
utvecklingen. 

En blandning av mötesplatser som tilltalar 
olika grupper möjliggör möten dem 
emellan.  Funktionsblandningens 
omfattning avgörs utifrån platsens läge och 
dess förutsättningar.  

För att kunna tillgodogöra sig utbudet av 
bland annat arbetsplatser, 
studiemöjligheter, kultur och nöje som 
omkringliggande orter erbjuder ska 
tillgängligheten till dessa orter vara god. 
Att erbjuda goda möjligheter till kollektivt 
resande är viktigt i sammanhanget. 

3.1.4 Skapa stadsstruktur 
Vad innebär det? 

Med begreppet stadsstruktur avses en tät, 
sammanhållen struktur med finmaskigt 
gatunät, där utrymme för blandning av 
bostäder, verksamheter, mötesplatser och 
parker ges. Begreppet innebär en 
koncentration av olika typer av funktioner, 
med en effektiv markanvändning och en 
hög täthetsgrad. Utbudet av service, 
handel, kultur och nöjen ska vara stort och 
Bålsta ska fylla en funktion som en 
regional kärna. Strukturen ska möjliggöra 
och uppmuntra till stadsliv och möten. 

Området ska tilltala och nyttjas av alla 
oavsett bakgrund. Utrymme för transporter 
till fots eller med cykel ska prioriteras.  

Att skapa en stadsstruktur är aktuellt för de 
centrala delarna av Bålsta, i området kring 
Bålsta centrum samt till viss del längs med 
Stockholmsvägen. För övriga delar av 
kommunen är en stark koppling till dessa 
områden genom ett väl utbyggt 
kollektivtrafik-, gång- och cykelvägnät 
viktigt.  

Varför? 

Stadsstrukturen bidrar till en levande stad, 
där människor som rör sig till fots i staden 
kan mötas. Mängden människor som rör 
sig i ett område har en direkt inverkan på 
trygghet och säkerhet. Effekterna som 
eftersträvas vid skapandet av en 
stadsstruktur är ett aktivt nyttjande av 
stadsmiljöerna som genom ett högt flöde 
av människor, under dygnets alla timmar, 
bidrar till attraktiva och trygga miljöer. 
Funktionsblandning i bebyggelsen ökar 
tryggheten genom en ökad användning av 
utemiljön under dygnets alla timmar 
jämfört med renodlade bostadsområden. 

Genom att tilltala olika målgrupper, vad 
gäller ålder, kön och bakgrund, att vistas i 
det offentliga rummet, möjliggörs möten 
mellan olika grupper. Detta bidrar till en 
ökad förståelse och ett ökat utbyte mellan 
grupperna. Strukturen ska bidra till att ta 
tillvara det sociala kapitalet, genom att ge 
utrymme för engagemang, idéutbyte och 
förverkligandet av initiativ. 

Stadsstrukturen skapar ett koncentrerat och 
förbättrat underlag för transportsystemen 
samt ett ökat utbud av kultur och nöjen. Att 
stärka den lokala handeln bidrar till 
positiva följder för den lokala ekonomin, 
genom skapandet av fler arbetstillfällen. 

Genom att koncentrera olika målpunkter så 
som service, handel och nöjen i de centrala 
delarna av Bålsta minskar behovet av 
resor. Tillgängligheten till dessa områden 
är god för hela kommunen och möjligheten 
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till hållbara transporter till fots, med cykel 
eller med kollektivtrafik finns. Det ligger i 
linje med kommunens målsättning om att 
bli fossilbränslefri.  

Hur? 

För att skapa eftersträvad stadsstruktur i de 
centrala delarna av Bålsta måste befintliga 
funktioner kopplas samman och nya 
funktioner skapas. Stadsstrukturen ställer 
krav på utbud samt koncentration i 
stadsbebyggelsen. Marken ska nyttjas 
effektivt. Attraktiviteten i viktiga stråk ska 
vara hög och gaturummen ska vara intimt 
utformade med lokaler i bottenvåningarna 
för att uppmuntra till vistelse. Antalet 
upplevda ”baksidor”, där entréerna är 
vända bort från gaturummet, ska minskas.  

Områden som idag utgör mellanrum 
mellan olika funktioner fyller en viktig roll 
vid omvandling då dessa kan bidra till att 
skapa en mer sammanhållen struktur och 
öka tätheten i stadsmiljön. Ny bebyggelse 
ska planeras så att den bidrar till detta. 
Genom att koppla samman och skapa ett 
mer finmaskigt gatunät, minska antalet 
återvändsgränder samt överbrygga 
eventuella barriärer skapas en mer effektiv 
stadsstruktur. 

En blandning mellan bostäder och 
verksamheter ska eftersträvas. 
Besöksintensiva målpunkter, som 
restauranger, caféer, butiker och 
kulturanläggningar ska prioriteras. Fler 
mötesplatser med hög kvalitet, till exempel 
torg och parker, behöver tillskapas. 
Mötesplatserna ska vara tillgängliga samt 
flexibla för att tilltala nyttjande bland olika 
målgrupper.  

En bred variation i utbudet, av såväl platser 
som lokaler, ska eftersträvas och befintligt 
utbud bör därför kompletteras med nya 
funktioner när möjlighet ges. Tillgång till 
verksamhetslokaler i strategiska och 
attraktiva lägen ska möjliggöras och det 
befintliga utbudet av boendemiljöer ska 
kompletteras för att skapa en variation i 
miljöerna. Lokalisering av besöksintensiva 

målpunkter utanför stadsstrukturen ska 
undvikas.  

Att skapa attraktiva miljöer som 
uppmuntrar till stadsliv ställer krav på 
gestaltning. Utformningen ska uppmuntra 
till vistelse och användande, vilket bidrar 
till rörelse och stärker identiteten. 
Utformning ska ske med utgångspunkt i 
gång- och cykeltrafikanters behov. Bilens 
behov av plats i stadsrummet ska ses som 
sekundärt. Det åstadkoms bland annat 
genom smalare utformning av gaturummet 
samt låga hastigheter för motortrafiken. 

3.1.5 Tillvarata det Håbospecifika 
Vad innebär det? 

Håbo kommun har många unika värden 
som ska uppmärksammas och tas tillvara i 
så stor utsträckning som möjligt. Det gäller 
bland annat kommunens geografiskt 
strategiska läge i Mälardalen. Kommunens 
identitet och dess roll i regionen ska 
förstärkas.  

De attraktiva boendemiljöer som finns, 
med närhet till naturen och Mälaren såväl 
som närheten till omkringliggande 
storstäder, är en styrka som ska lyftas fram 
och vidareutvecklas. God tillgänglighet till 
arbets- och studieplatser i omkringliggande 
orter ska uppmärksammas. Miljöer för 
friluftsliv, rekreation och turism ska 
bevaras och vidareutvecklas. Kommunens 
värdefulla kulturhistoriska miljöer, inte 
minst Skokloster slott, ska värnas, 
utvecklas och uppmärksammas. 
Kommunens övriga besöksmål, som 
exempelvis Åbergs muséum ska också 
uppmärksammas.  

Håbo kommun har ett gott företagsklimat 
med ett stort entreprenörskap och många 
verksamma småföretag, vilket är en styrka 
som ska värnas. Antalet arbetande i 
kommunen ska växa i samma takt som 
befolkningen och för varje tillkommande 
invånare ska en ny arbetsplats tillskapas.  

Kommunens starka idrotts- och 
föreningsliv är något som ytterligare ska 
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värnas. Ett väl utvecklat idrotts- och 
föreningsliv är av särskilt stor betydelse för 
barn och unga.  

Varför? 

Att utnyttja det Håbospecifika handlar om 
att tillvarata de styrkor som finns i Håbo 
kommun och använda dessa för att 
utveckla kommunen ytterligare. Att lyfta 
fram kommunens starka sidor och 
marknadsföra kommunen bidrar till att 
kommunen framstår som mer attraktiv för 
besökare samt befintliga och möjliga 
framtida kommuninvånare samt företag.  

Genom att stötta och vidareutveckla 
kommunens goda företagsklimat, samt 
verka för en tillväxt av dagbefolkningen 
som sker i takt med befolkningstillväxten, 
motverkas känslan av en sovstad. Det 
bidrar till att skapa miljöer som nyttjas 
även dagtid, vilket bidrar till skapandet av 
levande och trygga miljöer, som i sin tur 
förstärker kommunens attraktivitet. 

Att uppmuntra och underlätta för 
kommunens idrotts- och föreningsliv 
skapar attraktiva boendemiljöer och 
möjliggör en aktiv fritid, inte minst för 
barn och unga i kommunen.   

Hur? 

Utveckling och förändring inom 
kommunen ska ske i samspel med 
befintliga värden samt i linje med platsens 
potential och möjliga framtida roll.  

Kommunens koppling till närliggande 
storstäder och universitet ska vara stark 
och en väl utbyggd och attraktiv 
kollektivtrafik som möjliggör ett effektivt 
och miljövänligt resande till dessa är en 
förutsättning. Tillgängligheten till 
kommunens resecentrum ska vara god för 
samtliga grupper i befolkningen. Utbudet 
av kollektivtrafik ska vara tillfredsställande 
i samtliga delar av kommunen.  

Att tillgängliggöra kommunens natur- och 
vattenmiljöer är av vikt vid utveckling av 
nya boendemiljöer, frilufts- och 

rekreationsvärden, turism samt vid 
tillvaratagande av värdefulla kulturmiljöer. 
När nya Mälarnära boendemiljöer 
utvecklas ska dessa även bidra till att 
stärka den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdena. Kommunens koppling till 
Mälaren ska synliggöras i de centrala 
delarna av Bålsta. Tillgången till 
bostadsnära natur ska säkerställas.  

Utrymme för mötesplatser samt fritids- och 
idrottsaktiviteter ska säkerställas för att 
garantera ett fortsatt starkt föreningsliv.   
Kommunen ska erbjuda mötesplatser och 
arenor som främjar det lokala näringslivet. 

Planberedskapen för nya 
verksamhetsområden ska vara god. 
Kommunens skyltlägen utmed väg E18 ska 
användas som den resurs de innebär genom 
marknadsföring eller etablering av 
besöksintensiva företag. Europavägens 
avfarter, och den första bild av kommunen 
som de innebär, ska bidra till att ge en 
positiv bild av kommunen. 

3.1.6 Tillvarata naturen 
Vad innebär det? 

Kommunens natur- och vattenmiljöer utgör 
en stor resurs och ska tillvaratas och 
utvecklas på bästa möjliga sätt både utifrån 
sociala och ekologiska perspektiv. Det 
innebär att värdefulla områden ska 
synliggöras och tillgängliggöras så att 
områdenas rekreativa värden 
uppmärksammas och att kommuninvånare 
samt besökare ges möjligheten att nyttja 
dem.  

En variation i kommunens rekreativa 
naturområden ska eftersträvas för att uppnå 
varierade kvaliteter som tilltalar många. 
Natur- och vattenmiljöerna ska 
tillgängliggöras på ett sätt som gynnar 
kommunens turismnäring.  

Samtidigt ställs krav på att värdefulla 
naturområden tillvaratas och värnas. 
Kommunen ska ha naturområden med en 
hög biologisk mångfald som tillvaratas till 
kommande generationer. Ett långsiktigt 
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perspektiv ska användas vid fortsatt 
utveckling av kommunen där viktiga 
befintliga värden ska värnas och 
vidareutvecklas.  

Innebörden av att tillvarata naturen samt 
hur det uppnås skiljer sig åt beroende på 
naturmiljöernas geografiska läge i 
kommunen.  

Tätortsnära natur samt värdefulla natur- 
och vattenområden i övriga delar av 
kommunen fyller båda en viktig funktion i 
sammanhanget. Utpekade områden med 
höga natur- och/eller rekreationsvärden i 
mark- och vattenanvändningskartan har en 
särskild roll för att säkerställa att naturen 
tillvaratas och utvecklas. 

Varför? 

Natur- och vattenmiljöer bidrar med nyttor, 
så kallade ekosystemtjänster, som 
människan är direkt beroende av. Att 
bevara och utveckla dessa tjänster är ibland 
livsnödvändigt för människan och krävs 
för att Håbo kommun ska uppfattas som en 
attraktiv kommun att bo och vistas i.  

Att lyfta fram kommunens natur- och 
vattenmiljöer samt att tillgängliggöra dem 
bidrar till att skapa en miljö som lockar fler 
personer, både boende och turister, till 
Håbo kommun.  Genom att synliggöra och 
tillgängliggöra naturområdens värden 
lockas invånare och besökare ut i naturen. 
Detta bidrar till en förbättrad folkhälsa och 
en ökad förståelse för naturen. Att 
synliggöra områdenas värden medför att 
värdet förankras och möjligheterna till 
utveckling ökar.  

Att värna om områdenas biologiska värden 
krävs för att uppnå ett hållbart Håbo där 
utveckling av kommunen sker utifrån ett 
långsiktigt perspektiv samt i balans med 
miljö och klimat. Områden med höga 
naturvärden i Håbo kommun ska skyddas 
för att säkerställa en hög biologisk 
mångfald. Vid ett förändrat klimat fyller 
grönstrukturen en viktig funktion.  

Hur? 

Utveckling bör ske utifrån en 
ekosystemansats, där befintliga 
ekosystemtjänster, behov av förstärkta 
tjänster samt möjligheter att skapa nya 
tjänster uppmärksammas. Kommunen ska 
säkerställa att områdens natur- och 
kulturvärden beaktas när eventuella 
områden tas i anspråk. Områden med höga 
rekreativa värden ska tillgängliggöras. I 
och i närheten av Bålsta ska 
tillgängligheten i möjligaste mån förstärkas 
genom gång- och cykelvägnätet.  

Översiktsplanen pekar ut särskilt 
värdefulla natur- och kulturområden och 
åtgärder som innebär ett intrång i dessa 
områden ska undvikas och får endast 
genomföras om åtgärden resulterar i en 
ökad hållbarhet i andra avseenden. I de fall 
sådana åtgärder planeras ska de tydligt 
motiveras. 

Värdefull tätortsnära natur ska värnas. 
Sammanhängande natur- och 
parkområden, små parker och torg ska vara 
en integrerad del i tätorten och innehålla en 
attraktiv stadsmiljö med ekosystemtjänster, 
möjlighet till rekreation, utgöra 
mötesplatser och bidra till biologisk 
mångfald.  

Genom att sammanlänka tätortens 
grönområde med den övergripande 
grönstrukturen, stränder och gröna kilar 
bildas ett stort nätverk för rekreation. 
Befintliga sammanhängande grönområden, 
så kallade gröna stråk, ska bevaras och 
utvecklas. Nya gröna stråk ska skapas där 
så är möjligt.  

I tätorten Bålsta, liksom i kommunens 
övriga orter, ska urbana ekosystemtjänster 
som exempelvis dagvattenrening, 
skyfallshantering, temperaturreglering, 
luftrening samt stadsodling eller stadsnära 
odling utvecklas. För att kunna nyttja 
ekosystemtjänsterna på ett effektivt sätt 
krävs en samplanering och integrering av 
den byggda och den gröna strukturen.  
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Kommunens strandlinje ska 
tillgängliggöras. Vid utveckling i 
strandnära områden ska utvecklingen även 
bidra till att den allemansrättsliga 
tillgången till strandområdena ökar. 
Värden kopplat till rekreation och 
friluftsliv ska premieras och 
tillgängliggöras genom gång- samt 
cykelstråk. Strandområdens värden för 
växt- och djurlivet får inte åsidosättas vid 
en eventuell utveckling inom områdena. 
Närheten till Mälaren för de centrala 
delarna av Bålsta ska synliggöras genom 
en förstärkt koppling till vattnet. 

3.2 Strukturbild 
De ovan redovisade Håbometoderna, som 
anger översiktsplanens övergripande 
inriktning, sammanfattas i en så kallad 

strukturbild. De långsiktiga intentionerna 
gällande framtida utveckling redovisas i 
grova drag och på en övergripande nivå. 
Strukturbilden är en schematisk och 
förenklad kartredovisning av önskad 
utveckling i kommunen.  

Områden, platser och stråk dit 
utvecklingsinsatser bör kanalisera lyfts 
fram, liksom särskilt viktiga samband och 
områden som i ett översiktligt perspektiv 
har stora natur- och rekreationsvärden samt 
sociala och ekonomiska värden.  

Håbo kommuns strukturbild illustrerar den 
långsiktiga strategin för den rumsliga 
utvecklingen med utblick mot år 2050.  

Figur 8. Strukturbild Håbo kommun. 
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3.2.1 Regional kärna 

Bålsta är utpekad som en regional kärna i 
kommunen. Bålsta är av stor betydelse för 
ortens såväl som resten av kommunens 
framtida utveckling. Tätorten är även 
betydelsefull för regionen.  

Inom Bålsta finns ett stort och varierat 
utbud av funktioner. Tätorten har ett stort 
inslag av service och arbetsplatser. I 
kärnan ska en stadsstruktur med en 
blandning av bostäder, kollektivtrafik och 
andra funktioner utvecklas.  

Externa regionala kärnor 

I regionen, utanför kommunens gränser, 
finns ett antal kärnor som är viktiga för 
Håbo och kommunens framtida utveckling. 
Utpekade kärnor i strukturbilden är 
Stockholmsregionen, Uppsala, Enköping, 
Västerås och Arlanda.  

Kärnorna är av betydelse bland annat för 
arbetsmarknaden, både vad gäller tillgång 
till arbetsmöjligheter och tillgång till 
arbetskraft. De fyller även viktiga 
funktioner genom de 
utbildningsmöjligheter samt tillgång till 
sjukvård, handel och nöjen som de 
erbjuder.  

Tillgängligheten till dessa kärnor ska vara 
god, vilket säkerställs genom utpekade 
transportsamband.  

3.2.2 Utvecklingsområde 
Bålsta är utpekat som utvecklingsområde. 
Majoriteten av kommunens utveckling ska 
lokaliseras till tätorten. Större 
utvecklingsinsatser avseende 
bebyggelseutveckling, transporter samt 
teknisk försörjning bör koncentreras till 
detta område. Gröna och blå värden 
inkluderas i utvecklingsområdet och vid en 
utveckling av tätorten innefattas även en 
utveckling av dessa värden.  

3.2.3 Viktig funktion 
Skokloster tätort och Skokloster slott är i 
strukturbilden utpekad som en viktig 
funktion. Serviceutbudet i tätorten är av 

betydelse för orten samt för övriga delar av 
Skohalvön och fyller därmed en viktig 
funktion för orten och halvön. Slottet med 
dess historia och kulturminne har även en 
viktig funktion utifrån ett 
besöksnäringsperspektiv, på lokal, 
nationell samt internationell nivå. 

Mälaren som omger kommunen är också 
utpekad som en viktig funktion. Mälaren 
har en avgörande betydelse för kommunen, 
bland annat för friluftslivet och för 
dricksvattenförsörjningen. Mälaren fyller 
även en viktig ekologisk funktion med dess 
naturvärden.  

3.2.4 Transportsamband  
Transportsamband är förbindelser som är 
särskilt viktiga för att upprätthålla och 
vidareutveckla en god tillgänglighet. 
Utpekade transportsamband fokuserar 
framförallt på stråk där en utveckling av 
kollektivtrafiken bör fokuseras och 
investeringar i transportinfrastruktur och 
vidareutveckling av kollektivtrafiken bör 
därför kanaliseras till utpekade samband.  

De utmarkerade transportsambanden i 
strukturbilden illustrerar schematiskt 
nuvarande samband samt var det i 
framtiden finns behov av att utveckla och 
förstärka sambanden.  

Transportsambandet mellan Bålsta och 
Stockholm är mycket viktigt, och är 
förstärkt i strukturbilden. Kommunens 
utbyte på arbetsmarknaden, för utbildning 
samt nöjen sker i huvudsak längs med det 
transportsambandet. In- och utpendlingen 
till Stockholm är stor och goda 
kommunikationerna är därför centralt. 
Framförallt bör transport via järnväg till 
Stockholm prioriteras.  

Övriga transportsamband i regionen som är 
viktiga för Håbo kommun är till kärnorna 
Enköping, Västerås och Uppsala. 
Transportsambandet till Enköping och 
Västerås går via järnväg på Mälarbanan 
samt via motorväg på väg E18. 
Kapaciteten vad gäller persontransporter 
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på järnväg samt kollektivtrafik med buss 
bör utvecklas i takt med 
befolkningstillväxten i regionen utmed 
dessa transportsamband.  

Transportsambandet som sträcker sig i en 
östlig båge mellan Bålsta och Uppsala 
uppmärksammar vikten av goda 
förbindelser mellan Bålsta och Uppsala. En 
förbättrad tillgänglighet längs med stråket 
behövs för att säkerställa en god och 
effektiv tillgänglighet till kommunens 
residenshuvudstad. Förbättring i 
tillgängligheten ska framförallt ske genom 
förstärkta och förbättrade 
kollektivtrafikmöjligheter. Ytterligare ett 
transportsamband, längs med väg 263, är 
utpekat i strukturbilden som en koppling 
till Uppsala. Transportsambandet är av 
betydelse framförallt för kollektivtrafik-
resor.  

Även till Arlanda finns ett transport-
samband utpekat. Anläggande av järnväg, 
alternativt förbättrade vägförbindelser, från 
Bålsta till Arlanda skulle öka kommunens 
samt regionens tillgänglighet till Arlanda. 
Ett brett angreppssätt ska användas vid 
utredning av en västlig anslutning till 
Arlanda i samband med utredning av den 
så kallade Aroslänken. Sträckning via 
Bålsta bör ingå i en sådan utredning, se 
vidare 4.3 Kommunikationer.  
Strukturbilden identifierar en förbindelse 
över Skofjärden mellan Skokloster och 
Knivsta kommun. Förbindelsen skulle 
innebära en ökad tillgänglighet och öka 
närheten för Skokloster till Uppsala, 
Knivsta, Arlanda och Stockholmsregionen. 
Se vidare 5.2 Förändringsområde 
infrastruktur. 

3.2.5 Natur- och 
rekreationsområde  

I Håbo kommun finns mycket land- och 
vattenområden av särskilt stor betydelse 
för människors möjlighet till rekreation 

och naturupplevelser. Områdena är även 
betydelsefulla för biologisk mångfald och 
som ekosystemtjänster.  

Områden som i strukturbilden är utpekade 
som natur- och rekreationsområden är 
områden med särskilt stora bevarande-
värden. Dessa är Biskops-Arnö, 
Hjälstaviken, Kalmarnäslandet samt 
Granåsen. Dessa områden är naturreservat 
och/eller Natura 2000.  

3.2.6 Grönt samband  

Gröna samband knyter ihop värdefulla 
natur- och rekreationsområden och är 
viktiga att upprätthålla eller utveckla. I 
kommunen är kopplingen mellan 
Grönälvskilen, som är utpekad som en 
grön kil i Stockholmsregionens regionala 
utvecklingsstrategi, och Bålstaåsen i 
centrala delarna av Bålsta vidare bort till 
Granåsen utpekad som ett grönt samband.  

Granåsen upp till Skokloster, längs med 
Upplandsleden, är vidare utpekat som ett 
grönt samband. Leden är ett populärt 
befintligt stråk som nyttjas flitigt bland 
invånare och besökare, som ska värnas vid 
en utveckling av kommunen. 

3.2.7 Övriga områden 
Övriga områden, som inte tillhör någon av 
ovan beskrivna kategorier, är kartlagda vita 
i strukturbilden. Inom dessa områden sker 
utveckling enligt nuvarande 
markanvändning.  

Strukturbilden redovisar föreslagen 
utveckling av kommunen på en översiktlig 
nivå. På en övergripande nivå fortgår 
nuvarande markanvändning och utveckling 
av denna inom kartkategorin. 
Förändringsområden som redovisas i 
mark- och vattenanvändningskartan kan 
dock i begränsad omfattning vara 
lokaliserade inom denna kartkategori. 
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4. Framtida utveckling och målsättning 

4.1 Boende och befolkning 
Befolkning 
Den positiva befolkningstillväxten 
förväntas fortsätta i Håbo kommun. Givet 
tidigare års mönster i flyttningar och 
födelsenetto, som presenteras som scenario 
ett, förväntas befolkningen uppgå till 22 
100 personer år 2030. Antalet äldre 
förväntas öka kraftigt, vilket bland annat 
innebär en ökad försörjningskvot samt ett 
ökat behov av kommunal service. 

Enligt scenario två, som ligger i linje med 
förväntad tillväxt samt de 
tillväxtambitioner och planer på 
nybyggnation som finns i kommunen, 
kommer befolkningstillväxten att bli 
kraftigare. År 2030 förväntas befolkning 
uppgå till cirka 25 000 invånare. Flyttnettot 
förväntas vara större i scenario två, vilket 
medför att antalet personer i arbetsför ålder 
kommer att öka betydligt mer i scenario 
två än i scenario ett.  

Ökningen av antalet äldre, som likt 
scenario ett även förväntas ske i scenario 
två, får på grund av inflyttningen av 
personer i arbetsför ålder inte lika stora 
effekter på befolkningsstrukturen. En ökad 
tillväxttakt i kommunen medför därför en 
mer gynnsam befolkningsstruktur med en 
minskad försörjningsbörda för den 
arbetsföra befolkningen. Se vidare 2.2.3 
Befolkningstillväxt. 

Översiktsplanen ska skapa förutsättningar 
för en högre tillväxttakt. Översiktsplanens 
mark- och vattenanvändningskarta ska ta 
höjd för en ökad tillväxttakt jämfört med 
tidigare års utfall.  

För att möjliggöra en högre tillväxttakt 
krävs även beslut fattade utanför den 
kommunala organisationen. Håbo kommun 
ska sträva mot att nationella och regionala 
beslut, rörande exempelvis 
infrastrukturinvesteringar, fattas i enlighet 

med den inriktning som presenteras i 
översiktsplanen. 

Håbo kommuns bostadsförsörjnings-
program från 2014 anger inriktningen för 
kommunens bostadsbyggande.  

Programmet anger en bostadsbyggnation 
på omkring 150-200 lägenheter per år. 
Enligt pågående planering i kommunen 
förväntas en högre byggnationstakt än den 
som anges i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Nivåerna som 
presenteras i bostadsförsörjnings-
programmet anger en miniminivå, som 
utifrån ett kommunalekonomiskt 
perspektiv skapar gynnsamma 
förutsättningar i och med den befolknings-
tillväxt som skapas. 

En starkare befolkningstillväxt, som 
rådande tryck på bostadsmarknaden samt 
nuvarande bostadsplanering förväntas ge 
upphov till, ställer krav på en kommunal 
organisation som växer i samma takt. 
Service, VA, skola och omsorg, 
infrastruktur med mera måste anpassas 
efter utvecklingstakten, se vidare under 
2.2.3 Befolkningstillväxt och dess 
underavsnitt Effekter av en 
befolkningstillväxt. Hänsyn ska tas till de 
ökade krav som ställs på den kommunala 
organisationen i samband med en ökad 
exploateringstakt. 

Boende 
Håbo kommuns kommande bebyggelse-
utvecklingen ska koncentreras till 
befintliga bebyggelsekoncentrationer, inom 
redan ianspråktagna områden. Den 
huvudsakliga utvecklingen ska ske i närhet 
till viktiga mötesplatser och servicepunkter 
i kommunen, där en koncentration av 
funktioner eftersträvas. Fokuseringen av 
kommunens utveckling beskrivs vidare i 
3.1 Fokusera utvecklingen. Inriktningen 
innebär att den största utvecklingen ska ske 
i Bålsta. 
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Bostadsutvecklingen lokaliseras därmed 
till områden där större investeringar redan 
är genomförda. En luckinventering, där 
tomter och områden som är lämpliga för 
förtätning kartläggs, bör genomföras. Detta 
för att möjliggöra en resurseffektiv 
planering, nyttja genomförda investeringar 
och skapa förutsättningar för att förtäta 
nuvarande bebyggelsestruktur. 

Boendemöjligheterna ska vara varierande i 
kommunen, vad gäller upplåtelseform, 
utformning samt utbud. Detta för att tilltala 
olika grupper och möjliggöra för ett 
attraktivt boende oavsett skede i livet. 
Olika gruppers behov och önskemål ska tas 
tillvara i samhällsplaneringen.  

För att skapa ett brett utbud och variation i 
boendemiljöerna, samt förstärka och 
förädla befintlig service utanför Bålsta, bör 
viss utveckling även ske i kommunens 
mindre orter samt på landsbygden.  

En fokuserad utveckling skapar 
gynnsamma förutsättningar för ett hållbart 
resande genom goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik samt en effektiv 
kollektivtrafik. Kommunens planering av 
bebyggelseutvecklingen ska samordnas 
med landstingets kollektivtrafikplanering 
för att skapa en gemensam 
samhällsutveckling där utvecklingen inom 
de båda områdena bidrar till att förstärka 
varandra.  

Utvecklingen bör ske med utgångspunkt i 
en prioritering som anger ordningen på 
kommunens större planerade 
utbyggnadsprojekt. Prioriteringen ska 
fokusera på att förtäta Bålsta, till att börja 
med i de centrala delarna, för att därefter 
successivt utveckla tätorten utåt.  

Att VA-frågan går att lösa är avgörande 
vid utveckling av kommunen och frågan 
ska beaktas tidigt i planeringsprocessen när 
nya bostadsområden planeras. Kapaciteten 
i VA-systemet ska utgöra en avgörande 
faktor vid bedömning av lämpliga nya 

utvecklingsområden i kommunen, se 
vidare 4.7 Teknisk försörjning. 

Offentlig konst, vilket kan ges uttryck i till 
exempel lekplatser, parker, på torg eller 
fasader bidrar till att skapa trivsel, trygghet 
och stolthet över en plats och bör vara en 
del av kommuninvånarnas vardag. En plan 
för förvaltning och utveckling av offentlig 
kost och utsmyckning, vid befintlig 
bebyggelse samt vid nybyggnation, bör tas 
fram. 

Bålsta 

Tidigare tillväxt i kommunen har i stor 
utsträckning skett i Bålsta.  Investeringar i 
anläggningar och service har därför 
koncentrerats dit. Inom Bålsta finns goda 
förutsättningar för fortsatt expansion, god 
funktionalitet avseende anläggningar, 
infrastruktur och service och majoriteten 
av kommunens befolkning bor där. Redan 
gjorda investeringar ska tillvaratas och 
förädlas. Huvudfokus för kommunens 
utveckling och bostadsproduktion ska 
därför fokuseras till dessa områden.  

I nuvarande bebyggelsestruktur är 
bebyggelsen till stora delar utspridd i 
satelliter. Det innebär stora kostnader för 
samhället med bland annat ökade 
servicekostnader, stort behov av 
investeringar i infrastruktur, ineffektivt 
nyttjande av befintlig infrastruktur samt ett 
stort bilberoende och omfattande behov av 
kollektivtrafik. Ny bebyggelse ska syfta till 
att sammanlänka befintliga områden, för 
att möjliggöra ett bättre flöde av människor 
mellan olika delar av kommunen. 
Bostadsnära natur ska värnas och 
värdefulla grönområden och grönstråk, 
utpekade som grönområde i mark- och 
vattenanvändningskartan, ska bevaras. Se 
vidare 4.5 Fritid.  

I mark- och vattenanvändningskartan är 
bebyggelsen i Bålsta indelad i fyra zoner. 
Zonerna anger olika bebyggelsestrukturer 
som ska prägla respektive område, se figur 
8-11.    
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Zon 1 Kvartersstad 

Inom zon 1 ska bebyggelsen präglas av en 
tät, sammanhållen struktur med en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, 
service, mötesplatser och parker. 
Markanvändningen ska vara effektiv, 
täthetsgraden hög och utbudet av 
funktioner stort och varierande. 
Håbometoden skapa stadsstruktur avser 
denna zon, se vidare 3.4 Skapa 
stadsstruktur. 

Majoriteten av tillkommande 
bostadsbebyggelse i zonen ska utgöras av 
flerbostadshus för att uppnå en tät och 
effektiv markanvändning. Entréer och 
fasader på bostadshusen bör utformas med 
entréer och fönster mot gatan för att skapa 
inbjudande gaturum.   

Utvecklingen av Bålstas centrala delar ska 
sträva efter en funktionsblandning och 
möjligheten att förlägga 
verksamhetslokaler kombinerat med 
bostäder, framförallt i bottenvåningen, ska 
därför alltid beaktas. Verksamheter och 
funktioner som genererar ett aktivt 
användande av stadsrummet, som 
exempelvis caféer, butiker och offentliga 
mötesplatser, ska prioriteras inom zon 1. 
Kommersiell service samt besöksintensiva 
kulturbyggnader som exempelvis bibliotek 
lokaliseras med fördel i området.  

Aktivitetsytor samt parkmiljöer inom 
denna zon bör vara markeffektiva samt 
fylla funktioner som mötesplatser. 
Utformning av den offentliga miljön är 
viktig för att skapa attraktiva miljöer som 
uppmuntrar till stadsliv och utformningen 
ska uppmuntra till vistelse och 
användande.  

En tätare bebyggelse kan påverka 
luftkvaliteten och bebyggelsestrukturen ska 
därför utformas så att en god luftväxling 
möjliggörs. 

 

Figur 9. Exempel på utformning av zon 1. Källa: 

Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta 

Centrum. 

Zon 2 Småstad 

Zon 2 ska utgöras av blandad bebyggelse, 
med olika hustyper och upplåtelseformer.  
Inom zonen förekommer enfamiljshus, 
flerbostadshus, parhus och radhus. Zonen 
består av en funktionsblandning där 
bostäder, arbetsplatser och service finns 
sida vid sida eller i samma hus. 
Byggnaderna bör samspela med 
gaturummet genom att ha en offentlig sida 
mot gaturummet.  

Bebyggelsen ska vara ordnad utifrån en 
kvartersstruktur och i huvudsak bestå av 2-
4 våningar. Avvikelser i våningsantalet kan 
förekomma, men ska tydligt motiveras. 
Zonen ska fungera som en övergång 
mellan den täta stadsmässiga karaktären i 
zon 1 och den lägre bebyggelsen som zon 
3 och 4 domineras av. Parkmiljöer inom 
zonen bör vara av mindre storlek. 

Offentlig service, så som skolor och 
äldreboenden, är lämpliga att lokalisera 
inom zon 2. Zonen är även lämplig för 
kultur- och fritidsaktiviteter, speciellt för 
de anläggningar som på grund av deras 
ytkrav inte lämpar sig inom den täta 
stadsstrukturen i zon 1. Tack vare zonens 
centrala lokalisering säkerställs en god 
tillgänglighet med gång, cykel samt 
kollektivtrafik till dessa funktioner. 

I zonen ska ett sammanhängande gång- 
och cykelvägnät säkerställas för att 
garantera möjligheten till effektiva och 
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säkra transporter till fots och med cykel. 
Detta är betydelsefullt för att möjliggöra 
hållbara transporter inom zonen såväl som 
för transporter mellan zon 1, 3 och 4. 

Tillkommande bebyggelse i området sker 
genom en småskalig förtätning. Områden 
som idag är ineffektivt nyttjade, och inte 
förenliga med småstadsstrukturen, ska på 
sikt omvandlas för att överensstämma med 
given inriktning. Omvandlingen ska sträva 
mot att skapa väl sammanlänkade 
områden.  

 

Figur 10. Exempel på utformning av zon 2. 

Källa: Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort. 

Zon 3 Trädgårdsstad 

Inom zon 3 förekommer olika hustyper i 
form av flerfamiljshus, enfamiljshus, 
parhus och radhus. Majoriteten av 
bebyggelsen består av 2-3 våningar. 
Områden enligt denna 
markanvändningskategori består i 
huvudsak av bostäder. Inslag av offentliga 
byggnader samt service kan i viss 
begränsad utsträckning förekomma. 
Tomterna är av det större slaget och zonen 
präglas av ett stort inslag av grönt. 
Spontanidrottsytor samt bostadsnära parker 
och lekplatser är lämpliga i denna zon.  

Tillkommande bebyggelse ska bidra till en 
variation i bebyggelsen, som breddar 
utbudet av upplåtelseformer samt hustyper. 
Inom områden som idag utgörs av 
småhusbebyggelse, men som på sikt kan 
omvandlas till trädgårdsstad, bör förtätning 
ske genom tillskott av flerfamiljshus.  

 

Figur 11. Exempel på utformning av zon 3. 

Källa: Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort. 

(Tullinge) 

Zon 4 Småhusbebyggelse 

Zon 4 ska utgöras av uteslutande 
småhusbebyggelse. Dessa villaområden är 
lokaliserade i de yttre delarna av Bålsta. 
Områdena domineras av friliggande villor 
på 1-2 våningar. Aktivitetsytor inom zon 4 
utgörs framförallt av bostadsnära parker 
och lekplatser. 

Områden i zon 4 ligger i huvudsak längs 
med större huvudgator och är i dagsläget 
ofta separerade från varandra med 
mellanliggande naturområden. Tillskott av 
ny bebyggelse inom dessa områden ska 
syfta till att sammanlänka befintliga 
bostadsområden. Värdefulla grönområden 
och grönstråk, utpekade i mark- och 
vattenanvändningskartan som grönområde, 
ska dock alltid bevaras vid tillskott i 
bebyggelsen. 

Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelse och tillskott ska i huvudsak ske 
genom friliggande småhus på 1-2 våningar.  

 

Figur 12. Exempel på utformning av zon 4. 

Källa: Håbo kommun 
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Övriga orter och landsbygd 

Sammanhållen bebyggelse 

Håbo kommun har valt att tillämpa 
definitionen av sammanhållen bebyggelse 
så att den avser minst tre bebyggda tomter, 
som ligger så nära varandra att de bildar en 
tydlig bebyggelsegrupp i landskapet. Även 
mindre grupper av bebyggelse i direkt 
anslutning till detaljplanelagt område 
kategoriseras som sammanhållen 
bebyggelse. Områden med sammanhållen 
bebyggelse redovisas i karta 1. Nya 
områden med sammanhållen bebyggelse 
tillkommer successivt allt eftersom nya 
bostäder byggs. Utpekade områden i 
översiktsplanens kart utgjorde 
sammanhållen bebyggelse vid framtagande 
av planen. 

Skokloster 

Viss komplettering i bebyggelsen är möjlig 
i Skokloster för att förstärka 
befolkningsunderlag och därmed trygga 
samt möjliggöra förädling av befintlig 
service och kollektivtrafik på orten.  

Utvecklingen ska ske genom förtätning och 
sammanlänkning av befintliga 
bebyggelseområden. Ny bebyggelse ska 
lokaliseras innanför ortens nuvarande yttre 
gränser, kategoriserat som 
bostadsbebyggelse i mark- och 
vattenanvändningskartan. Mellan Idealbyn 
och Slottsskogen kan ett större område 
med ny bebyggelse tillkomma.  

Tillskott i bebyggelsen ska bidra till att 
skapa ett mervärde för orten. I de centrala 
delarna av Skokloster, intill befintlig 
service, ska verksamhetsetableringar 
möjliggöras. Utveckling av funktioner som 
bidrar till att skapa lokala mötesplatser i 
orten kan med fördel tillkomma i detta 
område.  

En av ortens starkaste attribut, enligt 
genomförd medborgardialog i orten, är 
närheten till natur, stränder och vatten. 

Dessa värden ska värnas, vidareutvecklas 
och tillgängliggöras. Se vidare bilaga 4 
Ortsanalys för Skokloster för utförligare 
resultat av den medborgardialog som har 
genomförts i arbetet med översiktsplanen.  

En större utbyggnad av Skokloster, där 
orten växer utanför befintliga yttre gränser, 
är förenat med stora investeringskostnader, 
framförallt i infrastrukturen. Utifrån ett 
kommunalekonomiskt perspektiv ska 
därför omfattningen på utvecklingen i 
Skokloster begränsas. Nuvarande kapacitet 
i vatten- och avloppsförsörjning ska 
särskilt beaktas när omfattningen på 
bebyggelsetillskottet fastställs.   

En förbindelse över Skofjärden till Knivsta 
kommun pekas ut i mark- och 
vattenanvändningskartan, se vidare 5.2 
Förändringsområde infrastruktur. Den 
ökade tillgänglighet och närhet till bland 
annat Uppsala, Knivsta och Arlanda som 
en förbindelse över sundet skulle skapa för 
Skokloster, kan motivera en utbyggnad i 
övrig infrastruktur och därmed möjliggöra 
en mer omfattande bebyggelseutveckling i 
orten. Området mellan tätorten och 
Skokloster slott samt området öster om 
Slottskogsleden som i dagsläget omfattas 
av naturreservat kan vid ett sådant skede 
vara aktuellt för vidare utveckling.  

I Skokloster tätort samt vid Skokloster slott 
finns två områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, se 
vidare 4.6 Vatten.  

Krägga/Stämsvik 

Viss komplettering i bebyggelsen, samt 
utveckling av de redan befintliga 
byggrätter som finns i orten, är möjligt. 
Närheten till naturen är en av ortens 
attraktionskrafter, som ortsborna 
uppmärksammade i samband med en 
medborgardialog i orten. Värdena ska 
värnas och bevaras vid utveckling i 
Krägga/Stämsvik. Se vidare bilaga 4 
Ortsanalys för Krägga/Stämsvik för 
utförligare resultat av den medborgardialog 
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som har genomförts i arbetet med 
översiktsplanen. 

Nuvarande befolkningsunderlag i 
Krägga/Stämsvik innebär att stora 
byggnadsvolymer skulle krävas för att nå 
upp till ett befolkningsunderlag som kan 
möjliggöra en serviceutbyggnad i orten. 
Ytterligare utveckling i Krägga/Stämsvik 
är förenad med stora tröskelinvesteringar, 
framförallt vad gäller infrastruktur och 
kommunal service. På lång sikt, efter år 
2030, kan en utveckling av 
Krägga/Stämsvik vara aktuell. Orten ligger 
nära Bålsta och utveckling i båda orterna 
kan möjliggöra en sammanlänkning 
orterna emellan.  

En koppling mellan Krägga/Stämsvik och 
E18 genom en ny trafikplats skulle 
förbättra infrastruktursituationen och 
tillgängligheten för orten och bör 
tillkomma. Trafikplatsen bör lokaliseras 
vid befintlig vägöverfart över E18 för 
nuvarande väg till Krägga/Stämsvik.  

Trafikplatsen krävs för att en vidare 
utbyggnad i Krägga/Stämsvik ska vara 
lämplig. En förbättrad gång- och cykelväg 
mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta bör 
även tillkomma för att möjliggöra arbets-, 
fritids- samt turismresor mellan Bålsta och 
Krägga/Stämsvik samt vidare över 
Ekolsund till Enköpings kommun. Se 
vidare 5.2 Förändringsområde 
infrastruktur angående föreslagen gång- 
och cykelväg.   

Övergran 

Övergran har höga kulturmiljövärden och 
omfattas bland annat av riksintresse för 
kulturmiljövården. Övergran kyrka och 
omkringliggande byggnader omfattas av 
områdesbestämmelser i syfte att bevara 
byns karaktär. Bebyggelsetrycket är 
relativt högt och det har under en längre tid 
skett avstyckningar av tomter inom 
området.  

Övergran har goda väg- och 
kollektivtrafikförbindelser, till Bålsta såväl 
som till Enköping och Örsundsbro vidare 
till Uppsala.  

En större exploatering i området ligger inte 
i linje med översiktsplanens inriktning, se 
vidare 3. Håbometoder. Komplettering i 
bebyggelsen kan dock ske i begränsad 
omfattning och i anslutning till befintlig 
bebyggelse Områdets höga kulturvärden 
ställer höga krav på utformning och 
anpassning till befintlig miljö. En eventuell 
utveckling i området ska underordnas och 
anpassas utifrån dessa värden. 
Tillkommande bebyggelse ska i 
utformning, storlek och omfattning 
anpassas till befintlig bebyggelse. 

Även vatten- och avloppskapaciteten ska 
beaktas vid avgörande om möjlig 
omfattning på eventuellt tillkommande 
bebyggelse. Omkringliggande 
jordbruksmark ska värnas vid en eventuell 
utveckling av orten. 

Befintliga områdesbestämmelser för 
Övergran bör utökas geografiskt för att 
inkludera ett större område kring de, 
utifrån områdesbestämmelserna, värdefulla 
miljöerna innan en eventuell fortsatt 
bebyggelseutveckling sker i orten.  

Genom utökade områdesbestämmelser 
skapas en buffertzon som skyddar området 
från åtgärder i anslutning till 
kulturmiljöerna som kan riskera att 
påverka dess värden. I samband med 
revidering av den geografiska 
utbredningen av områdesbestämmelserna 
ska bestämmelserna ses över, för att 
underlätta tillämpning av dem.  

I Övergran finns ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, se 
vidare 4.6 Vatten.  

Kivinge 

Området är anslutet till det kommunala 
VA-nätet samt trafikeras av kollektivtrafik. 
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Tidigare översiktsplan föreslår 150 
tillkommande villatomter i Kivinge.  

En större exploatering i området ligger inte 
i linje med den här översiktsplanens 
inriktning, som bland annat betonar vikten 
av att fokusera utvecklingen, se vidare 3.1 
Fokusera utvecklingen samt övriga 
Håbometoder i kapitel 3.  

Området lämpar sig för viss 
kompletterande bebyggelse. Vid en 
eventuell nybyggnation i Kivinge ska 
befintlig infrastruktur nyttjas och 
kapaciteten på VA-nätet avgöra 
utbyggnationens omfattning. 
Förtätningsmöjligheter inom området ska 
eftersträvas och eventuell nybyggnation 
ska inte ianspråkta omkringliggande 
jordbruksmark.  

Häggeby-Vreta 

Häggeby-Vreta är från början ett 
sommarstugeområde, som till viss del 
omvandlas till permanenta bostäder. 
Häggeby, och dess sockencentrum med 
kyrkan och närliggande äldre bebyggelse 
omfattas av områdesbestämmelser.  

En större exploatering i området ligger inte 
i linje med översiktsplanen och den 
inriktning som Håbometoderna anger, se 
vidare kapitel 3.  

En eventuell utveckling i området ska syfta 
till att värna och utveckla områdets 
kulturhistoriska miljöer. Tillkommande 
bebyggelse ska i utformning, storlekt och 
omfattning anpassas till befintlig 
bebyggelse. Komplettering av bebyggelsen 
ska ske genom förtätning av orten och ska 
inte ianspråkta omkringliggande orörd 
naturmark. 

Biskops-Arnö 

Biskops-Arnö har höga natur- och 
kulturmiljövärden med värdefulla biotoper 
samt en historiskt mycket intressant 
bebyggelse. Ön omfattas av riksintresse för 

naturvården, Natura 2000-område samt av 
landskapsbildsskydd. På ön finns flera 
värdefulla kulturmiljöbyggnader varav 
vissa är statliga byggnadsminnen. På ön 
bedrivs en folkhögskola.   

Att utveckla området på ön, eller 
intilliggande område på fastlandet, med ny 
bebyggelse ligger inte i linje med 
översiktsplanens övergripande inriktning. 
Biskops-Arnö ligger inte i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse, det ligger 
avskilt från välutbyggd infrastruktur såväl 
som kollektivtrafik. En större 
bostadsutveckling i området skulle skapa 
bilberoende hushåll och innebära en 
ekologisk belastning samt motverka 
kommunens målsättning om att bli 
fossilbränslefria. Se vidare 3. 
Håbometoder.  

Området är vidare värdefullt utifrån 
biologiska aspekter och ett flertal områden 
är utpekade i naturvårdsplanen. Kommunal 
VA-anslutning planeras till Biskops-Arnö, 
men dimensioneras inte för omfattande 
bebyggelsetillskott.  

Vid Biskops-Arnö fanns tidigare ett 
möjligt framtida område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, 
som enligt samrådsversionen av den nya 
översiktsplanen föreslås utgå, se vidare 4.6 
Vatten.  

Ekilla 

Nytillkommande bebyggelse ska begränsas 
i området och eventuella åtgärder i 
området ska syfta till att bevara samt 
vidareutveckla de naturvärden som Natura 
2000-område, naturreservat samt 
riksintresse för naturvården syftar till att 
skydda. Väster om väg 263, i anslutning 
till befintliga bebyggelsegrupper i Ekilla 
by, kan viss tillkommande bebyggelse 
tillåtas. Nytillkommande bebyggelse ska 
begränsas i omfattning och anpassas till 
terräng, landskapsbild och lokalklimat. 
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I Ekilla finns ett möjligt framtida område 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge, 
se vidare 4.6 Vatten.  

Lilla Ullfjärden 

Längs med Lilla Ullfjärdens sydvästra 
strand finns ett antal 
bebyggelsekoncentrationer. Bebyggelsen 
bestod ursprungligen av fritidshus men har 
i viss mån omvandlats till 
permanentbostäder. Vattenområdet i 
anslutning till bebyggelsen omfattas av 
landskapsbildsskydd samt Natura 2000-
område.  

Naturvärdena i området är mycket höga 
och Lilla Ullfjärden har den högsta 
klassningen i kommunens naturvårdsplan, 
se vidare 6. Vatten. Nytillkommande 
bebyggelse är inte lämplig i området på 
grund av områdets naturvärden, samt på 
grund av bristfällig infrastruktur och 
därmed behov av stora investeringar i 
denna vid en utveckling av området.  

Att utveckla området innebär på grund av 
dess avskildhet samt bristande infrastruktur 
stora kommunalekonomiska kostnader 
samt negativa konsekvenser för en 
ekologisk hållbarhet. På lång sikt, när 
föreslagen utveckling skett i Bålsta, kan 
markanvändning i området komma att 
omvärderas. 

Brunnsta by 

Brunnsta by omfattas av 
områdesbestämmelser i syfte att bevara 
byns kulturhistoriska värdefulla miljöer. 
Bebyggelsen har anor från medeltiden, 
med en särskild fastighetsindelning som 
delvis är bevarad.  

Befintliga områdesbestämmelser för 
Brunnsta by bör utökas geografiskt för att 
inkludera ett större område kring de, 
utifrån områdesbestämmelserna, värdefulla 
miljöerna innan eventuella tillskott i 
bebyggelsen sker i orten.  

Genom utökade områdesbestämmelser 
skapas en buffertzon som skyddar området 
från åtgärder i anslutning till 
kulturmiljöerna som kan riskera att 
påverka dessa. I samband med revidering 
av den geografiska utbredningen av 
områdesbestämmelserna ska även 
bestämmelserna ses över, för att underlätta 
tillämpning av dem.  

Omkringliggande jordbruksmark ska inte 
ianspråktas vid eventuell kompletterande 
bebyggelse.  

Söder om Bålsta  

Söder om Bålsta, längs med Mälaren, finns 
ett antal bebyggelseområden utpekade som 
omvandlingsområden. Inom dessa 
områden kan omvandling från fritidshus 
till permanentbostad ske men ingen 
utveckling i form av omfattande 
nybyggnation ska tillkomma. Se vidare 5.3 
Omvandlingsområde.  

Övrig landsbygd 

Nuvarande struktur och markanvändning 
ska i huvudsak fortgå i övriga orter och på 
landsbygden. Det är av stort allmänt 
intresse att förutsättningarna för jordbruk 
är fortsatt goda och att de öppna 
landskapen bevaras.  

Viss nybyggnation kan tillåtas på 
landsbygden och bör då lokaliseras vid 
befintlig bebyggelse, där infrastruktur i 
form av vägar, kollektivtrafik och VA-
ledningar är utbyggd och kapacitetsmässigt 
säkrad.  

Vid nybyggnation på landsbygden ställs 
särskilda krav på placering och gestaltning. 
Utveckling ska ske med stor hänsyn till 
områdenas natur- och kulturmiljövärden 
och till redan befintlig bebyggelse. Vilka 
åtgärder som kräver bygglov respektive är 
bygglovbefriade redovisas i rutan 
Bygglovplikt. 
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På Skohalvöns västra strand, vid Sånka, 
finns ett område för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge, se vidare 4.6 Vatten. 

  

Bygglovplikt  

Olika bestämmelser angående bygglov gäller beroende på var fastigheten ligger. Inom 
detaljplanelagda områden, områdesbestämmelser eller inom sammanhållen bebyggelse är 
kraven på bygglov för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader mer omfattande än 
utanför sammanhållen bebyggelse. Syftet med den utökade bygglovsplikten inom dessa 
områden är att reglera påverkan på omgivningen, främja rättssäkerheten och ge 
förutsättningar för en god grannsämja i områden med en tätare bebyggelse. 

Detaljplan 

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

Områdesbestämmelser 

Inom områden med områdesbestämmelser gäller bygglovplikt på motsvarande sätt som för 
detaljplan. Håbo kommuns områdesbestämmelser i Brunnsta, Häggeby och Övergran 
omfattas av utökad lovplikt vad gäller tak- och fasadmaterial, omfärgning, ändring av fönster, 
rivning av byggnad samt uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader.  

Sammanhållen bebyggelse 

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser men inom sammanhållen 
bebyggelse gäller förutom de befrielser från bygglovplikt som gäller inom detaljplan även 
befrielse från bygglov vid ändring av fasad, byte av takmaterial eller ommålning av huset. 

Utanför sammanhållen bebyggelse 

För bebyggelse utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse 
gäller ytterligare lättnad från bygglovplikten utöver de lättnader som redovisas ovan. Där 
krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad eller för uppförande av en komplementbyggnad, 
mur eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset. Åtgärden ska uppföras minst 4,5 meter 
från fastighetsgränsen.  

Med en liten tillbyggnad menas en storlek på upp till 50 procent av den befintliga 
huvudbyggnadens bruttoarea (BTA) vid senast givna bygglov. Tillbyggnaden får dock högst 
vara 40 kvadratmeter BTA och hela byggnaden ska nyttjas till samma ändamål som tidigare.  

En bygglovbefriad komplementbyggnad är en byggnad i högst en våning belägen i 
huvudbyggnadens omedelbara närhet och som fyller ett behov som komplement till bostaden. 
Den får inte dominera över huvudbyggnaden i area och volym och får som mest uppgå till 50 
procent av huvudbyggnaden, dock högst 60 kvadratmeter BTA. 
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Planeringsriktlinjer 

Hela kommunen 

- Prioritera nybyggnation i områden där tillskott leder till förtätning av befintliga 
bebyggelsegrupper samt där tillgängligheten till funktioner och målpunkter är god. 

- Eftersträva en variation av utformning, upplåtelseform och utbud vid nybyggnation.  
- Skapa goda boendemiljöer med trygga gaturum, utrymme för barn och unga samt 

variation i arkitektur och estetisk utformning vid befintlig bebyggelse såväl som vid 
nybyggnation.  

- Anpassa och integrera ny bebyggelse till befintlig miljö. Platsens karaktär, påverkan 
på stads- och landskapsbild, natur-, kultur- och rekreationsvärden ska beaktas.  

- Säkerställ att den bebyggda miljön är tillgänglig och användbar för alla. 
- Säkerställ att strandskyddet och dess syften långsiktigt bevaras vid nybyggnation i 

kommunen.  
- Samråd med Försvarsmakten vid uppförande av objekt som är högre än 20 meter 

utanför eller 45 meter inom detaljplanelagd mark eller sammanhållen bebyggelse, eller 
vid planering inom stoppområde.  

Bålsta 

- Prioritera större utbyggnadsprojekt i de centrala delarna av Bålsta, inom zon 1 och 2, 
för att därefter successivt utveckla tätorten utåt.  

- Eftersträva att tillkommande bebyggelse ska sammanlänka och bygga bort barriärer 
mellan befintliga bostadsområden.  

- Säkerställ tillgången till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik vid 
bostadsbebyggnation. 

- Planera nybyggda bostäder med maximalt 400 meter promenadväg till hållplats för 
kollektivtrafik.  

Övriga orter och landsbygd 

- Utveckla kommunens övriga tätorter genom förtätning och komplettering inom ortens 
befintliga yttre gränser.  

- Lokalisera ny bebyggelse vid befintliga bebyggelsegrupper. 
- Lokalisera ny bebyggelse med anpassning till terräng, landskapsbild och lokalklimat. 
- Eftersträva lokalisering av bostadsbebyggnation där tillgång till kollektivtrafik samt 

säkra gång- och cykelanslutningar till kollektivtrafikhållplatser finns. Avståndet till 
hållplats för kollektivtrafik bör maximalt vara 400 meter promenadväg för 
kommunens orter samt 1 500 meter för landsbygden. 

- Lokalisera i möjligaste mån ny bebyggelse vid befintlig VA-infrastruktur. 
- Ställ krav på planläggning i områden där det råder ett högt bebyggelsestryck.  
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4.2 Näringsliv 
En befolkningstillväxt förväntas ske i Östra 
Mälardalen såväl som Håbo kommun 
under kommande år. En ökad 
befolkningsmängd i regionen innebär ett 
ökat underlag för verksamma företag i 
kommunen såväl som ett ökat 
arbetskraftsunderlag.  

En stor andel av kommunens 
förvärvsarbetande arbetar idag utanför 
kommunens gränser. Håbobornas 
sysselsättning är därför starkt kopplad till 
den ekonomiska utvecklingen i regionen. 

Att Håbo kommun har en god funktionell 
och kommunikationsmässig koppling till 
omkringliggande städers arbetsmarknader 
är av betydelse för sysselsättningen i 
kommunen och kommunen ska sträva mot 
en ständigt förbättrad tillgänglighet. En 
förbättrad tillgänglighet ska framförallt ske 
genom förbättrad tåg- och busstrafik för att 
möjliggöra ett hållbart resande och uppnå 
målsättningen om en fossilbränslefri 
kommun år 2050.  

Arbetsmarknad och handel 
Det lokala näringslivet ska stärkas och 
kommunen ska verka för att fler 
arbetsplatser skapas i kommunen under 
kommande år. Många välmående lokala 
företag med god branschspridning skapar 
förutsättningar för tillväxt av kommunen 
samt bidrar till ett mindre regionalt 
beroende. En växande lokal arbetsmarknad 
innebär att balansen mellan in- och 
utpendling minskar samtidigt som den 
lokala robustheten mot ekonomiska 
svängningar ökar.  

Ett aktivt näringsliv är en viktig faktor för 
att Bålsta ska bli en levande stad. Fler 
arbetsplatser i kommunen bidrar till att fler 
personer vistas i kommunen under dagtid, 
vilket skapar förutsättningar för ett mer 
aktivt stadsliv.  

En välbalanserad näringslivsmix utgörs av 
lika stora delar tillverkande företag, 
företagsstödjande företag samt ortstjänster 

i form av service, handel och liknande. 
Antalet företagsstödjande tjänster ska öka i 
kommunen för att uppnå en optimal 
fördelning på kommunens arbetsmarknad.  

För att utveckla sällanköpshandeln krävs 
ett bredare utbud och en lokalisering i 
områden med många passerande. Handel 
ska framförallt lokaliseras i centrala lägen, 
medan sällanköpshandel även kan tillåtas 
utanför de centrala delarna av Bålsta.  

Kommunen ska vid såväl nyetableringar 
som befintliga företag främja 
markeffektivitet och en hög koncentration 
av arbetsplatser i företagen. 

Verksamhetsområden 
Konkurrensen vad gäller 
företagsetableringar hårdnar ständigt och 
kommunen måste arbeta aktivt för att 
attrahera nya företag. En god förutsättning 
för framtida exploatering är ett stort 
markinnehav. Efterfrågan på mark för 
etablering av företag och bostäder har ökat 
markant under de senaste åren och en god 
detaljplaneberedskap är viktig för att kunna 
möta marknadens ökade behov.  

Nya markområden för verksamheter ska ha 
goda kommunikationslägen både inom 
tätorten och i resten av kommunen. Att 
markområden återfinns i närheten av 
regional och nationell infrastruktur är 
nödvändig. Motorvägen, Mälarbanan med 
pendeltåg och regionaltåg samt farleden i 
Mälaren skapar goda möjligheter för 
företagens utåtriktade kommunikation och 
ska utnyttjas för företagsamheten på bästa 
sätt. Verksamhetsområden bör vara väl 
förbundna med huvudvägar och 
kollektivtrafik.  

För att skapa en attraktiv kommun för 
företagsetableringar krävs att 
infrastrukturen med kommunikationer, 
service, skola, omsorg och föreningsliv 
fungerar väl. Likväl krävs en 
bredbandsuppkoppling och ett fibernätverk 
som motsvarar den kapacitet som krävs för 
företagens behov.  
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Verksamhetsområden ska utformas med 
arbetande såväl som verksamheten i 
åtanke. Det innebär att arbetsmiljön ska 
utformas för de människor som ska arbeta 
och vistas där, samtidigt som utformningen 
ska möjliggöra att tilltänkta verksamheter 
kan bedrivas effektivt. Nya 
verksamhetsetableringar ska i 
gestaltningen bidra till en trevlig och trygg 
utomhusmiljö att vistas i.  

Verksamhetsetableringar utanför 
kommunens tätorter ska i skala och 
gestaltning anpassas till jordbrukets 
bebyggelsetradition.  

Besöksnäring 
Besöksnäringen och kommunens 
besöksmål bör utvecklas och dessa ska 
vara väl kända och enkla att ta sig till. I 
sammanhanget är tillgängligheten en 

avgörande faktor och kopplingen till bland 
annat Mälaren bör stärkas, se vidare under 
4.5 Fritid. 

Skokloster slott är kommunens mest 
populära besöksmål och området ska 
utvecklas till ett attraktivt besöksmål under 
hela året. Tillgängligheten till stranden ska 
vara god och möjligheten att ta sig från 
slottet till bostadsbebyggelsen i Skokloster 
ska möjliggöras genom en gång- och 
cykelvägsförbindelse.  

Åbergs muséum som ligger i Bålsta är 
också ett populärt besöksmål i kommunen. 
Båda dessa besöksmål samt utveckling och 
marknadsföring av dessa är viktigt även för 
kommunens övriga besöksnäring.   

 

Planeringsriktlinjer 
- Säkerställ en god detaljplaneberedskap för verksamheter samt bostäder. 
- Lokalisera nya verksamhetsområden i goda kommunikationslägen, väl förbundna med 

huvudvägar och kollektivtrafik.  
- Främja den lokala arbetsmarknaden genom en förbättrad kollektivtrafik till 

omkringliggande arbetsmarknadsregion. 
- Främja etablering av markeffektiva företag som innefattar många arbetstillfällen. 
- Lokalisera företagsstödjande tjänsteföretag framförallt i centrala delarna av Bålsta. 
- Samråd med Försvarsmakten vid uppförande av höga objekt, som är högre än 20 meter 

utanför eller 45 meter inom detaljplanelagd mark eller sammanhållen bebyggelse, eller 
vid planering inom stoppområde. 

- Anpassa och integrera ny bebyggelse för verksamheter till befintlig miljö. Platsens 
karaktär, påverkan på stads- och landskapsbild, natur-, kultur- och rekreationsvärden 
ska beaktas.  
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4.3 Kommunikationer 
Utformningen av kommunikationer är 
avgörande i skapandet av ett hållbart 
samhälle. Befintliga kommunikationer, i 
form av gator samt kollektivtrafik, utgör en 
väsentlig del vid lokalisering av lämpliga 
nya utvecklingsområden. Viktiga 
målpunkter ska lokaliseras i strategiska 
lägen där behovet av transporter är litet. En 
god tillgänglighet för kollektivtrafik samt 
med gång och cykel ska säkerställas till 
dessa målpunkter.  

Håbo kommun har som målsättning att bli 
fossilbränslefri, vilket bland annat uppnås 
genom att planera bebyggelsen och 
infrastrukturen utifrån ett minskat 
bilåkande. Detta sker genom att främja 
användningen och utvecklingen av 
alternativa färdmedel, såsom gång, cykel 
och kollektivtrafik. Vid planering av nya 
bostadsområden ska behovet av gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik därför 
alltid beaktas.  

Transportinfrastrukturen ska bidra till en 
god tillgänglighet. Det ska vara möjligt att 
resa inom kommunen såväl som i regionen 
på ett effektivt sätt. Samhällsplaneringen 
ska bidra till att minska hinder och öka den 
fysiska tillgängligheten i samhället för 
gång-, cykel och kollektivtrafik.  

Den utspridda bebyggelsen skapar ett stort 
behov av pendlarparkeringar, framförallt i 
anslutning till resecentrum, för att 
möjliggöra ett enkelt trafikslagbyte. Även 
parkeringar vid övriga servicepunkter i 
kommunen krävs.   

För att effektivisera parkeringsytorna i 
kommunen, framförallt i de centrala 
delarna av Bålsta, ska kommunen ta fram 
en parkeringsnorm. Parkeringsnormen bör 
vara flexibel och anpassningsbar till 
förutsättningarna i stadsbygdens olika 
zoner. Möjlighet till en lägre 
parkeringsnorm ska ges vid nybyggnation i 
stationsnära läge och vid energieffektiva 
och hållbara parkeringslösningar. 
Framtagandet av parkeringsnorm bör 

hanteras inom ramen för en 
parkeringspolicy.  

Att skapa trafiksäkra miljöer ska utgöra 
utgångspunkt vid utformning och 
hastighetsbestämning av nya samt 
befintliga kommunala vägar. Att i de 
centrala delarna av kommunens tätorter 
skapa en trafikmiljö där de oskyddade 
trafikanterna utgör utgångspunkt i 
utformningen, bidrar till trygga och säkra 
miljöer, vilka i sin tur kan medföra ett ökat 
stadsliv. 
Väg  
Gatustrukturen i Bålsta är i dagsläget 
uppbyggd kring större huvudleder, som 
ofta grenas ut i mindre återvändsgränder in 
till bostadsområden. Ett mer finmaskigt 
gatunät, med mindre och tydligare 
kvartersstruktur samt få återvändsgränder, 
ska eftersträvas, framförallt i de centrala 
delarna av Bålsta.  

Kommunens förväntade 
befolkningstillväxt kommer ställa krav på 
utbyggnad samt upprustning av vägar och 
gång- och cykelvägar. För att hantera 
kommande behov av utbyggnad samt 
upprustning av befintliga vägar samt gång- 
och cykelvägar ska en övergripande 
infrastrukturplan tas fram.  

Kommande utveckling i kommunen skapar 
nya behov av på- och avfarter från 
motorvägen, bland annat på grund av den 
trafikökning som tillväxten sannolikt 
kommer att generera. En förändring av på- 
och avfarterna bedöms vara förenligt med 
riksintresset och de värden det syftar till att 
värna. Översiktsplanen föreslår två 
tillkommande trafikplatser längs med 
motorvägens sträckning i kommunen. En 
vid de centrala delarna av Bålsta samt en 
vid Krägga/Stämsvik. Då antalet 
trafikrörelser samt den 
samhällsekonomiska nyttan med en 
tillkommande trafikplats bedöms störst vid 
trafikplatsen i Bålsta ska den prioriteras.  



39 
 

Befintlig trafikplats vid Draget bör på 
grund av säkerhetsskäl samt förväntade 
ökade trafikrörelser byggas om.  

Bålsta, dit kommunens utveckling ska 
fokuseras, ligger nära väg E18. 
Översiktsplanen identifierar ett antal 
områden med förändrad markanvändning 
intill väg E18:s sträckning genom 
kommunen. Inom 50 meter från 
motorvägen råder byggnadsförbud och om 
byggnation planeras inom 100 meter från 
vägen ska en riskanalys genomföras. 
Resultat av riskanalysen fastställer 
lämpligt avstånd från motorvägen för ny 
bebyggelse. Föreslagen utveckling av 
kommunen anses väl förenligt med det 
riksintresseområde för kommunikationer 
som väg E18 utgör.  

Gång- och cykelväg  
I befintliga såväl som i nya 
bebyggelseområden ska gång- och 
cykelvägnätet fungera sammanlänkande 
och skapa en god tillgänglighet till 
intilliggande områden samt till viktiga 
målpunkter så som resecentrum, 
servicefunktioner, fritidsanläggningar samt 
natur- och rekreationsområden. En god 
tillgänglighet till gång- och cykelvägnätet 
ska även säkerställas vid befintliga samt 
tillkommande verksamhetsområden.  

Att separera oskyddade trafikanter från 
biltrafiken ska eftersträvas vid utformning 
av nya gång- och cykelvägar, för att öka 
trafiksäkerheten och möjliggöra för barn 
att på egen hand vistas i trafiken på ett 
säkert sätt.  

Översiktsplanen identifierar ett antal nya 
gång- och cykelvägar, som bidrar till att 
binda samman målpunkter i kommunen 
såväl som i regionen samt utvecklar 
möjligheten att på ett säkert och 
miljövänligt sätt transportera sig i 
kommunen. De förespråkade gång- och 
cykelvägarna mellan Bålsta och Bro samt 
mellan Bålsta och Krägga vidare över 
Ekolsund anses fylla en regional funktion 
genom de kommunövergripande 
kopplingar de skapar och bör därför ha ett 

statligt huvudmannaskap. Se vidare 5.2.3 
Infrastruktur.  

Goda möjligheter att transportera sig med 
gång och cykel är en förutsättning för att 
minska bilberoendet i ett samhälle. 
Planerad utbyggnad samt utformning av 
kommunens gång- och cykelvägnät samt 
åtgärder för att främja cykelanvändandet i 
kommunen hanteras vidare i en 
handlingsplan, som planeras att ta fram.  

Järnväg 
Håbo kommun planerar för en fortsatt 
befolkningstillväxt och efterfrågan på 
tågtrafik förväntas öka under kommande 
år. På sikt kommer det att bli aktuellt med 
en utbyggnad av Mälarbanan i kommunen 
för att klara det ökade kapacitetsbehovet. 
Håbo kommun ska i sin planering 
säkerställa att kommunens framtida 
utveckling möjliggör en utbyggnad av 
Mälarbanan.  

Översiktsplanen identifierar ett antal 
områden med förändrad markanvändning 
intill Mälarbanans sträckning genom 
kommunen. För att säkerställa att 
kommunens utveckling inte påverkar en 
framtida utbyggnad av Mälarbanan bör ny 
bebyggelse inte tillåtas närmre än 30 meter 
från spårmitt på järnvägen. Om ny 
bebyggelse planeras inom 100 meter från 
Mälarbanan ska en riskanalys utföras. 
Resultat av riskanalysen fastställer 
lämpligt avstånd från järnvägen för ny 
bebyggelse. Föreslagen utveckling av 
kommunen anses väl förenligt med 
riksintresseområdet för kommunikationer 
som Mälarbanan utgör. 

Möjligheten att från hela västra 
Mellansverige effektivt transportera sig till 
Arlanda, utan att passera den redan tungt 
belastade Stockholm central, bör utredas. 
Ett brett angreppssätt ska användas när 
frågan utreds, där sträckning via Bålsta bör 
ingå i utredningen. Anläggande av järnväg, 
alternativt förbättrade vägförbindelser, från 
Bålsta till Arlanda skulle öka tillgänglighet 
till Arlanda för kommunen såväl som 
regionen. En förbättrad förbindelse mellan 
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Bålsta och Arlanda är även viktig för tunga 
godstransporter från Arlanda samt från 
Kapellskär. 

En förbättrad förbindelse mellan Bålsta 
och Arlanda ligger väl i linje med 
kommunens vision om att vara en aktiv 
part i Mälardalen samt med regionala 
målsättningar om en förbättrad 
tillgänglighet till Arlanda, som bland annat 
uttrycks i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen.  

Förändrad markanvändning längs med väg 
912, vilken omfattas av riksintresse för 
kommunikationer, ska vara förenlig med 
riksintresset och ska inte begränsa vägens 
koppling till Arlanda.  
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken fyller en viktig roll i 
kommunens framtida utveckling, inte 
minst för att uppnå målet om en 
fossilbränslefri kommun. Målsättningen är 
att kollektivtrafiken ska vara attraktiv, 
effektiv och jämlik.  

Då Håbo kommun trafikeras av 
kollektivtrafik från såväl Uppsala som 
Stockholm läns landsting krävs en god 
samordning mellan länens 
kollektivtrafikförvaltningar för att trafiken 
ska utgöra ett attraktivt resealternativ för 
resenärerna. Avgång- och ankomsttider 
samt biljettsystem och taxor måste 
samordnas på ett för resenären smidigt sätt.  

En stor del av den arbetsföra befolkningen 

pendlar ut från kommunen, framförallt 
med pendeltåget till Stockholmsregionen, 
och eftersom Håbo kommun eftersträvar 
ett hållbart resande är det viktigt att 
kollektivtrafiken erbjuder snabba och 
effektiva anslutningar från 
bostadsområdena till buss- och 
tågstationen.  

Bålsta station ska utvecklas till ett 
resecentrum som ska utgöra en modern, 
effektiv och funktionell bytespunkt för tåg- 
och busstrafik samt till och från övriga 
trafikslag.  

Kollektivtrafiken ska möjliggöra för 
boende, inom samtliga orter i kommunen, 
att ta sig till arbete och fritidsaktiviteter. 
Kollektivtrafiken ska vidare möjliggöra för 
besökare att ta sig till kommunens orter 
samt besöksmål. Trafikering av 
kollektivtrafiken behövs under, såväl som 
före och efter, de traditionella 
arbetstiderna. En trafikering under hela 
trafikdygnet är betydelsefullt inte minst för 
barn och ungas möjlighet att på egen hand 
resa till och från skola och 
fritidsaktiviteter. Anropsstyrd 
kollektivtrafik kan vara ett alternativ i de 
delar av kommunen där underlaget för en 
traditionell trafikering är för litet. 

Säkra och väderskyddade hållplatser är 
viktigt, inte minst på landsbygden, för att 
kollektivtrafiken ska upplevas attraktiv och 
utgöra ett konkurrerande alternativ till 
bilen. Attraktiva hållplatser med möjlighet 

till bil- samt cykelparkering 
är nödvändigt för att 
attrahera fler 
kollektivtrafikresenärer.  

Figur 13. Pendeltågsstationen i Bålsta.  
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Bredband 
Tillgången till bredband är en viktig 
förutsättning för att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter, vilket i sin 
tur är ett centralt verktyg för att minska 
samhällets klimatpåverkan, bland annat 
genom ett minskat transportbehov. För att 
möta framtida behov av bredband krävs 
stora investeringar i ny infrastruktur och en 
mer effektiv teknik. Den pågående 
teknikutvecklingen kommer kräva en 
betydande utbyggnad av fibernät.  

Håbo kommun ska verka för att utbyggnad 
av bredbandsnätet sker i alla delar av 
kommunen, att utbudet av tjänster och 
tjänsteleverantörer är brett samt att näten är 
öppna och har en hög kvalitet och 
robusthet. Kommunens ansvarar för att fri 
konkurrens ska råda på 
bredbandsmarknaden. I Håbo kommun 
utgår arbetet med bredbandsfrågan från 
kommunens bredbandsstrategi antagen år 
2015. 

Planeringsriktlinjer 
- Utforma kommunens kommunikationer utifrån de oskyddade trafikanternas 

perspektiv. 
- Säkerställ att tillgången till gång- och cykelvägar tillgodoses vid ny bostadsbebyggelse 

samt nya verksamhetsområden.  
- Säkerställ ett väl sammanlänkat gång- och cykelvägnät, i befintliga såväl som i nya 

bostadsområden samt verksamhetsområden.  
- Verka för säkra busshållplatser på landsbygden.  
- Verka för en utökad pendeltågstrafik genom dialog med berörda myndigheter.  
- Planera för fler pendlarparkeringar, inklusive cykelparkeringar, vid resecentrum samt 

vid andra kollektivtrafikhållplatser som är viktiga bytespunkter eller som har ett stort 
antal resenärer. 

- Säkerställ möjlighet till en utbyggd spårkapacitet på Mälarbanan genom att lämna 
området närmast befintlig järnväg fri från bebyggelse. 

- Tillämpa ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter från närmsta spårmitt på järnväg vid 
planering av ny bebyggelse. 

- Samråd med berörd myndighet vid planering inom skyddsavstånd för järnväg och väg 
som utgör riksintresse samt för åtgärder som kan påverka sjöfarten på farled som utgör 
riksintresse. 
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4.4 Natur och kultur 
Natur 
Naturmiljöerna fyller en viktig funktion 
för såväl biologisk mångfald som 
rekreation. De främjar bland annat ett rikt 
växt- och djurliv samt bidrar till ett gott 
närklimat och en god luftkvalitet.  

Kommunens natur- och vattenresurser ska 
skyddas, bevaras och utvecklas. 
Människors rätt till och behov av gröna 
miljöer ska tillgodoses och rörligt 
friluftsliv och rekreation möjliggöras. 
Håbo kommuns värdefulla naturmiljöer 
ska bevaras och kommunen ska trots 
planerad tillväxt vara en kommun där 
invånarna lever med närhet till naturen. 
Det öppna jordbrukslandskapet ska bevaras 
och möjligheterna att hävda marken 
uppmuntras.  

Områden utpekade som skyddad natur i 
mark- och vattenanvändningskartan utgörs 
av områden av riksintresse för naturvården, 
Natura 2000-områden samt naturreservat. 
Inom dessa områden ska nuvarande 
markanvändning fortgå. Åtgärder som inte 
syftar till att vidareutveckla naturvärdena 
inom områdena ska inte genomföras. 
Arealen av skyddade mark- och 
vattenmiljöer med höga naturvärden ska 
öka. Översiktsplanens inriktning, vad 
gäller bevarande och utveckling av 
befintliga naturvärden såväl som 
utveckling av ny bebyggelse, anses bidra 
till att tillvarata och vidareutveckla 
områden som omfattas av riksintresse för 
naturvården, Natura 2000 samt 
naturreservat.  

Kommunens naturvårdsplan med 
tillhörande naturinventering ska användas 
som kunskapsunderlag för plan- och 
lovgivningsärenden samt övriga beslut som 
kan påverka de värdefulla naturmiljöer 
som finns i kommunen. 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 
en naturtyp som är mycket sällsynt eller 
unik, 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 själva 
helheten är det avgörande. För att 
säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att 
hänsyn till områdena tas när plan- och 
lovgivning sker i närområdet. Områdenas 
värden ska beaktas vid åtgärder, inte bara i 
direkt anslutning till dem, utan även i ett 
större omland kring dem. 

Speciella skyddsvärden är noggrant 
avgränsade områden som har valts ut på 
grund av en speciell naturkaraktär eller 
specifika värden. Hänsyn till dessa 
områden ska tas när plan- och lovgivning 
sker i anslutning till dem.  

Areella näringar 
Håbos landskap präglas av jordbruksmark. 
Att värna om lantbruken och dess resurser, 
inte minst deras betydelse för 
livsmedelsproduktionen, blir allt viktigare i 
takt med att kommunen växer och 
exploateras. All jordbruksmark ska anses 
värdefull och ska i möjligaste mån skyddas 
från åtgärder som förhindrar nuvarande 

Figur 14. Naturreservatet Granåsen. 
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användning av marken. Åtgärder som 
begränsar eller försvårar brukning 
jordbruksmarken får endast genomföras 
om det finns särskilda skäl och om 
åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet i 
andra avseenden.  

I de fall intrång i jordbruksmark 
planeras ska de tydligt motiveras och 
kompensationsåtgärder för att 
återskapa motsvarande värden ska 
genomföras.  

Håbo kommun ska vidare verka för 
ett ökat samarbete med lantbrukare i 
syfte att behålla en lämplig hävd på 
värdefulla marker.  

Jordbruksmarken inom Bålsta tätort 
utgörs i huvudsak av mindre enheter, 
vilka på grund av deras storlek anses 
ha ett lägre värde än övrig 
jordbruksmark i kommunen. 
Jordbruksmarken i tätorten anses därför 
vara möjlig för ianspråktagande för vidare 
utveckling av Bålsta. Utveckling på 
nuvarande jordbruksmark kan omfatta 
bostadsbyggnation men även utveckling av 
exempelvis parker och kolonilotter. Delar 
av områdena, där ett tillskott av bostäder 
kan bidra till ett mer sammanlänkat Bålsta, 
anses lämpliga att förändras enligt 
strukturen i stadsbygd zon 4.  

Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras 
samt dess kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. Ett fortsatt skogsbruk i 
kommunen ska möjliggöras genom att 
skydda skogsområden från åtgärder som 
förhindrar nuvarande användning av 
marken. Åtgärder som begränsar eller 
försvårar för skogsbruket får endast 
genomföras om det finns särskilda skäl och 
om åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet 
i andra avseenden. Större, 
sammanhängande skogsområden där ett 
aktivt skogsbruk bedrivs är särskilt 
prioriterat att värna.  

Kulturhistoriska miljöer 
Håbo kommun är rik på värdefulla 
kulturmiljöer. Den äldre bebyggelsen är 
värdefull utifrån många aspekter och ska 
ses som en resurs i planeringen.  

Värdefulla kulturmiljöområden ska värnas 
och vidareutvecklas. Kommunens 
odlingslandskap, framförallt kring 
Skokloster och Övergran Yttergran, är en 
av kommunens attraktionskrafter och ska 
bevaras.  

Den nuvarande markanvändningen med 
det öppna landskapet runt byarna ska 
bevaras så att dess kulturhistoriska värden 
består. Ny bebyggelse och andra åtgärder 
inom utpekade riksintresseområden ska 
syfta till att ytterligare förstärka områdenas 
kulturmiljövärden. Jordbrukslandskapets 
öppna vidder ska värnas och eventuell 
nytillkommande bebyggelse bör ske i 
anslutning till befintlig bebyggelse, se 
vidare 4.1 Boende och befolkning.  

Gränsen för riksintresset Övergran 
Yttergran bör justeras så att området i 
söder avgränsas av E18, enligt 
länsstyrelsens pågående revidering.  

Kommunens kulturmiljöprogram ska 
vägleda plan- och lovgivningsärenden samt 
övriga beslut som kan påverka de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
objekt som finns i kommunen.  

Figur 15. Skokloster slott. 
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Värdet i utpekade objekt i 
kulturmiljöprogrammet ska långsiktigt 
bevaras. Vid kompletteringar av 
bebyggelsen inom utpekade kulturmiljöer 
ska särskild hänsyn tas till landskapsbild, 
utformning av befintlig bebyggelse och 
närmiljö. Förändringar av befintlig 
bebyggelse ska anpassas väl till 
byggnadernas egenart. Estetiska och 
arkitektoniska värden ska ges hög prioritet. 

Objekt med blå markering i 
kulturmiljöprogrammet har ett mycket högt 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. 
Dessa objekt ska sätta ramarna och styra en 
eventuell utveckling i närområdet och 
förändringar i miljön ska alltid 
underordnas deras värden.  

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 närområdet. Objekten 
och deras värde ska beaktas vid åtgärder, 
inte bara i direkt anslutning till objekten, 
utan även i ett större omland omkring dem.  

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.  

 

Planeringsriktlinjer 
- Säkerställ att utpekade natur- och kulturområdens värden bevaras och vidareutvecklas.  
- Områden utpekade som skyddad natur ska inte ianspråktas. 
- Använd Naturvårdsplanen som underlag för beslut vid plan- och lovgivningsärenden, 

samt övriga beslut som kan påverka värdefulla naturmiljöer.  
- Säkerställ att nuvarande markanvändning i den högt klassade jordbruksmarken fortgår. 

Ianspråktagande av övrig jordbruksmark ska undvikas om annan likvärdig mark kan 
användas och ska om så sker tydligt motiveras.  

- Genomför kompensationsåtgärder vid intrång i områden av värdefull karaktär vad 
gäller natur- eller kulturvärden. Åtgärden vid intrång ska medföra en ökad hållbarhet i 
andra avseenden och ska tydligt motiveras.  

- Värna om att det öppna landskapet består vid lokalisering ny bebyggelse.  
- Värna om värdefulla kulturmiljöer och -objekt genom att tillämpa kommunens 

kulturmiljöprogram vid planering av en förändrad markanvändning.  
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Karta 4. Områden utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram.
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4.5 Fritid 
Invånarnas livskvalitet och hälsa påverkas 
av hur bostads- och verksamhetsområden 
samt offentliga miljöer planeras och 
gestaltas. Mötesplatser, lokaler för 
kulturella aktiviteter samt grönområden, 
parker, lekplatser och möjligheten till ett 
aktivt friluftsliv har stor betydelse för 
samhällets hållbara utveckling och hur 
attraktiv Håbo kommun upplevs av 
boende, potentiella inflyttare samt 
besökare.  

Att skapa attraktiva miljöer som 
uppmuntrar till fysisk aktivitet bidrar bland 
annat till en förbättrad folkhälsa. Attraktiva 
boendemiljöer med möjlighet till lek och 
spontanidrott, god tillgång till säker gång- 
och cykelinfrastruktur, tillgänglighet till 
grön- och naturområden samt trygga 
lekplatser ska finnas i kommunen. 
Förutsättningarna för spontanidrott ska 
särskilt beaktas vid planering av dessa ytor 
och anläggningar.  

Möjligheterna att transportera sig genom 
kommunen, på exempelvis vandrings- och 
ridleder, bidrar till rekreationsvärden och 

utveckling av dessa ska uppmuntras.  

Kommunens friluftsliv- och 
rekreationsområden, tätortsnära 
grönstruktur, kultur- och 
fritidsanläggningar samt övriga 
aktivitetsytor ska i möjligaste mån 
utformas och utvecklas så att de tilltalar 
och kan användas av en bred målgrupp, 
oavsett kön, ålder eller eventuella 
funktionshinder. Nya områden för 
fritidsaktiviteter och rekreation bör 
lokaliseras så att samtliga grupper i 
samhället ges möjlighet att nyttja dem. 

Funktionerna bör koncentreras i lägen som 
har en god tillgänglighet med 
kollektivtrafik samt säkra gång- och 
cykelförbindelser. Detta för att garantera 
en god tillgänglighet för barn och unga 
samt för att främja för ett hållbart resande. 
Koncentrationen av kultur- och 
fritidsanläggningar ska främst finnas i 
Bålsta och hållas samman.  

Figur 16. Grillplats vid Torresta naturstig.  
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Friluftsliv- och rekreationsområden 
Människors rätt till och behov av gröna 
miljöer ska tillgodoses för att möjliggöra 
ett rörligt friluftsliv och rekreation.  

Håbo kommuns Mälarstränder är en högt 
värderad resurs för hela kommunen, både 
vad gäller biologiska aspekter som frilufts- 
och rekreationsvärden. Tillgängligheten till 
de många mil strandlinje som kommunen 
har ska värnas och där så är lämpligt 
utvecklas. Se vidare 4.6 Vatten under 
avsnittet Stränder. 

Kontakten mellan de centrala delarna av 
Bålsta och Mälaren ska förstärkas genom 
att skapa möjligheter att på ett enkelt och 
säkert sätt ta sig mellan de centrala delarna 
av tätorten och vattnet. Strategier för hur 
en bättre tillgänglighet från de centrala 
delarna av Bålsta till Mälaren ska 
utvecklas bör inkluderas i den 
grönstrukturplan som ska tas fram, se 
vidare under Grönstruktur nedan. 

Håbo kommuns gynnsamma 
förutsättningar för båtlivet ska 
tillvaratas genom anläggande av 
gästhamn i Aronsborgsviken. 
Båthamnar med varv och liknande 
för fritidsbåtar bör på sikt lokaliseras 
i utkanten av Bålsta för att inte 
begränsa den allmänna 
tillgängligheten till stranden i de 
centrala delarna av tätorten. 
Kommunens hamnar kan med fördel 
lokaliseras koncentrerat, bland annat 
för att möjliggöra gemensamma funktioner 
för rening och tömning.   

Grönstruktur 
Tillgång till bostadsnära natur är en viktig 
aspekt för att skapa en god bebyggd miljö. 
Närhet, nåbarhet, tillgång, och kvaliteter i 
den bostadsnära naturen är avgörande 
faktorer som alltid ska beaktas. Avståndet 
till grönområdena ska inte vara längre än 
300 meter från befintliga bostadsområden 
samt från nybyggnadsområden.  Större 
strövområden bör nås inom två kilometer.  

En variation i grönområdena, som 
kompletterar varandra och fyller olika 
behov för olika grupper, ska eftersträvas. 

Tillgängligheten till grönstruktur och 
frilufts- och rekreationsområden i 
kommunen ska vara hög. Satsningar på 
utveckling eller nåbarhet kan öka den 
upplevda tillgången till grönområden, även 
om tillgänglig areal är oförändrad. Arbete 
för att öka tillgängligheten kan exempelvis 
innebära fysiska anläggningar som 
parkeringsplatser för bil och cykel, 
hårdgjorda stigar, gång- och cykelvägar till 
ändamålsenlig kollektivtrafik eller bra 
informationsmaterial. Tillgången till 
rekreationsområden som är möjliga att 
nyttja på egen hand utan någon organiserad 
verksamhet eller föreningsanslutning är 
viktigt.   

Innehållet i framförallt tätortens 
grönstruktur behöver utvecklas samtidigt 
som nya områden skapas och skyddas i 
planeringen. Den tätortsnära naturen i 
Bålsta ska vara väl integrerad med 
tätortens övriga strukturer för att bidra till 
attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad 
välfärd. Den ska fungera sammanlänkande 
och möjliggöra möten mellan boende.  

Grönområdenas värden och 
användningsmöjligheter ökar med deras 
storlek och om de ingår i en väl fungerande 
helhet. Stora sammanhängande 

Figur 17. Ekilla badplats. 
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grönområden är viktiga, bland annat för 
den biologiska mångfalden och utifrån ett 
friluftslivsperspektiv.  

Koppling mellan grönområden krävs för att 
tillhandahålla ett ekologiskt såväl som 
socialt fungerande system. Kommunen ska 
verka för ett sammanhängande nätverk av 
grönytor i Bålsta, i kommunen samt på en 
regional skala. Görvälnkilen, som är en 
grön kil utpekad i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
angränsar till Håbo kommun. Det gröna 
samband som kilen innebär ska fortsätta 
vidare genom kommunen.  

Grönområdena är betydelsefulla i ett 
förändrat klimat. Mångfunktionella ytor 
fyller viktiga funktioner för att 
klimatanpassa befintlig bebyggd miljö. 
Grön- och blåstrukturen, i form av 
grönområden, träd, vattendrag och dammar 
kan bidra med luftrening, 
temperatursänkning samt hantera ökade 
vattenmängder. Dessa funktioner ska där 
så är möjligt och där behov finns tillvaratas 
och vidareutvecklas. Vid utvecklingen av 
nya bebyggda områden är det viktigt att 
ytor för dessa funktioner inkluderas i 
planeringen. Större obebyggda områden 
kan bland annat ge möjligheter till 
ekologiska lösningar för omhändertagande 
av dagvatten genom 
dagvattenanläggningar. Läs mer om 
förväntade klimatförändringar i 2.2.4 
Klimatförändringar. 

Översiktsplanen identifierar grönområden, 
gröna stråk samt anlagda parker vilka är 
viktiga att värna utifrån ett eller ett flertal 
olika värden. Dessa är markerade som 
grönområde i mark- och 
vattenanvändningskartan. Många av de 
identifierade områdena har värdefulla 
sociala värden som bland annat 
rekreations- och motionsområde. 
Översiktsplanen uppmärksammar även 
Gröna dalen, som är ett förändringsområde 
där de gröna värdena ska förstärkas och 
utvecklas, se vidare 5.2.4 Grönområde. 

Inom utpekade områden ska i huvudsak 
nuvarande markanvändning fortgå. 
Åtgärder som inte syftar till att 
vidareutveckla befintliga värden kopplat 
till områdenas funktion som grönområde 
ska undvikas och får endast genomföras 
om det finns särskilda skäl och om 
åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet i 
andra avseenden.  

I de fall intrång i områden av värdefull 
karaktär planeras ska de tydligt motiveras 
och kompensationsåtgärder för att 
återskapa motsvarande värden ska 
genomföras. 

Områden utpekade som grönområden 
utgörs av områden utpekade i 
grönstrukturinventeringar i samband med 
tidigare översiktsplaner. Under samrådet 
kommer en uppdatering av inventeringarna 
genomföras utifrån såväl ekologiska som 
sociala värden, för att säkerställa tillgång 
till tätortsnära grönstruktur, större 
grönområden på landsbygden samt för 
möjliggöra bevarande och vidareutveckling 
av en sammanhållen grönstruktur för såväl 
Bålsta som hela kommunen. Gröna 
samband, och deras möjlighet att koppla 
samman olika delar av kommunen samt 
skapa regionala gröna kopplingar, ska 
uppmärksammas i samband med 
inventeringen.  

Översiktsplanens inriktning vad gäller 
kommunens friluftslivs- och 
rekreationsområden förstärker det 
riksintresse som Mälaren med dess öar och 
strandområden utgör. Då riksintresset 
täcker stora delar av kommunens yta kan 
dock avvägningar mellan 
friluftslivsintressen och andra allmänna 
intressen bli aktuellt, se vidare 4.11 
Riksintressen samt bilaga 2 Riksintressen i 
Håbo kommun.  

En grönstrukturplan, som pekar ut 
värdefulla områden samt fastställer 
strategier för bevarande, utveckling och 
sammanlänkning av dessa, bör tas fram. 
Grönstrukturplanen utgör 
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kunskapsunderlag samt verktyg för 
framtida planering för att garantera att 
grönstrukturen beaktas.  

Kultur- och fritidsanläggningar 
Kultur- och fritidsanläggningar fyller en 
viktig funktion bland annat som 
mötesplatser, och tillgängligheten till dessa 
ska vara god.  

I och med förväntad befolkningstillväxt 
ökar behoven av publika anläggningar. 
Utbudet av dessa ska öka i samma takt som 
befolkningsmängden ökar. Det finns ett 
stort behov av att utveckla offentliga 
mötesplatser som parker och torg i 
kommunen. Ett antal skolor med 
tillhörande kultur-, idrotts- och 
fritidsanläggningar behöver utvecklas eller 
skapas.  

Ett ökat befolkningsunderlag möjliggör 
men ställer även krav på fler och nya 
former av kultur-, idrotts- eller 
livsstilsyttringar. Ett kulturhus för 
scenkonst, teater, musik och dans, både för 
amatörer och för professionell verksamhet, 
bör tillkomma i de centrala delarna av 
Bålsta. Vid ett framtida idrottscentrum bör 
en sporthall med god publikkapacitet 
finnas. 

Utöver anläggningar för kultur- och 
fritidsaktiviteter fyller platser för spontana 
aktiviteter, utan krav på 
föreningstillhörighet eller kostnader för 
nyttjande, en viktig funktion och 
tillgängligheten till dessa ska säkerställas. 
Privata initiativ uppmuntras då dessa 
platser är viktiga för att möjliggöra 
fritidsaktiviteter utanför ramen för 

organiserade idrotter.  

Vid anläggande av framförallt 
spontanidrottsytor ska både 
pojkars/mäns och 
flickors/kvinnors preferenser tas 
i beaktan. Det ska vara en 
variation i ytorna som lämpar 
sig för alla, oavsett kön eller 
ålder. Aktivitetsytor för 
spontana aktiviteter är förutom 
funktionen för spontana 
aktiviteter även betydelsefulla 
som mötesplatser.  

Den geografiska spridningen på 
tillkommande aktivitetsytor, i form av 
bland annat spontanidrottytor, lekplatser 
och parker, ska fördelas i likhet med 
tillkommande bebyggelse för att garantera 
att ytorna tillkommer i bostadsnära lägen 
där behovet är som störst. Vilken typ av 
aktivitetsytor som är lämpliga inom 
respektive stadsbyggnadszon definieras i 
4.1 Boende och befolkning. 

Figur 18. Håbo kommuns simhall. 
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Planeringsriktlinjer 
- Säkerställ att utpekade grönområden bevaras och vidareutvecklas.  
- Skapa och bevara attraktiva och tillgängliga parker samt grön- och naturområden vid 

nybyggnation. 
- Värna och utveckla grönytor och deras funktion för klimatreglering, framförallt i 

tätbebyggda områden. 
- Tillvarata och vidareutveckla mångfunktionella ytor i befintlig bebyggelse samt vid 

nybyggnation för att möta förväntade klimatförändringar.  
- Säkerställ att befintliga såväl som planerade bostadsområden ligger högst 300 meter 

från ett grönområde. Större strövområden bör nås inom två kilometer.  
- Utöka utbudet av kultur-, fritids- och idrottsanläggningar samt ytor för lek och 

spontanidrott i takt med befolkningstillväxten. 
- Lokalisera kultur-, fritids- och idrottsanläggningar i kollektivtrafiknära lägen. 
- Tillgodose barn och ungdomars behov av lek och spontanidrott i den gröna närmiljön. 
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4.6 Vatten 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
(vattendirektivet) ska alla 
vattenförekomster uppnå 
miljökvalitetsnormen god status till år 
2021. Enligt direktivet får ingen status 
försämras. Vid planering, planläggning, 
lovgivning och tillståndsprövning ska 
vattenförvaltningens gällande 
miljökvalitetsnormer iakttas. 

Vattendirektivet kan komma att ställa 
ökade krav på kommunala reningsverk och 
avloppsnät. Möjligheten att koppla 
samman kommunens reningsverk genom 
mellankommunala lösningar bör 
undersökas i samband med detta. Se vidare 
4.7 Teknisk försörjning om kommunens 
vatten- och avloppsvattennät samt 
dricksvattenförsörjning.  

Kommunen ska genom sin planering, 
tillsyn och VA-verksamhet verka för en 
god vattenstatus i sina yt- samt 
grundvattenförekomster. Håbo kommun 
ska sträva mot ett vatten utan övergödande 
ämnen och miljögifter där 
dricksvattenförsörjningen är långsiktigt 
säkrad.  

Vattnets kvalitet påverkas i stor 
utsträckning av markanvändningen inom 
delavrinningsområdet. I takt med en 
ökande befolkningsmängd ökar ofta 
mängden hårdgjord yta. Det resulterar i en 
minskad infiltration och en ökad mängd 
dagvatten, vilket riskerar att medföra 
ökade utsläpp till Mälaren. Kommunens 
dagvattenpolicy anger hur kommunen ska 
arbeta med frågan.  

Belastningen av näringsämnen och andra 
föroreningar som härrör från dagvatten, 
verksamheter, enskilda avlopp och 
jordbruk ska minimeras genom krav ställda 
vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och 
tillstånd. 

Nybyggnationens påverkan på vattnet och 
dess kvalitet ska synliggöras tidigt i 
planeringsprocessen för att upptäcka 
eventuella negativa effekter på 
vattenkvaliteten och då motverka, 
minimera samt åtgärda nybyggnationens 
påverkan på ett effektivt sätt. Detta är 
särskilt viktigt inom avrinningsområdet för 
Lilla och Stora Ullfjärden, som omfattas av 
riksintresse för naturvården, Natura 2000 
samt naturreservat.  

Kommande klimatförändringar kommer 
sannolikt påverka vattnet och dess status, 
se vidare 2.2.4 Klimatförändringar. 
Vattnets funktion för 
dricksvattenförsörjning hanteras i 4.7 
Teknisk försörjning. 

Ett vattenprogram, som mer utförligt 
beskriver kommunens förhållningssätt 
samt åtgärder för att uppnå en god 
vattenstatus enligt gällande 
miljökvalitetsnormer är under 
framtagande.  

Stränder 
Kommunens tillgång till Mälarstränder ska 
uppmärksammas och förvaltas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Strandskyddets 
syften ska alltid uppfyllas och fri passage 
till stranden ska lämnas.  

Exploateringstrycket i strandnära områden 
kommer sannolikt att öka i samband med 
ett ökat bebyggelsetryck generellt i 
kommunen och vikten av att värna om 
strandskyddet ökar i takt med att 
kommunen blir allt mer tätbebyggd.   
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Kommunens närhet till vatten ska 
tillvaratas genom en ökad tillgänglighet 
och en förstärkt koppling till vattnet, för att 
på så sätt möjliggöra för kommuninvånare 
samt besökare att nyttja vattnets kvaliteter. 
En ökad tillgänglighet ska ske i områden 
där strandområdet redan är ianspråktaget 
samt där en ökad tillgänglighet till vattnet 
kan bidra till ökade rekreations-, 

friluftslivs- och besöksvärden. I 
områden där strandlinjen har höga 
biologiska värden ska dessa 
premieras över en ökad 
tillgänglighet. Åtgärder för att 
uppnå en ökad tillgänglighet till 
stranden ska framförallt fokuseras 
till Bålsta.  

Bebyggelse i närheten av stränder 
kan vid en god planering öka 
tillgängligheten till stranden och 
vattnet för allmänheten. På 
kommunens mark och i samband 
med detaljplanering och 
bygglovgivning inom 
strandskyddat område ska 

kommunen bevara och förbättra 
tillgängligheten till vattnet och dess 
stränder för allmänheten.  

Målpunkter och rörelsestråk längs 
stränderna ska utvecklas på ett varsamt 
sätt. Tätortsnära strandstråk är prioriterade 
i sammanhanget.  

 

Planeringsriktlinjer 
- Bevara, utveckla och tillgängliggör strandområden och vattenmiljöer i kommunen på 

ett långsiktigt hållbart sätt. 
- Minimera dagvattnets, verksamheters, enskilda avlopps samt jordbruks påverkan på 

vattenkvaliteten vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd.  
- Säkerställ att miljökvalitetsnormer för vatten inte överskrids genom att vidta 

nödvändiga utredningar och åtgärder. 
- Genomför där så är möjligt förbättringsåtgärder avseende vattenkvaliteten vid 

nybyggnation på kommunens mark. Verka för att motsvarande åtgärder genomförs i 
större byggnationsprojekt på icke-kommunägd mark.  

Strandskydd 

- Skydda stränder från tillkommande bebyggelse som är privatiserande eller 
landskapsbildspåverkande samt från avskärmande anläggningar.  

- Säkerställ och utveckla tillgängligheten till vattnet och dess stränder för allmänheten 
vid eventuell förändring inom strandskyddat område. 

- Utveckla rekreations-, friluftslivs- och besöksvärden inom de strandområden som 
redan är ianspråktagna. 

- Utveckla på ett varsamt sätt målpunkter och rörelsestråk längs stränderna, framförallt i 
tätortsnära strandstråk. 

Figur 19. Aronsborgs hamn. 



Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Håbo kommuns LIS-områden syftar till att öka attraktiviteten på landsbygden för invånare i 
området, i kommunen såväl som för besökare. LIS-områdena ska möjliggöra en förädlad och 
förstärkt boendenära service och kollektivtrafik bland annat genom ett förstärkt 
befolkningsunderlag samt genom ett tillskott av målpunkter. Det skapar en livskraftig 
landsbygd med ett minskat bilberoende och möjlighet till ett mer miljövänligt resande.  

Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck och strandskyddet fyller 
en viktig funktion i området. Exploateringstrycket varierar dock vid olika delar av Mälaren. I 
Håbo kommun är exploateringstrycket lägre än i andra Mälarområden och inom kommunen 
finns en stor andel oexploaterade stränder.  

Lokalisering av LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse och infrastruktur, 
bland annat för att freda orörda stränder. Genom att geografiskt definiera och avgränsa 
områden där landsbygdsutveckling i strandnära läge får ske ges tydliga direktiv om vilka 
stränder som kan tillåtas att utvecklas. Utpekandet säkerställer även att orörd natur och orörda 
stränder bevaras.  

LIS-områdenas lokalisering vid redan befintlig bebyggelse och infrastruktur bidrar även till 
att genomförda investeringar nyttjas och att därmed goda förutsättningar för en resurseffektiv 
planering och en god samhällsekonomi skapas. 

Strandnära byggande riskerar att medföra att stranden upplevs som mer privat och att 
tillgängligheten till den minskar. Eventuell bostadsbyggnations placering och utformning är 
därför avgörande för att förhindra privatisering av stranden. 

Utpekande av LIS-områden innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. 
Strandskyddets syften, att trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas 
även inom LIS-områden. 

Håbo kommuns LIS-områden hanterades tidigare i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I 
det tematiska tillägget pekades fyra LIS-områden samt två möjliga framtida LIS-områden ut. 
LIS-områdena var Skokloster, Skokloster slott, Sånka samt Övergran. De två möjliga framtida 
LIS-områdena var Biskops-Arnö samt Ekilla. LIS-områdena och föreslagen utveckling inom 
dessa såväl som de möjliga framtida LIS-områdena hanteras nedan. LIS-områdenas 
geografiska utbredning redovisas i karta 7 i bilaga 1 Allmänna intressen. 

Skokloster 

LIS-området i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att 
förstärka och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten till och användning av 
strandområdet. Framförallt ska anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i vatten 
möjliggöras. I begränsad utsträckning kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. Stråk 
för gång och cykel från omkringliggande bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra 
stranden för bofasta och besökare. 

Nya funktioner i LIS-området ska koncentreras längs den exploaterade delen av stranden. 
Nytillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Då VA-
kapaciteten är begränsad i området krävs att frågan utreds vidare vid eventuella 
nybyggnadsplaner för att säkerställa att VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.  
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Skokloster slott 

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 
rekreationsvärden, på land såväl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 
kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 
besöksmål, för sommar- såväl som vinteraktiviteter. Förändringar som genomförs ska bevara 
eller vidareutveckla tillgängligheten till stranden. 

LIS-områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kommande utveckling och planerade 
åtgärder ska underordnas dessa värden. Värden kopplat till det statliga byggnadsminnet får 
inte hotas. Slottets och kyrkans framträdande roll i landskapet ska bevaras. Tillfredsställande 
VA-lösningar, anpassade efter de eventuellt förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid 
utveckling i området, ska säkerställas för att garantera att vattenstatusen i Mälaren, 
Skofjärden, inte försämras.  

Sånka 

LIS-området i Sånka ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden genom att 
vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till 
att öka tillgängligheten till stranden ska främjas. 

Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till platsens natur samt inom redan 
ianspråktaget område. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det ökade kapacitetsbehov 
som uppstår i och med en utökad campingverksamhet ska säkerställas för att trygga att 
verksamheten inte påverkar vattenstatusen i Mälaren, Gorran, negativt.  

Övergran 

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

Ekilla  

Vid Ekilla fanns i det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande landsbygdsutveckling i 
strandnära läge ett möjligt framtida LIS-område utpekat. Naturvärdena är mycket höga och 
området omfattas av Natura 2000, naturreservat och riksintresse för naturvården. I 
naturvårdsplanen är Stora samt Lilla Ullfjärden klassade till den mest värdefulla klassen. 
Tillgången till väl utbyggd transportinfrastruktur, inklusive kollektivtrafik och kommunalt 
VA, är god och ett eventuellt LIS-område vid Ekilla ligger i linje med översiktsplanens såväl 
som det tidigare tematiska tilläggets inriktning. Området ligger inte i direkt anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse. 

Ett eventuellt LIS-område vid Ekilla bör möjliggöra åtgärder för att vidareutveckla och 
förstärka frilufts- och rekreationsvärdena i området. Områdets höga naturvärden ställer dock 
stora krav på varsamhet och en eventuell utveckling i området ska underordnas och anpassas 
utifrån dessa värden.  
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Inventering av området, ställningstagande om området är ett lämpligt LIS-område och 
specificering av eventuellt utvecklingsförslag för området kommer tas fram och ingå i 
översiktsplanens utställningsversion.  

Biskops-Arnö 

Vid Biskops-Arnö fanns i det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande 
landsbygdsutveckling i strandnära läge ett möjligt framtida LIS-område. Utifrån förslag till ny 
översiktsplan, som bland annat fastställer att utvecklingen ska fokuseras, att befintliga 
infrastrukturinvesteringar ska nyttjas samt att naturen ska tillvaratas och långsiktigt värnas, är 
detta område inte ett lämpligt LIS-område, se vidare Biskops-Arnö under 4.1 Boende och 
befolkning. 
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4.7 Teknisk försörjning 
Energi- och värmeproduktion 
Befolkningstillväxten i Håbo kommun, 
kommer bland annat innebära en ökad 
energianvändning. Resursanvändning, 
energieffektivisering samt val av 
energikällor kommer bli allt viktigare. 
Håbo kommun ska verka för att minska 
energianvändningen och öka användning 
av förnyelsebar energi i byggnader och 
transporter, för att utveckla energismarta 
alternativ samt för att bli en fossilbränslefri 
kommun.  

De tekniska försörjningsystemen i 
kommunen ska bidra till ett hållbart 
samhälle med minskad klimat- och 
miljöbelastning. Nybyggnationens 
påverkan på miljön ska minimeras. Ett 
miljöanpassat byggande avseende 
materialval, energilösningar samt 
resursförbrukning ska eftersträvas. Krav 
ställs i samband med markanvisnings- och 
exploateringsavtal.   

Vid upprustning av befintlig bebyggelse, 
ny- och ombyggnad ska en minskad 
energiförbrukning samt en ökad 
användning av förnyelsebar energi 
eftersträvas. Lokalproducerad förnyelsebar 
energi ska uppmuntras och nya bostadshus 

ska i första hand förses med vattenburna 
uppvärmningssystem. 

Avfallshantering  
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.  
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Solenergi  

Solenergi, som förnybar energikälla, ligger i linje med kommunens ambitioner om att bli 
fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar energi. En ökning av 
solenergianläggningar i kommunen ska uppmuntras.  

Beroende på solenergianläggningens storlek och utformning samt var huset är beläget avgörs 
om bygglov krävs eller inte. Om åtgärden bedöms kunna ändra husets gestaltning och 
utformning eller om den bedöms kunna påverka områdets karaktär ställs krav på bygglov. 

För en- och tvåbostadshus som omfattas av gällande detaljplan eller områdesbestämmelser 
gäller följande: 

 Solceller (för el) som monteras direkt på yttertaket på en yta som är mindre än 50 procent 
av ytan av solsidans takfall är en bygglovsbefriad åtgärd.        

 Solfångare (för varmvatten) som ligger direkt på yttertaket och maximalt upptar en yta om 
10 m2 är en bygglovsbefriad åtgärd.  

 Solenergianläggning på tak är alltid lovpliktiga om de monteras i annan vinkel än takets 
(de står upp mer än taket).  

 Solenergianläggning som monteras på fasad är alltid lovpliktiga.  
 Solenergianläggning som placeras på bygglovsfri byggnad, exempelvis friggebod eller så 

kallad Attefallsbyggnad, och inte påverkar höjden eller storleken nämnvärt kräver inte 
bygglov.   

Det krävs alltid bygglov för montering av solenergianläggning, oavsett storlek, på byggnad 
som ligger inom detaljplan eller områdesbestämmelser där ett särskilt skydd för kulturmiljön 
finns. Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader framgår av Håbo kommuns 
kulturmiljöprogram.  

För solenergianläggningar på industri-, butiks- och kontorsbyggnader samt övriga byggnader 
(till exempel flerbostadshus) gäller tumregeln att åtgärden är bygglovsbefriad om den 
sammanlagda ytan med solfångare understiger 10 procent av takfallets yta.  Gäller det 
solceller så är tumregeln för bygglovbefrielse att den sammanlagda ytan ska understiga 30 
procent av takfallets yta. Slutlig bedömning om bygglov krävs eller inte avgörs i varje enskilt 
fall. 

En anläggning som placeras på marken är i normala fall inte bygglovpliktig. Anläggningen 
ska placeras så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och 
barnsäkerhet. Andra tillstånd, exempelvis inom strandskydds- och fornminnesområde, kan 
krävas. 
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Vindkraft  

Vindkraft, som förnybar energikälla, ligger i linje med kommunens ambitioner om att bli 
fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar energi. Lokala initiativ till 
vindkraftsetablering i kommunen ska uppmuntras inom utpekade, möjliga områden. Områden 
möjliga respektive olämpliga för vindkraftsetablering redovisas i karta 5.  

Frågan om vindkraftsetablering är lämplig inom ett område avgörs utifrån ett antal aspekter, 
vilka hanteras nedan. Utifrån dessa aspekter har Håbo kommun begränsat med möjliga platser 
för utbyggnad av vindkraft. Etablering av stora vindkraftverk, över 100 meter, är inte lämpligt 
i kommunen, framförallt på grund av att landskapskaraktären är mycket känslig för 
vindkraftsetablering. Etablering av medelstora samt små verk är möjligt inom ett begränsat 
antal områden i kommunen. 

Vindkraftverk ska placeras där det är gynnsamma vindförhållanden och där det inte gör stor 
påverkan på naturen, människan och djurlivet. Områden av riksintresse för kulturmiljövård, 
naturvård, Natura 2000-områden, naturreservat, strandskyddade områden, våtmarker samt 
områden med landskapsbildsskydd är inte lämpligt för vindkraftsetableringar. Områden med 
mycket goda eller goda förutsättningar för förekomst av fladdermöss samt i områden 
utpekade som viktiga fågelområden är också olämpliga för vindkraftsetableringar.  

Närheten till bebyggelse utgör en aspekt att beakta vid prövning av vindkraftsetablering. 
Medelstora vindkraftsverk ska etableras med ett avstånd om minst 600 meter från bostäder 
och fritidshus i tätbebyggda områden samt minst 1 000 meter från kyrkor. En mer noggrann 
undersökning, som kan ange skyddsavstånd för exempelvis buller och skuggning, görs i 
samband med efterföljande prövning.   

Vindkraftverk ska placeras på sådant avstånd till väg och järnväg att verken inte utgör en fara 
för trafiksäkerheten. Avståndet ska vara minst totalhöjden på verket, dock minst 50 meter, 
från större vägar samt järnväg. Lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverket och 
andra berörda. Ett säkerhetsavstånd på 200 meter till kraftledningar ska tillämpas.   

Områden av riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och totalförsvarets anläggningar ska 
tas i beaktan vid prövning av vindkraftetablering. Influensområdet för Arlandas väderradar, 
som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret, är särskilt känslig för störning från 
vindkraftverk och inom detta område ska vindkraftverk inte tillåtas. Även inom stoppområdet 
för höga objekt för Ärna flygplats ska vindkraftverk inte tillåtas. Hela Håbo kommun täcks av 
ett influensområde för luftrum vilket ska tas i beaktan vid prövning av vindkraftsetablering.  
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Vatten- och avloppssystem  
Investeringar i kommunens vatten- och 
avloppssystem (VA-system) förväntas bli 
mycket stora under kommande år. 
Kapacitetsökningar till följd av 
nybyggnation i kommunen, reinvesteringar 
i ledningssystemen och högre ställda krav 
på reningsverken är de största orsakerna 
till de förväntade ökade kostnaderna. 
Utbyggnad till omvandlingsområden samt 
ett ökat krav på kommunalt VA på 
landsbygden kan även bidra till ökade 
kostnader för kommunens VA-verksamhet.  

Håbo kommun ska, på ett långsiktigt och 
heltäckande sätt, planera för kommunens 
VA-försörjning för att säkerställa en 
hållbar utveckling av kommunen. 
Samhällets störningar på miljö och 
egendom via avloppsvattenhanteringen och 
vattendistributionen ska minimeras. För att 
uppnå detta ställs krav på en hög 
kunskapsnivå gällande nuvarande kapacitet 
samt framtida behov bland annat i och med 
förväntad befolkningstillväxt. Kapaciteten 
i VA-systemet ska utgöra en avgörande 
faktor vid bedömning av lämpliga nya 
bebyggelseområden i kommunen.  

Frågorna gällande kommunens VA-
försörjning hanteras vidare genom 
framtagande av en VA-plan.  

En koncentration av 
bebyggelseutvecklingen till Bålsta kommer 
innebära en ökad mängd hårdgjorda ytor 
samt en minskad mängd naturmark. Denna 
utveckling ställer krav på 
dagvattenhanteringen, inte minst på grund 
av tätortens och föreslagen utvecklings 
närhet till Mälaren. Hantering av 
dagvatten, i befintliga såväl som vid 
planering av bebyggelseområden, sker 
utifrån kommunens dagvattenpolicy.   

Mångfunktionella ytor, som tillåts 
översvämmas vid höga dagvattenflöden, 
kan bidra till att klimatanpassa 
dagvattenhanteringen, se vidare 4.4 Natur 
och kultur. 

Håbo kommun bör besluta om uppdaterade 
och aktuella riktlinjer för enskilda avlopp. I 
riktlinjerna bör kommunen bland annat 
peka ut vilka områden som ska anses vara 
särskilt känsliga och där 
tillsynsmyndigheten bör ställa högre 
reningskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. Riktlinjerna ska 
utgöra ett underlagsmaterial vid både 
tillståndsprövning av nya 
avloppsanläggningar samt vid tillsyn av 
äldre anläggningar.  

Det är väsentligt att alla enskilda 
avloppsanläggningar på sikt klarar dagens 
reningskrav för att bidra till att Mälaren 
uppnår god vattenstatus. Kommunen ska 
sträva mot att alla enskilda 
avloppsanläggningar med wc-utsläpp ska 
klara dagens krav på rening år 2022. 

Kommande klimatförändringar kommer 
sannolikt påverka vattnet och dess status, 
vilket får konsekvenser på kommunens 
VA-system, se vidare 2.2.4 
Klimatförändringar.  

Dricksvatten 
Befolkningstillväxten i Mälardalen samt 
Håbo kommun, kommer medföra ett ökat 
behov av dricksvatten. Håbo kommun ska 
säkerställa en långsiktigt tryggad 
dricksvattenförsörjning. Nuvarande samt 
möjliga framtida dricksvattentäkter ska 
skyddas.  

Samtliga av kommunens vattentäkter ska 
skyddas genom vattenskyddsområden. 
Kommunen avvaktar Länsstyrelsens 
hantering av förslag till 
vattenskyddsområde för Bålsta. Efter att 
ärendet är hanterat ska även 
vattenskyddsområde för Skokloster 
upprättas. Andra stora enskilda 
vattentäkter, större grundvattentäkter samt 
dricksvattentillgångar kan komma att 
behöva skyddas genom inrättande av 
ytterligare vattenskyddsområden. 

Håbo kommun saknar idag 
reservvattentäkt. Kommunen bör kartlägga 
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om och i så fall var alternativa vattentäkter 
till Mälaren finns, för att säkerställa en 
fullgod kapacitet gällande 
dricksvattenförsörjningen även i framtiden. 
Om inga reservvattentäkter identifieras ska 
andra alternativ utredas för att trygga en 
långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning. 

Grundvattenförekomster, och deras 
betydelse för den enskilda 
dricksvattenförsörjningen, ska värnas. 
Särskild hänsyn ska tas vid åtgärder längs 
med kommunens rullstensåsar, där 
genomsläppligheten är hög och där 
påverkansrisken på grundvattnet är stor. 

 

Planeringsriktlinjer 
- Minimera nybyggnationens påverkan på miljön genom att eftersträva ett miljöanpassat 

byggande avseende materialval, energilösningar samt resursförbrukning.  
- Eftersträva förnyelsebar energi vid nybyggnation. 
- Lokalisera så långt som möjligt gemensamma platser för avfallshämtning i strategiska 

lägen där boende naturligt passerar.  
- Möjliggör att alla typer av avfallsfraktioner kan lämnas på samma ställe.  
- Lokalisera i möjligaste mån ny bebyggelse vid befintlig VA-infrastruktur.  
- Nyttja dagvattnet som en resurs vid utveckling i tätortsnära miljöer. 
- Tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation.  
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4.8 Hälsa, säkerhet och risk 
Luft 
Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri, 
giftfri och resurseffektiv kommun där 
avfall och utsläpp, som bland annat innebär 
en negativ påverkan på luften, ska minska.  

Luftkvaliteten i kommunen är mycket god 
men kan komma att försämras på grund av 
planerad tillväxt. Framförallt i Bålsta kan 
en ökad biltrafik, tätare bebyggelse samt 
minskad grönska, bidra till en försämrad 
luftkvalitet. För att förebygga detta 
behöver ett hållbart resande till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik premieras i 
samhällsplaneringen, se vidare 4.3 
Kommunikationer.  

Bebyggelsestrukturen ska vidare utformas 
så att en god luftväxling möjliggörs och 
tillgången till parker och grönområden ska 
vara god. Lösningar som ökar luftreningen 
i tätbebyggda områden, som exempelvis 
gröna tak och stadsodlingar, ska 
möjliggöras. Behov av regelbundna 
provtagningar av luftkvaliteten kan bli 
aktuellt efter den planerade förtätningen i 
de centrala delarna av Bålsta.  

Buller och vibrationer 
Den förväntade befolkningsökningen såväl 
som utökning av verksamhetområden 
kommer medföra ökade buller- och 
vibrationsnivåer i kommunen. Fler 
bullerutsatta områden, bland annat längs 
med E18 kommer, att bebyggas. 

Markanvändningen i bullerutsatta områden 
ska anpassas så att området närmast 
bullerkällan används till funktioner som 
inte är bullerkänsliga. Se vidare 5.2 
Förändringsområde. Gällande lagstiftning 
samt rekommendationer för buller ska 
alltid tillämpas i planeringen.  

Kartläggning av bullernivåerna längs 
kommunens större vägar bör genomföras. 
Kommunen ska vidare verka för att 
bullerskyddsåtgärder längs de statliga 
vägarna genomförs. En åtgärdsplan för 
fortsatt arbete med skyddsåtgärder mot 

buller längs de kommunala vägarna bör tas 
fram.  

Placering av lokaler där känsliga grupper, 
så som barn, äldre och sjuka, vistas ska 
inte ske i närheten av stora vägar eller nära 
andra verksamheter som kan ha en negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön 
bland annat avseende buller.  
Elektromagnetiska fält 
Svenska kraftnät planerar att uppgradera 
nuvarande 220 kV-ledningar mellan 
Hamra och Överby till en 400 kV-ledning. 
Ledningen korsar Håbo kommun i öst-
västlig riktning. Enligt nu gällande tidplan 
planeras det nya nätet att tas i drift år 2027.  

För närvarande sker utredning av 
alternativa sträckningar för kraftledningen 
och dialog kring dragningen pågår mellan 
kommunen och Svenska kraftnät. En 
eventuellt ny ledningsdragning kommer att 
påverka kommunens möjligheter till 
utveckling inom berört område. För att 
minimera påverkan på bland annat 
landskapsbilden förespråkar Håbo 
kommun det utredningsalternativ som 
innebär att den nya ledningen går vid 
befintlig 220 kV-ledning. 

Enligt Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 
ska magnetfältsnivån inte överstiga 0,4 μT 
på platser där människor bor eller vistas 
varaktigt. Svenska kraftnät anger att 130 
meter från ledningen är tillräckligt för att 
ledningarnas magnetfält ska understiga 
rekommenderade 0,4 μT. Svenska kraftnät 
rekommenderar därför att ny bebyggelse 
ska placeras minst 130 meter från 400 och 
220 kV-ledningar.  

På sikt, i takt med att Bålsta växer, 
förespråkar Håbo kommun en markförlagd 
kraftledning längs med den del av 
ledningen som är lokaliserad i närheten av 
Bålsta. Detta för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av tätorten och frigöra mark 
som i dagsläget begränsas från vidare 
utveckling på grund av nuvarande 
luftburen kraftledning.  
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Håbo kommun ska ha en god 
mobiltäckning och goda 
kommunikationsmöjligheter. Nya master 
för mobiltelefoni ska om så är möjligt 
samlokaliseras, med befintliga master samt 
med andra nytillkommande master. Detta 
för att minimera etableringens påverkan på 
natur och landskapsbild. Områden med 
höga natur- eller kulturvärden ska undvikas 
och mastens effekter på närmiljön samt 
landskapsbilden ska beaktas. 
Horisontlinjen ska i möjligaste mån 
bevaras vid etablering av en ny mobilmast. 
Inom Bålsta tätort ska nya master 
undvikas.  

Ras, skred och erosion 
Risken för ras, skred och erosion påverkas 
av jord-, berg- och vattenförhållanden. I 
Håbo kommun är risken för skred relativt 
liten. Länsstyrelsen i Uppsala län har 
genomfört en skredkartering under 2016, 
se karta 11 i bilaga 1 Allmänna intressen. 
Karteringen ska vägleda bedömning om en 
eventuell ändrad markanvändning är 
lämpligt. Markförhållanden i områden för 
nybyggnation ska alltid undersökas för att 
klargöra risken för skred.  

Frågan är viktig att uppmärksamma i 
samband med planering och projektering, 
inte minst vid utveckling i strandnära 
områden och på grund av förväntade 
klimatförändringar. Klimatförändringar 
förväntas bland annat innebära att 
vattennivåerna ökar, vilket medför en ökad 
risk för översvämning samt för ras, skred 
och erosion, se vidare 2.2.4 
Klimatförändringar.  
Radon 
I stora delar av Håbo kommun finns risk 
för förhöjda halter markradon eftersom 
markhållanden till stora delar består av 
grusås eller sprickiga bergarger. Om halten 
radongas i inomhusluften innehåller mer än 
200 Bq/m3 bör radonsänkande åtgärder 
sättas in.  

För att minimera risken för radonhaltig luft 
i byggnad orsakad av radon från marken, 
bör nya byggnader utföras radonskyddat 

alternativt radonsäkert beroende på 
halterna i marken.  
Markföroreninger 
Vid nedläggning eller nylokaliseringar av 
miljöfarlig verksamhet är det viktigt att 
eventuell förorening i marken utreds. 
Ibland kan marken behöva saneras. Typen 
av markanvändning påverkar vilka krav på 
föroreningsnivåer som ställs vid en 
sanering.  

Naturvårdsverket har tagit fram generella 
riktvärden för två olika typer av 
markanvändning; känslig markanvändning 
och mindre känslig markanvändning. De 
striktare kraven för känslig 
markanvändning ska tillämpas vid till 
exempel bostadsbebyggelse och i områden 
med skolor, förskolor och äldreboenden. 
Miljöfarlig verksamhet 
I Bålsta finns ett antal bensinstationer, 
framförallt längs med Stockholmsvägen. 
Bensinstationer som ligger i nära 
anslutning till bostadsområden bör 
omlokaliseras.  

Täktverksamheten i Vi har ett tillstånd som 
löper ut år 2020. Grustäkten i Bålsta har ett 
tillstånd som anger att efterbehandling av 
täkten ska vara klar den 31 december 2017. 
Efterbehandling är påbörjad och 
krossverksamheten är avslutad. Brytning 
av naturgrus ska upphöra och fortsatt 
brytning efter att tillstånden löpt ut är inte 
aktuell. 
Farligt gods 
En zon på minst 30 meter närmast väg eller 
järnväg avsedd för farliga godstransporter 
ska lämnas fri från bebyggelse. För väg 
E18 gäller förordnande om 
byggnadsförbud inom 50 meter från vägen.  

Riskanalys ska genomföras vid byggnation 
inom ett avstånd av 100 meter från väg 
eller järnväg för farliga godstransporter. 
Resultaten av riskanalysen fastställer 
lämpligt avstånd för ny bebyggelse till 
leder för farliga godstransporter. 

En översyn av alternativa vägar till nya och 
gamla industriområden bör genomföras.  
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Planeringsriktlinjer 
- Beakta risk för försämring av luftkvaliteten vid nybyggnation, särskilt vid förtätning. 

Säkerställ att miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids genom att vidta nödvändiga 
utredningar och åtgärder.  

- Beakta hälso- och säkerhetsrisker särskilt vid lokalisering av lokaler för barn, äldre 
och sjuka. 

- Tillämpa Svenska kraftnäts magnetfältspolicy där ny bebyggelse för varaktig vistelse 
ska placeras minst 130 meter från 220 och 400 kV-ledningar. 

- Säkerställ att befintliga och framtida bebyggelseområden är anpassad till kommande 
klimatförändringar. 

- Beakta risken för skred vid nybyggnation inom områden utpekade enligt 
skredkarteringen eller i övriga områden där förutsättningar för bristande markstabilitet 
finns.  

- Tillämpa rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Mälaren med hänsyn till risken för översvämning. Ny sammanhållen bebyggelse samt 
samhällsfunktioner av betydande vikt ska placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000) 
och enstaka byggnader av lägre värde ovan nivån 1,5 meter (RH2000). 

- Genomför markundersökning vid planläggning av misstänkt förorenad mark. Om 
förorening förekommer ska dessa avhjälpas innan marklov ges. 

- Genomför riskanalys vid nybyggnation inom 100 meter från väg eller järnväg för 
farliga godstransporter. Riskanalysen ska avgöra hur stort område som ska lämnas fri 
från nybyggnation. 

 

 



67 
 

4.9 Utbildning 
Målsättningen med kommunens 
skolverksamhet är att eleverna ska nå höga 
resultat samt känna sig trygga, så att lusten 
att lära blir livslång. Kommunens 
skolverksamhet ska bedrivas 
resurseffektivt. Digitaliseringen skapar nya 
förutsättningar för hur kommunen bedriver 
sin utbildningsverksamhet och de 
möjligheter som den innebär ska tillvaratas 
på bästa sätt.  

Under kommande år förväntas klimatet att 
förändras. Förväntade klimatförändringar 
ställer krav på lokalisering och utformning 
av nya samt befintliga skollokaler. Se 
vidare 2.2.4 Klimatförändringar för vidare 
beskrivning av förväntade 
klimatförändringar.   

Förskola och grundskola 
Behovet av förskole- och 
grundskoleplatser är starkt kopplat till 
kommunens befolkningsutveckling samt 
den förväntade bostadsbyggnationen som 
planeras i kommunen. Utbyggnaden av 
förskolor och skolor i kommunen ska hålla 
jämna steg med byggnationstakten för 
bostäder.  

Utöver behov av tillkommande förskolor 
behöver två av de kommunala förskolorna 
rustas upp under kommande år. Behovet av 
grundsärskola bedöms vara täckt i och med 
den nya grundsärskolan som finns i 
anslutning till Gröna Dalen skolan.  

Givet nuvarande byggnadsplaner förväntas 
behovet av nya förskoleplatser uppgå till 
cirka 100 platser vartannat år och behovet 
av en ny grundskola om cirka 600-900 
platser förväntas uppstå inom kommande 
sexårsperiod. Se vidare 2.2.3 
Befolkningstillväxt för vidare beskrivning 
av den förväntade befolkningstillväxt givet 
nuvarande byggnationsplaner. 

Enligt befolkningsscenario ett, där 
befolkningstillväxt sker i samma takt som 
vad som varit gällande tidigare år, kommer 
behovet av förskoleplatser öka, dock inte i 
samma utsträckning som vid scenario två.  

Figur 20. Skogsbrynets förskola. 
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Gymnasieskola 
Antalet personer i gymnasieålder förväntas 
öka under kommande år, i Håbo kommun 
såväl som i övriga kommuner som tillhör 
Fridegårdsgymnasiets upptagningsområde. 
Ökningen beror dels på en ökning i 
aktuella ungdomskullar och dels på en 

förväntad befolkningstillväxt i 
kommunerna.  

I och med den förväntade 
befolkningstillväxten krävs en utbyggnad 
av Fridegårdsgymnasiet för att fortsätta 
möjliggöra för cirka 65 procent av 

kommunens 
gymnasieungdomar att gå i 
gymnasiet i kommunen. Om 
ingen utbyggnad av 
kommunens gymnasieskola 
genomförs kommer en större 
andel av kommunens 
ungdomar tvingas att söka sig 
till andra kommuner för sina 
gymnasiestudier, vilket 
möjliggörs genom det 
samverkansavtal som finns 
med Stockholm läns 
gymnasieantagning.

 
 

Planeringsriktlinjer 
- Beakta geografiskt behov samt tillgänglighet, framförallt utifrån ett 

kollektivtrafikperspektiv, vid lokalisering av nya skolor och förskolor.  
- Säkerställ att trafiksäkra skolvägar, i form av gång- och cykelvägar, finns vid 

planering av nya förskolor och skolor såväl som nya bostadsområden. 
- Avsätt tillräckliga markområden för förskole- samt skolverksamhet i detaljplaner för 

större bostadsområden. 
- Samplanera och samutnyttja, där så är möjligt, nyinvesteringar i lokaler för förskolan, 

grundskolan och fritidsverksamheter med andra lämpliga verksamheter. 
- Planera i första hand för F-9 skolor med två eller fler paralleller vid planering av nya 

skolor med kommunal huvudman. 
- Planera i första hand för förskolor med 6-8 avdelningar vid planering av nya förskolor 

med kommunal huvudman. 
- Beakta kommande klimatförändringar vid lokalisering och utformning av förskolor 

och skolor. 
- Beakta närhet till grönområden vid planering av nya förskolor och skolor. 

 

Figur 21. Fridegårdsgymnasiet. 
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4.10 Omsorg 
Håbo kommuns förväntade 
befolkningstillväxt innebär ökade 
behov av omsorg i kommunen. 
Utbyggnaden av omsorgsplatser i 
kommunen ska hålla jämna steg 
med byggnadstakten för bostäder. 
Digitaliseringen skapar nya 
förutsättningar för hur kommunen 
bedriver sin vård och omsorg och 
de möjligheter som den innebär ska 
tillvaratas på bästa sätt.  

Under kommande år förväntas 
klimatet att förändras. Förväntade 
klimatförändringar ställer krav på 
lokalisering och utformning av nya samt 
befintliga lokaler för 
omsorgsverksamheten. Se vidare 2.2.4 
Klimatförändringar för vidare beskrivning 
av förväntade klimatförändringar.  

Äldreomsorg 
Utifrån förväntad befolkningstillväxt 
uppskattas behovet av tillkommande 
platser inom äldreomsorgen. Enligt 
presenterade befolkningsscenarier kommer 
den äldre befolkningen att öka kraftigt 
fram till år 2030. Den största ökningen 
förväntas ske bland personer 85 år och 
äldre. Se vidare 2.2.3 Befolkningstillväxt 
för vidare beskrivning av den förväntade 
befolkningstillväxt samt redovisning av 
alternativa scenarier gällande 
tillväxttakten. Antalet äldre ökar marginellt 
mer i scenario två som innebär en högre 
tillväxttakt, än i scenario ett.  

Den förväntade befolkningsutvecklingen, 
enligt scenario ett såväl som scenario två, 
kommer innebära ökade behov av platser 
för särskilt boende. Nuvarande 114 platser 
bedöms behöva utökas till cirka 280 platser 
till år 2030. Det ökade antalet äldre 
kommer även medföra att antalet platser på 
korttidsboende behöver utökas, särskilt vad 
gäller personer med demenssjukdom.  

Som äldre ska möjligheten att bo kvar i sitt 
hem så länge man önskar finnas. För att 

möjliggöra det finns ett behovsanpassat 
stöd i form av kommunal hemtjänst och 
kommunal hemsjukvård.  

Omsorg om funktionshindrade 
Behovet av fler platser för boende som 
beviljas enligt lagen om stöd och service 
(LSS) bedöms öka. Fram till år 2030 
bedöms det behövas ytterligare ett 30-tal 
boendeplatser för denna grupp, varav 18 
lägenheter i gruppbostad. Ytterligare ett 
tiotal lägenheter i trapphus och/eller 
gruppbostad förväntas behövas för 
personer med psykisk sjukdom.   

Figur 22. Äldreboendet Pomona. 

Figur 23. Sjövägen LSS gruppbostad. 
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Nyanlända och ensamkommande barn 
Antalet nyanlända till kommunen förväntas 
vara högre under kommande år än vad det 
har varit tidigare. Kommunen ska, inom 
sina olika verksamheter, samverka för att 
uppnå en ökad integration av nyanlända. 
Bostäder för nyanlända bör placeras så att 
segregering motverkas, i centrumnära eller 
i kollektivtrafiknära och attraktiva lägen.  

I möjligaste mån bör bostäderna utgöras av 
vanliga lägenheter i ordinarie 
bostadsbestånd. För att kunna ta emot den 
ökning av nyanlända som förväntas 
kommer även modulbygge att behövas. 
Dessa ska utformas så att de även kan 
nyttjas av andra grupper i behov av bostad.  

Planeringsriktlinjer 
- Integrera särskilda boenden och boende med särskild service i vanlig bebyggelse.  
- Beakta närhet till offentlig och kommersiell service, natur och möjligheter till 

sociala och kulturella aktiviteter vid etablering av särskilda boenden och boende med 
särskild service. 

- Placera i så stor utsträckning som möjligt bostäder för nyanlända i befintligt 
bostadsbestånd. 

- Om modulbyggnader behövs ska dessa utformas så att dessa kan nyttjas av olika 
grupper i behov av bostad. 

- Beakta kommande klimatförändringar vid lokalisering av äldreboende och andra 
lokaler där känsliga grupper varaktigt kommer vistas. 
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4.11 Riksintressen 
Hur Håbo kommun avser att tillgodose de 
riksintressen som ligger inom kommunen 
ska framgå av översiktsplanen. 
Kommunens riksintressen redovisas i 
bilaga 2, Riksintressen i Håbo kommun.  

Den geografiska utbredningen av 
kommunens riksintressen kan justeras i 
samband med avvägning mot andra 
allmänna intressen. Områden för bostäder 
är ett intresse som på grund av rådande 
bostadsbrist är extra angeläget att 
prioritera, och kan därför komma att 
prioriteras högre än riksintressena vid en 
eventuell konflikt.  

Nya områden för bostadsbyggnad som 
presenteras i översiktsplanen överlappar 
framförallt områden av riksintresse för 
totalförsvaret, och det influensområde för 
Ärna flygplats som täcker hela Håbo 
kommuns yta, samt i viss mån Mälaren 
med öar och stränder som utgör 
riksintresse för det rörliga friluftslivet.  

Den avvägning som ska göras när 
motstående intressen ska hanteras utgår 
från bedömningar där viss förnyelse och 
utveckling ska kunna ske utan att för den 
sakens skull riskera värdet av riksintresset 
eller dess funktion. 

Översiktsplanen redovisar riksintressenas 
utbredning. Justering i den geografiska 
utbredningen har skett i riksintresseområde 
för kulturmiljövården för Yttergran 
Övergran i enlighet med länsstyrelsens 
pågående justering av området.  

Kulturmiljövård – Övergran Yttergran 
Gränsen för riksintresset Övergran 
Yttergran justeras så att området i söder 
avgränsas av E18. Motorvägen utgör en 

tydlig gräns för de värden som riksintresset 
värnar och utgör därför lämplig 
avgränsning. 

Rörligt friluftsliv - Mälaren med öar och 
stränder 
Bostadsbyggnation utgör ett angeläget 
allmänt intresse som kan konkurrera med 
riksintresset för det rörliga friluftslivet i 
Håbo kommun. Bostadsbristen i regionen 
motiverar att vissa delar av riksintresset 
ianspråktas för nybyggnation. Inom 
strandskyddade områden ska lösningar 
som stärker befintliga värden för friluftsliv 
och turism samt förbättrar tillgängligheten 
till stranden alltid eftersträvas. Se vidare 8. 
Vatten.  

Totalförsvarets anläggningar 
Hela kommunens yta omfattas av ett eller 
flera riksintresseområde för totalförsvaret. 
Framförallt påverkas kommunen av 
influensområde för Ärna flygplats i 
Uppsala kommun. Håbo kommun utgår 
från att influensområdenas gränser inte är 
absoluta, och att justeringar i gränserna 
samt att avsteg från Försvarsmaktens 
förhållningssätt inom områdena kan göras 
om det handlar om andra väsentliga 
samhällsintressen.  

Avsteg från riksintresse för totalförsvarets 
anläggningar kan komma att göras, 
framförallt inom det influensområde som 
täcker hela kommunens yta. Även avsteg 
gällande höga objekt kan vara aktuellt, 
framförallt inom de centrala delarna av 
Bålsta.  

Försvarsmakten ska utgöra samrådspart 
och dialog ska upprättas tidigt i plan- eller 
lovprocesser där åtgärden innebär 
anläggande av höga objekt eller är 
lokaliserad i områden som omfattas av 
stoppområde för totalförsvaret.  

Planeringsriktlinjer 
Hur utveckling av kommunen ska samspela med värnandet och utveckling av de värden som 
riksintressena syftar till att säkerställa fastställs i planeringsriktlinjer under respektive 
ämnesområde. 
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5. Mark- och vattenanvändning 
Mark- och vattenanvändningskartan 
illustrerar hur mark- och vattenområden 
ska användas, bevaras samt utvecklas. 
Redovisningen av den framtida mark- och 
vattenanvändningen har ett långsiktigt 
perspektiv. All förändring i mark- och 
vattenanvändningen sker inte på en gång, 
men när en förändring inom utpekade 
områden är aktuell ska den nya mark- och 
vattenanvändningen planeras utifrån 
översiktsplanens intentioner.  

Mark- och vattenanvändningskartan utgår 
från en sammanvägning mellan olika 
allmänna intressen, för att fastställa 
lämplig användning för respektive område. 
Enskilda intressen och 
markägoförhållanden hanteras i 
efterföljande planering.  

Kartan består av ett antal olika 
markanvändningskategorier. Kategorierna 
är uppdelade i tre olika typer som beskrivs 
nedan.  

Inom helfärgade områden gäller nuvarande 
markanvändning och innebär att den 
markanvändning som förekommer idag ska 
fortsätta. Utveckling av markanvändningen 
kan ske, men ska ske i enlighet med 
nuvarande markanvändning och innebära 
att befintliga värden förstärks och 
vidareutvecklas. Nuvarande 
markanvändning beskrivs i stycke 5.1. 

Inom streckade områden har kommunen 
bedömt att det finns förutsättningar för en 
förändring av nuvarande markanvändning. 
Dessa områden kallas förändrings-
områden. Beskrivning av den nya 
föreslagna markanvändningen redovisas i 
stycke 5.2.  

Områden kategoriserade som omvandlings-
områden omfattas av områden som 
ursprungligen bestod av fritidshus, men 
som i varierande omfattning omvandlats 
till permanentbostäder. Markanvändnings-
kategorin innebär att omvandling kan 

fortgå. Ingen vidareutveckling genom 
ytterligare nybyggnation föreslås, 
framförallt på grund av att detta skulle 
innebära stora investeringskostnader i 
infrastrukturen. Omvandlingsområden 
redovisas i stycke 5.3.  

5.1 Nuvarande 
markanvändning 

Inom nuvarande markanvändning kan 
utveckling ske utifrån befintlig 
användning. Ingen förändring av strukturen 
föreslås men tillskott av exempelvis 
bebyggelse kan ske i likhet med befintlig 
bebyggelsestruktur.  

5.1.1 Stadsbygd 
Markanvändningskategorin Stadsbygd är 
befintliga områden av stadsmässig karaktär 
och inkluderar mark för bostäder, kontor, 
handel eller annan verksamhet förenlig 
med bostäder samt ytor för trafik, 
parkering, parker samt kultur- och 
fritidsanläggningar. I kategorin inkluderas 
till viss del grön- och blåstruktur. Större, 
betydelsefulla grön- och 
blåstrukturområden återfinns dock i 
markanvändningskategorin grönområde. 
Kategorin återfinns inom Bålsta tätort. 

All bebyggelse i Bålsta kategoriseras som 
stadsbygd, men delas vidare in i fyra olika 
zoner. Bebyggelsestrukturen, samt utbudet 
av övriga funktioner som handel, service 
och kultur- och fritidsanläggningar skiljer 
sig åt inom de olika zonerna.  

De fyra olika zonerna kallas Kvartersstad, 
Småstad, Trädgårdsstad och 
Småhusbebyggelse. Beskrivning samt 
riktlinjer för zonerna presenteras i avsnittet 
boende under 4.1 Boende och befolkning.  

Avgränsning av Bålsta tätort sker utifrån 
befintliga samt planerade områden av 
tätortskaraktär. Tätorten avgränsas i väster 
av kraftledningen och i öster av väg E18. 
Bålsta tätort sträcker sig från Nya 
Kalmarsand i söder till Logistik Bålsta i 
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norr. När översiktsplanen hänvisar till 
Bålsta avses denna avgränsning.  

5.1.2 Landsbygd 
Jordbruksmark 

Områden som nyttjas för jordbruk ingår i 
markanvändningskategorin landsbygd - 
jordbruksmark.  

Bostadsbebyggelse 

Koncentrationer av bostadsbebyggelse, 
utanför Bålsta, ingår i 
markanvändningskategorin landsbygd – 
bostadsbebyggelse. Kategorin innefattar 
befintliga bebyggelsekoncentrationer som 
är detaljplanelagda.  

5.1.3 Verksamheter 
Markanvändningskategorin verksamheter 
omfattar större befintliga 
verksamhetsområden, som på grund av 
bedriven verksamhet inte är förenlig med 
bostäder. Områdena är avsedda för 
verksamheter som kan vara störande, 
ytkrävande, generera tung trafik eller stor 
mängd övrig trafik samt där risk för 
miljöpåverkan föreligger.  

5.1.4 Infrastruktur 
Markanvändningskategorin infrastruktur 
innehåller järnväg, motorväg, större 
allmänna vägar samt 220 och 400 kV 
kraftledningar.  

Där infrastrukturen begränsar den 
intilliggande markens användning omfattar 
det kartlagda området även en buffertzon. 
Bufferzonen uppgår till 30 meter från 
spårmitt för järnväg, 50 meter för 
motorväg, 30 meter för övriga större vägar 
samt 130 meter för kraftledning. 
Buffertzonen utgår från 

rekommendationer, byggnadsförbud och 
liknande som gäller för respektive 
infrastrukturtyp. Buffertzonerna utgör en 
markering om att visst avstånd ska beaktas 
men utgör här ingen definitiv avgränsning. 
Håbo kommuns riktlinjer kopplat till dessa 
avstånd presenteras i 4.3 Kommunikationer 
för järnväg och väg samt i 4.8 Hälsa, 
säkerhet, risk för kraftledningar.  

5.1.5 Grönområde 
Markanvändningskategorin grönområde 
avser områden som fyller en viktig 
funktion för friluftsliv och rekreation. Det 
kan utgöras av exempelvis parker och 
naturmark i tätortsmiljö samt olika typer av 
rekreationsområden. Mindre parker och 
grönområden inkluderas i kategorin 
stadsbygd medan områden som på grund 
av deras stora betydelse för ett större 
omland bör skiljas ut från övrig 
bebyggelsemiljö inkluderas i kategorin 
grönområde.  

5.1.6 Skyddad natur 
Områden med stora friluftslivs-, natur eller 
landskapsvärden där värdena är 
överordnad annan mark- och 
vattenanvändning är kategoriserad som 
skyddad natur. Markanvändningskategorin 
tillämpas på naturreservat, Natura 2000-
områden samt områden av riksintresse för 
naturvården.  

5.1.7 Kultur 
Inom markanvändningskategorin kultur 
ingår större besöksmål som är viktiga 
utifrån ett besöksnäringsperspektiv samt ett 
antal byar på landsbygden som på grund av 
dess kulturhistoriska miljö skyddas av 
områdesbestämmelser.  
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5.2 Förändringsområde 
Inom förändringsområden planeras en 
förändring av mark- och 
vattenanvändningen ske, som innebär att 
områdets nuvarande användning helt eller 
delvis ändras. Tidshorisonten på 
förändringen varierar mellan olika 
områden. 

Områden utpekade som förändrings-
områden redovisas utifrån de presenterade 
markanvändningskategorierna i 5.1 
Nuvarande markanvändning. Utöver dessa 
kategorier förekommer även 
förändringsområde – blandad 
markanvändning. Föreslagen förändring 
presenteras för respektive område nedan.  

5.2.1 Stadsbygd 
Zon 1 Kvarterstad 

Förändringsområden i zon 1, kvartersstad 
är lokaliserad i de centrala delarna av 
Bålsta och syftar till att utöka tätortens 
stadskärna, i enlighet med Håbometoden 
skapa stadsstruktur, se vidare kapitel tre.  

1A Centrala Bålsta 

Pågående planer för Bålsta centrum, som 
utgår från antaget planprogram för 
området, ingår i zonen och ska prioriteras 
under den första tiden av planperioden. 
Området ska förtätas och planeringen utgår 
från ett hållbart resande. Goda förbindelser 
till och från resecentrum ska utvecklas och 
trafikslag som gång, cykel och 
kollektivtrafik ska gynnas. 
Parkeringsmöjligheter för både cykel och 
bil inom området är viktigt för att 
underlätta byte av trafikslag och främja 
pendlingsmöjligheterna från resecentrum.  

Ett funktionellt samband ska utvecklas 
mellan pendeltågsstationen och centrum, 
bland annat genom att skapa ett naturligt 
gångstråk mellan de två områdena. Inom 
området ska boende och verksamheter 
integreras, för att få fler människor i 
rörelse under en större del av dygnet. 
Fasader ska öppnas upp och områdets 
belysning och gestaltning ska skapa en 

Figur 24. Områden i kategorin Stadsbygd zon 1 Kvarterstad.  
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plats där folk vill vistas. Ett torg, med 
anslutande gång- och cykelvägar ska 
tillkomma för att skapa en naturlig 
mötesplats i de centrala delarna av Bålsta. 
Från Bålstaåsen ska ett blågrönt stråk 
genom Bålsta centrum till Gröna dalen 
utvecklas, se vidare 5.2.4 Grönområde. 

Den del av Stockholmsvägen som ligger 
inom zon 1 ska ändra karaktär och fylla 
funktionen av en stadsgata, där 
hastigheterna är låga och utformning samt 
utbud av funktioner uppmuntrar till liv och 
rörelse.  

Gröna Dalenskolan samt intilliggande 
idrottsplatser omfattas även av 
förändringsområde zon 1. På sikt bör 
området ändra karaktär, i enlighet med 
markanvändningskategorin zon 1 
kvartersstad, för ett effektivt nyttjande av 
den centrala marken.  

1B Bålstaåsen 

Delar av Bålstaåsen är kartlagd som zon 1. 
Området sträcker sig längs med järnvägens 
östra sida samt längs med planerad 
anslutningsväg till E18, se vidare under 
5.2.3 Infrastruktur. Området ska utvecklas 
så att planerad vägsträckning får 
karaktären av en stadsgata, likt planerna 
för Stockholmsvägen i de centrala delarna 
av Bålsta.  

Tillkommande bebyggelse bidrar till en 
god stadsmiljö i de centrala delarna av 
Bålsta, genom att utformas enligt zon 1 
kvartersstad. Området ska bidra till att 
utveckla stadslivet i de centrala delarna av 
Bålsta samt skapa nya mötesplatser. 
Miljöerna som skapas ska bidra med 
attraktivitet inte endast för boende i 
området utan även för övriga 
kommuninvånare samt besökare.  

Området ligger mycket centralt, med 
närhet till kommunens resecentrum samt 
ovan beskrivna Bålsta centrum. En fortsatt 
bebyggelseutveckling i området tar tillvara 
på de goda infrastrukturförutsättningar som 
finns i området samt bidrar till att 

resecentrum med pendel- och 
regionaltågstrafik nyttjas fullt ut.  

Området ianspråktar delar av nuvarande 
grönområde på Bålstaåsen. De höga natur-, 
kultur- och friluftslivsvärden som idag 
finns i området ställer krav på varsamhet. 
Den nya bebyggelsens ska särskilt 
anpassas till dess placering i natursköna 
omgivningar.  

Som kompensationsåtgärd, och för att 
säkerställa att kvarvarande grönområde 
bevaras på lång sikt, ska reservatsbildning 
eller likvärdigt skydd för återstående del av 
Bålstaåsen inrättas. Se vidare gällande 
kompensationsåtgärd under avsnitt 
Bålstaåsen i 5.2.5 Skyddad natur. Ett grönt 
samband som sträcker sig från Granåsen, 
genom grönområdet på Bålstaåsen och 
vidare söderut mot Lillsjön ska utvecklas.  

Påverkan på vattenkvaliteten är en viktig 
fråga att belysa i samband med utveckling 
av området. Det gäller påverkan på såväl 
grundvattenförekomsten Vreta-Bålsta samt 
ytvattenförekomsten Lilla Ullfjärden.  

Zon 2 Småstad 

Markanvändningskategorin zon 2 småstad 
är i hög utsträckning lokaliserad i 
anslutning till zon 1, till stor del längs med 
Stockholmsvägen samt Kalmarviken. 
Zonen fungerar som en gradvis övergång 
mellan den täta, högre bebyggelsen i zon 1 
och den lägre, ofta fristående bebyggelsen i 
zon 3 och 4.  

2A Stockholmsvägen 

Befintligt småstadsområde i Gamla Bålsta 
bör på sikt utökas och kopplas samman 
med de centrala delarna av Bålsta, 
framförallt längs med Stockholmsvägen. 
Ett aktivt användande av stadsrummet ska 
prägla området, vilket delvis möjliggörs 
genom en ny anslutningsväg mellan Bålsta 
centrum och väg E18, och den avlastning 
av trafik på Stockholmsvägen som den 
innebär. Se vidare 5.2.3 Infrastruktur.  
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Längs med Stockholmsvägen bör en mer 
samordnad bebyggelse eftersträvas. Handel 
blandas med boende i flervåningshus, för 
att få karaktären av en småstad. Ny 
bebyggelse ska i gestaltning och karaktär 
anpassas till befintligt zon 2-område i 
Gamla Bålsta. Gång, cykel och 
kollektivtrafik ska premieras. 

På längre sikt ska en fortsatt utveckling av 
småstadskaraktären i enlighet med 
markanvändningskategorin zon 2 småstad 
möjliggöras i Västerängen ner mot Gröna 
dalen samt norr om befintliga Gamla 
Bålsta. 

Småstadskaraktären enligt kategorin zon 2 
småstad ska fortsätta söder om de centrala 
delarna av Bålsta och skapa en koppling 
mot Mälaren. Genom en sådan utveckling 
tillvaratas närheten till vattnet och 
attraktiva Mälarnära miljöer tas tillvara och 
utvecklas på ett effektivt sätt. En 

strandnära utveckling och en förstärkt 
tillgänglighet till Mälaren fokuseras 
därmed till områden som redan är 
ianspråktagna.  

2B Kalmarviken 

På sikt kan stora delar av Kalmarviken 
omvandlas till en småstadskaraktär enligt 
zon 2. Området från de centrala delarna av 
Bålsta, längs med Stockholmsvägen 
söderut till Kalmarsand, ska prioriteras. 
Stockholmsvägens tänkta förändring i 
karaktär, som beskrivs ovan, ska fortsätta 
inom detta område.  

En gång- och cykelväg från området, 
söderut till Upplands-Bro kommun ska 
anläggas, se vidare 5.2.3 Infrastruktur. 
Genomfartstrafik till området och vidare 
mot Upplands-Bro kommun bör ledas om 
på en ny vägsträckning som går i de östra 
delarna av området, närmre det av 
järnvägen bullerutsatta området. 

2C Bista 

Bista verksamhetsområde upptar en stor 
del av marken längs med Kalmarviken 
sydvästra strand. Området planeras att på 
sikt omvandlas från verksamhetsområde 
till ett område av småstadskaraktär enligt 
zon 2. En sådan utveckling av området 
tillvaratar närheten samt ökar 
tillgängligheten till Mälaren för hela 
Bålsta. Med hänsyn till strandskyddet 
bedöms området vara lämpligt för 
tillgängliggörande av Mälaren, då marken 
redan idag är ianspråktagen.  

Figur 25. Områden i kategorin Stadsbygd zon 2 

Småstad. 
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Zon 3 Trädgårdsstad 

Markanvändningskategorin zon 3 
Trädgårdsstad är framförallt lokaliserad i 
anslutning till zon 2.   

 

Figur 25. Områden i kategorin Stadsbygd zon 3 

Trädgårdsstad. 

3A Kraftleden-Kalmarleden 

Förändringsområdet längs med 
huvudlederna Kraftleden-Kalmarleden 
syftar till att binda ihop befintliga 
bebyggelseområden längs med Kraftleden 
med förändringsområdena i Kalmarviken. 

Zon 3-området lokaliseras längs med den 
anslutningsväg som ska sammanlänka 
Kraftleden och Kalmarleden, se vidare 
5.2.3 Infrastruktur. 

Nuvarande markanvändning består i 
huvudsak av åkermark och övrig öppen 
mark. På grund av områdets läge inom 
Bålsta, dess närhet till de centrala delarna 
av Bålsta med koncentrationer av 
funktioner och kollektivtrafik samt på 
grund av det bidrag till en mer 
sammankopplad och integrerad 
bebyggelsestruktur i Bålsta som 
förändringen medför är ett ianspråktagande 
av jordbruksmarken motiverad.  

Kultur- och naturvärden samt områdets 
rika förekomst av fornlämningar ska 
beaktas. Värdefulla grönområden, 
utpekade i mark- och 
vattenanvändningskartan, ska bevaras.  

3B Åsen 

Förändringsområdet är beläget i ett område 
som i dagsläget består av 
småhusbebyggelse på Bålstaåsen. Området 
ligger i anslutning till zon 1och zon 2 i de 
centrala delarna av Bålsta. 
Kompletteringar, förtätning samt 
förändringar i markanvändningen i 
området ska framförallt ske genom tillskott 
av flerbostadshus, för att på sikt omvandla 
området enligt trädgårdsstadsstrukturen i 
zon 3. Detta för att skapa en variation i 
utbudet av bostäder samt tillvarata och 
effektivt nyttja marken i ett så centralt 
läge. 
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Zon 4 Småhusbebyggelse 

Förändringsområden i kategorin 
småhusbebyggelse zon 4 lokaliseras 
lämpligen mellan befintliga 
bostadsområden för att skapa en mer 
sammankopplad och integrerad 
tätortsstruktur inom Bålsta. Områdena 
lokaliseras framförallt på mark som utgörs 
av mindre jordbruksmark inom Bålsta 
tätort.  

Ianspråktagandet av jordbruksmark 
motiveras genom områdenas läge samt 
dess bidrag till en mer sammankopplad och 
integrerad bebyggelsestruktur i Bålsta samt 
ett ökat underlag och förbättrade 
möjligheter för en effektiv kollektivtrafik 
och de hållbarhetsvärden som det medför. 

Figur 26. Områden i kategorin Stadsbygd zon 4 

Småhusbebyggelse. 
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5.2.2 Verksamheter 

4A Logistik Bålsta 

Pågående planering av Logistik Bålsta 
ingår i markanvändningskategorin 
förändringsområde verksamheter. Området 
ska omvandlas till ett logistikcentrum 
utifrån godkänt detaljplaneprogram. 
Stickspåret till järnvägen möjliggör goda 
förutsättningar att hantera gods på 
järnvägen.  

Platsen bedöms bland annat vara lämplig 
för en kombiterminal där omlastning 
mellan olika transportsätt kan ske. Stor 
hänsyn till befintlig bebyggelse i Skörby 
ska tas vid utveckling av området.  

Naturmark ianspråktas vid utveckling av 
området. De goda 
infrastrukturförutsättningar, som är en 
förutsättning för etablering av 
logistikverksamheter, samt det tillskott av 
arbetsplatser som området bidrar med 
motiverar ianspråktagandet av naturmark.  

4B Dragelund 

Längs med trafikplats Draget finns 
ytterligare förändringsområde för 
verksamhetsmark. Området ska nyttjas för 
verksamheter som gynnas av det attraktiva 
skyltläge som trafikplatsen innebär och 
som är förenliga med rådande 
bullersituation. Riktvärden för buller såväl 

som miljökvalitetsnormer för luft 
ska särskilt uppmärksammas vid 
utveckling inom området.  

Etableringar i området ska 
framförallt utgöras av 
kontorsverksamheter samt 
småindustri, som inte konkurrerar 
med befintliga 
verksamhetsetableringar i de 
centrala delarna av Bålsta.  

Området består idag till stor del av 
naturmark. Det tillskott i 
arbetsplatser som tillkommande 
verksamhetsmark bidrar med utgör 
huvudsakligt motiv till att 

ianspråkta naturmarken. Tillskapandet av 
fler arbetsplatser i kommunen, och därmed 
en utjämning av balansen mellan dag- och 
nattbefolkningen samt ett ökat stadsliv 
under dagtid, eftersträvas och föreslagen 
utveckling inom Dragelund bidrar till att 
uppnå detta.  

Inom intilliggande förändringsområde Nya 
Kalmarsand ska delar av området bevaras 
som naturområde. Området ska utvecklas 
och tillgängliggöras. Detta bidrar totalt sett 
till förstärkta rekreationsmöjligheter för 
hela området jämfört med idag då området 
är svårtillgängligt och outvecklat.  

4C Norr om E18 

Området norr om E18, i direkt anslutning 
till Draget och Dragelund ska förändras i 
likhet med förändringsområdet i 
Dragelund. Områdets geografiska 
utbredning kan komma att utökas, under 
förutsättning att samplanering sker med 
Upplands-Bro kommun.  

Förutsatt ett utökat område bör en grön 
koppling, från Granåsen vidare mot 
Stockholms län och Görvälnkilen, bevaras 
i samband med att området utvecklas till 
verksamhetsmark.  

Figur 26. Områden i kategorin Verksamheter. 
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5.2.2 Infrastruktur 
Vägförbindelser 

5A Trafikplats Bålsta C med länk till 
centrala Bålsta 

Bålsta utgör en regional kärna, i mötet 
mellan Uppsala och Stockholm län. En ny 
trafikplats, med anslutande väg till de 
centrala delarna av Bålsta, förespråkas för 
att möjliggöra den omfattande 
stadsförnyelse som föreslås i de centrala 
delarna av Bålsta. Vägens huvudsakliga 
syfte är att skapa en effektiv och tillgänglig 
anslutning mellan motorvägen och de 
centrala delarna av Bålsta och på så sätt 
avlasta den trafik som idag går från 
motorvägen via Stockholmsvägen till 
Bålsta centrum.  

Vägen syftar även till att skapa ett bättre 
sammankopplat vägnät i de centrala 
delarna av Bålsta. Anslutningsväg till 
befintliga bostäder på åsen, samt koppling 
till förändringsområdet i Grustaget ska 
genomföras för att uppnå detta. En 
vägdragning från resecentrum, via åsen till 
grustaget och därefter vidare mot befintlig 
trafikplats på E18 kan vara aktuellt i ett 
första skede, innan direkt anslutning till 
motorvägen genomförs. Möjligheterna att 
anlägga vägen, bland annat med hänsyn till 
höjdskillnader, utrymme, 
konstruktionstekniska, kostnadsmässiga 
samt biologiska aspekter ska utredas och 
ska genomföras i dialog med Trafikverket.  

Anslutningsvägen kommer utgöra den 
huvudsakliga vägtransportförbindelsen in 
till kommunen och för resande till 
kommunen kommer området kring vägen 
att utgöra det första intrycket av Bålsta. 
Vägen och området längs med vägen ska 
utformas med det i beaktande.  
Intilliggande förändringsområde stadsbygd 
zon 1 ska utformas så att vägsträckningen 
får karaktären av en stadsgata. Attraktiva 
stadsmiljöer som uppmuntrar till stadsliv 
genom en utformning som premierar gång- 
och cykeltrafikanter ska möjliggöras i 

likhet med förslaget i förändringsområdena 
längs med Stockholmsvägen. 

Vägförbindelsen bidrar till en ökad 
tillgänglighet till Bålsta centrum och tåg- 
samt busstationen för övriga delar av 
kommunen och underlättar byte till 
kollektiva färdmedel för ett fortsatt resande 
till och från kommunen.  

Inkräktandet på områdets höga natur-, 
kultur och friluftsvärden samt 
kompensation för detta hanteras vidare 
under 5.2.1 Stadsbygd respektive avsnitt 
Bålstaåsen under 5.2.4 Skyddad natur.  

5B Kraftleden-Kalmarleden 

En anslutningsväg mellan Kraftleden och 
Kalmarleden planeras för att skapa ett 
sammanlänkat väg- samt gång- och 
cykelvägnät i Bålsta. Anslutningen 
underlättar effektiva transporter på 
ringlederna. Området i anslutning till 
vägen föreslås förändras till 
trädgårdsstadskaraktär, se vidare 5.2.1 
Stadsbygd.  

5C Trafikplats Krägga/Stämsvik 

En trafikplats vid Krägga/Stämsvik som 
möjliggör av- och påfart från motorvägen 
bör tillkomma för att öka tillgängligheten 
till och från orten. Trafikplatsen placeras 
lämpligen där nuvarande väg till 
Krägga/Stämsvik korsar väg E18.  

Gång- och cykelvägförbindelser 

6A Bålsta – Ekilla 

En gång- och cykelväg från de centrala 
delarna av Bålsta, över motorvägen vid 
befintlig övergång via Granåsvägen, till 
Granåsen och vidare till Ekillabadet 
föreslås. Gång- och cykelvägen skapar en 
förbättrad tillgänglighet till natur- och 
rekreationsvärden norr om Bålsta, utan att 
kräva ett bilberoende.  

Förbindelsen fyller framförallt en viktig 
funktion för rekreations- och turismresor. 
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6B Gamla banvallen 

Längs med den före detta banvallen, över 
Ekolsundsviken till Enköpings kommun, 
kan en gång- och cykelväg anläggas. En 
sådan cykelväg fyller en regional funktion 
genom att koppla samman kommunerna 
samt skapa bättre förbindelser över sundet 
för boende i närområdet.  

I första hand är förbindelsen viktig för 
rekreations- och turismresor. 
Arbetspendling kan förekomma, men 
endast i begränsad omfattning.  

6C Bålsta – Bro 

En sammanhängande gång- och cykelväg 
från de centrala delarna av Bålsta, vidare 
söderut mot Kalmarsand och därefter till 
Bro i Upplands-Bro kommun förespråkas 
för att binda samman kommunen med 
Stockholmsregionens regionala 
cykelvägnät.  

En sådan gång- och cykelvägskoppling 
möjliggör både arbetspendling samt 
rekreations- och turismresor mellan 
kommunerna. 

6D Kraftleden 

En kompletterande gång- och cykelväg ska 
anläggas mellan Viby äng och Vibyskolan 
för att koppla samman befintligt gång- och 
cykelvägnät och skapa ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät 
som är trafikseparerat från motordriven 
fordonstrafik.  

Gång- och cykelvägen bör även förlängas 
längs med tillkommande anslutningsväg 
mellan Kraftleden och Kalmarleden. 

6E Kalmarleden 

En kompletterande gång- och cykelväg ska 
anläggas längs med Kalmarleden för att 
koppla samman befintligt gång- och 
cykelvägnät och skapa ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät 
längs med leden. 

6F Bålsta-Krägga/Stämsvik 

Längs med den före detta banvallen, 
mellan Bålsta och Krägga/Stämsvik, kan 
en gång- och cykelväg anläggas. Gång- 
och cykelvägen bidrar med förbättrade 
förbindelser mellan Krägga/Stämsvik och 
Bålsta och möjliggör för ett hållbart 
resande mellan orterna. En sådan cykelväg 
fyller en regional funktion då den 
tillsammans med föreslagen gång- och 
cykelväg över Ekolsund kopplar samman 
Håbo och Enköpings kommun.  

Gång- och cykelvägen möjliggör både 
arbetspendling samt rekreations- och 
turismresor.  

Övrig infrastruktur 

7A Kraftledning 

Längs med den sydvästra gränsen av 
Bålsta löper en 220 kV kraftledning. Delar 
av den markeras som förändringsområde i 
översiktsplanens mark- och 
vattenanvändningskarta. På sikt, i takt med 
att Bålsta växer, bör kraftledning grävas 
ned för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av tätorten och frigöra mark 
som i dagsläget begränsas på grund av 
nuvarande luftburen kraftledning. 

7B Förbindelse över Skofjärden vid 
Skokloster 

Från Skokloster, över sundet i Skofjärden, 
till Knivsta kommun är det cirka 800 
meter. En färje- eller broförbindelse över 
Skofjärden, från Skokloster slott till 
Knivsta kommun, skulle öka 
tillgängligheten och skapa en stark 
koppling mellan Skokloster tätort och 
Uppsala, Knivsta, Arlanda och 
Stockholmsregionen. På grund av befintlig 
infrastruktur och väghållare på vägarna i 
Skokloster bör förbindelsen utgå från 
Skokloster slott då transporter på 
Skohalvön till och från förbindelsen 
kommer ske på statlig väg. En förbindelse 
över Skofjärden kräver även 
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infrastrukturinvesteringar i Knivsta 
kommun.  

Arbetspendlingsbehov och -möjligheter, 
vinster för besöksnäringen, anläggnings- 
samt driftkostnader såväl som de 
möjligheter till fortsatt utveckling av 
Skokloster som förbindelsen skulle skapa 
bör utredas vidare. Möjlighet till 
finansiering bör klargöras innan 
utredningen påbörjas.  

Vid ett eventuellt inrättande av 
förbindelsen bör tillkommande 
infrastrukturbehov till Skokloster tätort 
samt ytterligare möjligheter till 
bostadsbyggnation i orten utredas, se 
vidare 4.1 Boende och befolkning under 
Övriga orter och landsbygd.   

5.2.3 Grönområde 
Markanvändningskategorin innefattar 
förändringsområden där den nya 
markanvändningen framförallt syftar till att 
utveckla friluftsliv-, rekreations- och 
fritidsaktiviteter.  

Gröna stråk 

Utpekade gröna stråk är schematiskt 
inritade och dess geografiska utbredning, 
framförallt vad gäller bredd, ska vara så 
pass omfattande att stråkets funktion för 
rekreation såväl som biologiska samband 
säkerställs. 

8A Granåsen-Bålstaåsen-Görvälnkilen 

I södra delen av Bålstaåsen föreslås 
utveckling av ett grönt stråk mot Lillsjön, 
längs med gamla banvallen. Stråket ska 
möjliggöra att till fots och med cykel 
transportera sig från norra delen av 
kommunen via bland annat Upplandsleden, 
vidare förbi Granåsen och Bålstaåsen, till 
Lillsjön och vidare mot Görvälnkilen i 
Stockholms län. Stråket utgör även ett 
viktigt grönt samband för den biologiska 
mångfalden.  

8B Gröna dalen 

Från Bålstaåsen, genom Bålsta centrum ner 
till Gröna dalen planeras ett blågrönt stråk 
utvecklas. Stråket ska skapa en koppling 
mellan åsen och Gröna dalen, samt i 
förlängningen utgöra en grön koppling till 
Mälaren.  

8C Gröna dalen 

Området i Gröna dalen avses utvecklas till 
en stadspark, vilket hanteras genom 
pågående planprogram för Gröna dalen. I 
området ska framförallt rekreations- och 
naturvärdesfunktioner, som exempelvis 
odlingar, stora öppna fält för olika 
aktiviteter, planteringar samt motionsspår 
tillskapas. Kultur- och fritidsanläggningar 
kan lokaliseras till området, samt till viss 
del även bostäder. Markstabiliteten ska 
avgöra var de olika funktionerna placeras i 
området. Stadsparken ska vara en naturlig 
mötesplats som erbjuder olika typer av 
aktiviteter året om. 

Kontakten mellan de centrala delarna av 
Bålsta och Mälaren är outvecklad trots den 
geografiska närheten. Möjligheten till 
vattenkontakt är en värdefull tillgång som 

Figur 27. Områden i kategorin Grönområde. 
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ska tillvaratas. Kontakten bör utvecklas 
genom att skapa möjligheter att på ett 
enkelt och säkert sätt ta sig mellan de 
centrala delarna av Bålsta och vattnet. Ett 
blågrönt gångstråk som binder ihop 
centrum med Aronsborgsviken i Mälaren 
ska tillkomma i Gröna dalen. Stråket bör, 
förutom att stärka kopplingen till Mälaren 
för de centrala delarna av Bålsta, även 
nyttjas för dagvattenhantering. Stor hänsyn 
till stråkets möjlighet till 
dagvattenhantering ska tas vid utformning 
av stråket. Dammar och vattenavrinning 
ska där det är möjligt utformas så att de 
tillför ett mervärde för parkområdet.  

5.2.4 Skyddad natur 
Markanvändningskategorin innefattar 
förändringsområden där den nya 
markanvändningen syftar till att inrätta 
eller ytterligare stärka skyddet av 
naturvärden. 

9A Bålstaåsen 

Bålstaåsen har höga natur-, kultur- och 
friluftslivsvärden och utgör tack vare dess 
centrala läge ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Bålstaåsen är en viktig del i 
det gröna samband som sträcker sig från 
norra delen av kommunen, via Bålstaåsen 
och som i söder kopplar an till 
Stockholmsregionens gröna kil 
Görvälnkilen.  

Då delar av området föreslås få en 
förändrad markanvändning ska 
kompensation ske genom att områdets 
värden utvecklas, förstärks samt långsiktigt 
skyddas från ianspråktagande. Detta kan 
ske genom inrättande av ett naturreservat 
eller motsvarande, för att långsiktigt 
säkerställa områdets värden. Att skydda 
områdets naturvärden är en förutsättning 
för att föreslagen bebyggelseutveckling 
samt väganslutning ska kunna genomföras.  

Gränserna som anges i mark- och 
vattenanvändningskartan är inte exakta 
utan fastställs efter vidare utredning.  

9B Lillsjön 

Lillsjön och dess närområde har höga 
natur- och kulturvärden. Dessa ska 
uppmärksammas och skyddas. För att 
långsiktigt trygga områdets rekreations-, 
natur- samt kulturhistoriska värden ska ett 
naturreservat inrättas. Naturreservatet ska, 
förutom att bevara värdefulla biologiska 
värden, syfta till att utveckla områdets 
rekreations- och friluftslivsvärden. 
Området ska utvecklas till ett värdefullt 
tätortsnära grönområde med goda 
rekreationsmöjligheter. Förutom att utgöra 
ett viktigt rekreationsområde för boende 
skapar området även en god tillgängliget 
till natur för intilliggande verksamheter, 
vilket bidrar till att skapa attraktiva 
arbetsmiljöer. 

Lillsjön är en viktig del i det gröna 
samband som sträcker sig från norra delen 
av kommunen, via Bålstaåsen och som i 

Figur 28. Förändringsområde i kategorin Skyddad 

natur.  
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söder kopplar an till Stockholmsregionens 
gröna kil Görvälnkilen.  

Gränserna som anges i mark- och 
vattenanvändningskartan är inte exakta 
utan fastställs efter vidare utredning.  

5.2.5 Förändringsområde blandad 
markanvändning  

Inom markanvändningskategorin 
förändringsområde blandad 
markanvändning är den nya 
användningstypen för området ännu inte 
specificerad.  

10A Grustaget 

Det tidigare grustaget, som ligger mellan 
trafikplats Draget och Bålstaåsen, tillhör 
markanvändningskategorin 
förändringsområde blandad 
markanvändning. Området är på grund av 
tidigare täktverksamhet ianspråktaget. Det 
har goda infrastrukturförbindelser samt ett 
centralt läge, framförallt om en ny 
trafikplats samt anslutningsväg till de 

centrala delarna av Bålsta tillkommer. 
Området bör därför utnyttjas vid en fortsatt 
utveckling av Bålsta. Områdets koppling 
till de centrala delarna av Bålsta innebär 
komplicerade höjdförhållanden och kan 
försvåra en god sammanlänkning mellan 
områdena, vilket måste utredas vidare.  

Zonen längs med E18 bör användas för 
ändamål förenliga med rådande 
bullersituation och som tar tillvara på det 
attraktiva skyltläge som lokaliseringen 
innebär. Framtida behov, genomförande av 
tillkommande trafikled samt övriga 
utredningar gällande områdets lämplighet 
bör vägleda det slutliga valet av 
markanvändningskategori.  

Områdets närhet till Bålsta centrum gör 
delar av området lämpligt för stadsbygd av 
typen zon 1 eller 2.  

Inom området finns värdefulla naturvärden 
i form av en våtmark samt förekomst av 
vattensalamander. Dessa ska värnas vid en 
utveckling av området. Området är särskilt 
känsligt för miljöfarligt läckage till 
grundvatten och detta ska beaktas när 
framtida markanvändning utreds.  

10B Nya Kalmarsand 
Området ligger relativt centralt, med god 
tillgänglighet till motorväg såväl som 
vattenmiljöer. Tillgången till service och 
restauranger kommer vara god i samband 
med utveckling av intilliggande 
förändringsområde i kategorin zon 2. En 
fortsatt utveckling av Bålsta, inom utpekat 
område, är därför intressant för att fortsätta 
förtäta Bålsta.  

Delar av området ska utgöras av 
bostadsbebyggelse. Utformning i 
intilliggande förändringsområde zon 2 
Kalmarviken avgör lämplig 
stadsbyggnadszon samt utformning i 
förändringsområdet. Rådande behov och 
områdets möjlighet att tillföra variation 
och ett breddat utbud i tillkommande 
bostadsbyggnation i kommunen ska även 

Figur 29. Områden i kategorin Förändringsområde 

blandad markanvändning. 
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beaktas vid beslut om lämplig 
stadsbyggnadszon.  

Att området inte tidigare är ianspråktaget 
innebär att nya infrastrukturinvesteringar 
kommer att krävas, vilket ska utredas i 
samband med utredning av framtida 
markanvändning.  

Rekreationsvärdena i området ska 
uppmärksammas och delar av 
förändringsområdet ska utgöras av 
grönområde med utvecklade natur- samt 
rekreationsvärden. Ett grönt samband från 
Lillsjön mot Görvälnkilen i Stockholms län 
ska bevaras. Grönområdet placeras 
lämpligen nordost om tillkommande 
bebyggelse, som en avgränsning mot det i 
norr angränsande verksamhetsområdet 
Dragelund.  

Genom att utveckla de gröna värdena och 
förstärka kvaliteter i delar av det område 
som idag utgör naturmark ökar den 
upplevda tillgången till grönområden. 
Tillgängligheten ska förstärkas.  

5.3 Omvandlingsområde 
Omvandlingsområden utgörs av 
bebyggelseområden, som ursprungligen 
var avsedda för fritidshus, men som i 
varierande omfattning omvandlats till 
permanentbostäder. 

Markanvändningskategorin 
omvandlingsområde innebär att den typen 
av omvandling kan komma att fortgå, men 
ingen vidareutveckling genom ytterligare 
nybyggnation föreslås inom områdena.  

Söder om Bålsta, längs med Mälaren, finns 
ett antal bebyggelseområden som i 
varierande omfattning har omvandlats från 
fritidshusområden till permanentbostäder. 
Visst förändringstryck finns inom 
områdena.  

Omvandlingsområdena ligger inte i direkt 
anslutning till Bålsta, och en väl utbyggd 
infrastruktur saknas. Möjligheterna att med 
gång, cykel eller kollektivtrafik resa till de 
centrala delarna av Bålsta är begränsade. 
En utveckling inom dessa områden skulle i 
dagsläget innebära starkt bilberoende 
bostadsområden.  

Utvecklingen i dessa områden kräver ett 
helhetstag för att skapa goda 
förutsättningar till nya effektiva 
infrastrukturlösningar samt en god 
sammanlänkning med övriga 
bebyggelseområden i Bålsta.  

På lång sikt, när föreslagen utveckling 
skett i Bålsta, kan markanvändning i dessa 
områden komma att omvärderas. Att binda 
samman dessa med Bålsta kan i en framtid 
bli aktuellt.  

Att utveckla dessa områden innebär på 
grund av dess avskildhet samt bristande 
infrastruktur stora kommunalekonomiska 
kostnader samt negativa konsekvenser för 
en ekologisk hållbarhet. En eventuell 
utveckling ska därför ske först när övrig 
utveckling i Bålsta kommit till stånd.  

Figur 30. Områden i kategorin Omvandlingsområde. 
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1. Boende och befolkning 

Människor har bott i Håbobygden sedan 

senare delen av stenåldern, men det var 

först under 1800-talet som Bålsta började 

få karaktären av ett centrum för den 

omgivande lands-bygden. Med järnvägens 

ankomst i slutet av samma århundrade 

växte befolkningen allt mer och 

handelscentrum och småföretag 

kompletterade den lilla orten.  

År 1952 genomfördes en stor 

kommunreform i Sverige. 

Landskommunerna Kalmar, Ytter-gran, 

Övergran, Häggeby och Skokloster slogs 

ihop till Håbo kommun. På 1960-talet 

inleddes en kraftig utbyggnad av Bålsta 

och befolkningstillväxten var mycket stark 

under 1960- och 1970-talen. Bålstas 

villaområden, med närhet till både natur 

och storstad, lockade många.   

1.1 Befolkning 

1.1.1 Demografi 

Håbo kommun har en förhållandevis ung 

befolkning med en stor andel barn och 

ungdomar, jämfört med riket. Medelåldern 

i kommunen var år 2015 39,8 år, vilket kan 

jämföras med 40,2 år i Uppsala län och 

41,2 år i riket.  

Kommunen har även en stor andel 

personer i yngre medelåldern. Denna 

åldersstruktur innebär att kommunen består 

av en stor andel barnfamiljer.  

Håbo har i jämförelse med riket en relativt 

liten andel äldre. Diagrammet nedan visar 

att år 2015 var 17,8 procent av kommunens 

befolkning 65 år eller äldre, varav 2,8 

procent var 80 år eller äldre. I riket är 

motsvarande siffror 19,8 procent och 5,1 

procent. 

Hushållsstrukturen i Håbo skiljer sig 

markant åt jämfört med strukturen i riket. 

Håbo kännetecknas av en låg andel 

enpersonshushåll. Andelen sammanboende 

med barn är betydligt högre i Håbo 

kommun än i riket.  

Majoriteten, drygt 16 000 personer och 

nästan 80 procent, av befolkningen bor i 

Bålsta. Knappt 2 000 personer (9,3 %) bor 

i Skokloster, som är kommunens näst 

största tätort efter Bålsta. Cirka 500 

personer (2,5 %) bor i Krägga/Stämsvik 

som är kommunens tredje största tätort, 

och resterande knappt 1 700 personer (8,2 

%) bor i övriga delar av kommunen i 

mindre småorter och på landsbygden.  

Diagram 1. Åldersfördelning 2015 i Håbo kommun, Uppsala län samt riket. Källa: SCB. 
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Åldersstrukturen i Bålsta liknar i stora drag 

befolkningsstrukturen totalt sett i 

kommunen. I Skokloster är andelen 

barnfamiljer något högre än i kommunen, 

medan andelen äldre personer är lägre. 

Krägga/Stämsviks befolkningsstruktur 

liknar kommunens åldersstruktur och 

består därmed i stor utsträckning av 

barnfamiljer. Antalet unga vuxna är dock 

lägre i Krägga/Stämsvik än i kommunen 

som helhet.  

1.1.2 Befolkningsförändringar 

Håbo kommun har haft en stadigt ökande 

befolkningsmängd och uppvisat en positiv 

befolkningstillväxt under samtliga år sedan 

början på 1960-talet, se diagram nedan.  

År 1952, då Håbo kommun bildades, var 

antalet invånare i kommunen cirka 2 750. 

Fram till mitten av 1960-talet var 

befolkningsökningen i kommunen måttlig. 

Vid slutet av 1960-talet inleddes ett 

intensivt bostadsbyggande som pågick 

fram till slutet av 1970-talet. 

Bostadsbyggandet medförde en kraftig 

befolkningsökning och under perioden år 

1967-1979 ökade antalet invånare från 3 

979 till 13 065. Det var framför allt i 

Bålsta som befolkningsmängden ökade. 

Även under 1980- till 2000-talet har 

befolkningen ökat, dock inte i samma takt 

som under 1970-talet. Avtrappningen i 

tillväxten kan till stor del förklaras genom 

ett minskat bo-stadsbyggande och 

därigenom en minskad inflyttning. Under 

1980-, 1990- och 2000-talen har 

befolkningen ökat med omkring 15 procent 

per decennium.  

Under de senaste fem åren har 

befolkningen fortsatt att öka. Ökningen har 

varierat från 0,3-0,9 procent. År 2015 

ökade tillväxttakten något och 

befolkningen ökade med 1,2 procent och 

245 personer. Folkmängden uppgick år 

2015 till 20 279 personer. 

Varje år flyttar omkring 1 200 personer till 

kommunen samtidigt som omkring 1 100 

personer flyttar från kommunen. 

Diagrammet nedan visar kommunens 

flyttmönster utifrån ålder. Unga vuxna står 

för majoriteten av flyttningarna, både till 

och från kommunen. Personer mellan 20-

25 år står för den största utflyttningen. En 

stor andel små barn upp till ett par år samt 

vuxna i 20-35 årsåldern flyttar till 

kommunen. Diagrammet visar även att 

flyttbenägenheten minskar i takt med 

åldern.  

Diagram 2. Befolkningsutveckling Håbo kommun 1968-2015. Källa: SCB. 
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Krägga/Stämsvik är den ort som har haft 

den kraftigaste procentuella 

befolkningsökningen de senaste 10 åren. 

Sedan år 2005 har befolkningen ökat med 

19 procent, vilket kan jämföras med 9 

procent för Bålsta såväl som kommunen i 

helhet. I Skokloster tätort har en marginell 

positiv befolkningsökning skett under de 

senaste 10 åren.  

Förutom in- och utflyttning påverkas 

befolkningsmängden i kommunen av 

antalet födda samt döda under ett år. 

Kvinnor i Håbo kommun väljer i 

genomsnitt att skaffa barn något tidigare än 

i riket som helhet och fruktsamheten är 

högre i kommunen än i riket. 

1.2 Boende 

1.2.1 Bålsta 

Bebyggelsen i Bålsta består idag främst av 

radhus och villor, som är utspridd i 

satelliter skilda från varandra av 

naturområden. Bebyggelsestrukturen är 

ytkrävande och innebär inte en effektiv 

markanvändning.  

I Bålsta fanns år 2015 totalt 6 301 hushåll, 

varav cirka två tredjedelar var småhus och 

en tredjedel lägenheter i flerbostadshus. 

Det kommunala bostadsbolaget har knappt 

1 500 lägenheter i sitt bestånd och har 

upplevt en ständig ökning i antalet köande 

sedan mitten/slutet av 1990-talet. För att 

erbjudas bostad av det kommunala 

bostadsbolaget krävs en kötid på omkring 

fyra till fem år.  

1.2.2 Övriga orter och landsbygd 

Skokloster tätort ligger på östra Skohalvön 

och bildades under 1960-talet. Skokloster 

är kommunens näst största tätort efter 

Bålsta. Tätorten består av 

bebyggelsekoncentrationerna Söderskogen, 

Idealbyn och Slottskogen, som har 

bebyggts oberoende av varandra men som 

idag bildar en sammanhängande 

bebyggelse.  

Bebyggelsen i Skokloster tätort har växt 

fram under en längre tid vilket har 

resulterat i ett samhälle av varierande 

struktur och estetik. Tätorten består av 

fritidshusområden, fritidshusområden som 

permanentats samt permanentbebyggelse 

Diagram 3. Åldersfördelning på in- och utflyttare till Håbo kommun, utjämnade värden för år 

2011-2015. Källa: SCB. 
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som uppförts framförallt under 1970- och 

80-talen. I orten finns visst serviceutbud.  

På den västra sidan av Håbo kommun, 

söder om E18 och Mälarbanan, ligger 

Krägga/Stämsvik som är kommunens 

tredje största tätort. Orten uppkom i början 

av 1900-talet då en del 

sommarvillabebyggelse uppfördes längs 

med Ekolsundvikens stränder. I 

Krägga/Stämsvik fanns tidigare en 

järnvägsstation, vilket gjorde orten till en 

attraktiv plats för sommarbostäder.  

Idag präglas området Krägga/Stämsvik av 

detaljplanelagda fritidshusområden med 

byggnader från framförallt 1950-talet och 

framåt. Många av fritidshusen har 

permanentats och det har även tillkommit 

många nya permanentbostäder. Från år 

2005 har det skapats detaljplaner som 

medger cirka 110 nya tomter för bostäder, 

många vilka ännu inte är bebyggda.  

Utöver kommunens tre tätorter Bålsta, 

Skokloster och Krägga/Stämsvik finns ett 

antal bebyggelsekoncentrationer i 

kommunen. Häggeby/Vreta, Övergran och 

Yttergran har samtliga växt fram kring 

respektive områdets kyrka. Även i Kivinge 

och Lugnet finns 

bebyggelsekoncentrationer.  

Längs med strandlinjen, söder om Bålsta, 

finns ytterligare bebyggelseområden som 

ligger i anslutning till tätorten Bålsta. 

Samtliga av dessa 

bebyggelsekoncentrationer består till 

uteslutande del av småhus.  

 

1.3 Styrdokument 

Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030, Håbo kommun (2014) 
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2. Näringsliv 

Håbo kommun har ett strategiskt läge i 

Mälardalen med närhet till 

Stockholmsregionen, Uppsala, Enköping 

samt Västerås. Att kommunen ingår i 

Sveriges största arbetsmarknadsområde 

gynnar det lokala näringslivet. 

Näringslivsklimatet är bra och nya 

företagsetableringar sker kontinuerligt. 

Håbo är den kommun i länet där flest 

företag startas per capita.  

Kommunikationer, framförallt i form av 

E18 och Mälarbanan, är väl utbyggda och 

utgör en stark attraktionskraft när det gäller 

att få nya företag att etablera sig i 

kommunen. Även stationsläget i centrala 

delarna av Bålsta och stickspåret till 

Västerskogs industriområde är fördelaktigt 

och intressant för att locka nya företag. De 

infrastrukturella förutsättningarna medför 

bland annat att kommunen är intressant för 

logistiskaktörer att etablera sig i.  

Håbo kommuns närhet till Arlanda och 

Arlandas position som internationell 

storflygplats utgör en viktig förutsättning 

för tillväxt. Den internationella 

tillgänglighet som flygplatsen innebär 

gagnar det lokala näringslivet. 

2.1 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden i Håbo kommun består 

av 43 procent tillverkande företag, 23 

procent före-tagsstödjande företag och 34 

procent ortstjänster. En välbalanserad 

näringslivsfördelning utgörs av lika stora 

delar tillverkande tjänster, 

företagsstödjande tjänster samt ortstjänster. 

Det innebär att det i Håbo kommun finns 

utrymme för fler företagsstödjande 

tjänster, exempelvis inom ekonomi, IT och 

juridik.  

Branschfördelningen på arbetsplatser i 

kommunen redovisas i diagram 4. Utöver 

arbeten inom den offentliga sektorn har 

Håbo kommun en stor andel företag på 

byggentreprenörsidan, med närmare 700 

stycken registrerade företag.  

Näringslivet i kommunen kännetecknas 

framförallt av mindre företag. Håbo 

Diagram 4. Branschfördelning arbetsplatser i kommunen år 2014, förvärvsarbetande 16+ 

år med arbetsplats i kommunen. Källa: SCB. 
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kommun är en småföretagarkommun med 

många entreprenörer. Kommunen har 

nästan 2 000 företagare, varav cirka 850 

stycken är aktiebolag. Endast fyra av 

kommunens företag har mer än 50 

anställda. Majoriteten av företagen är 

lokaliserade i Bålsta.  

2.2 Handel 

Handeln i Håbo kommun är i huvudsak 

fokuserad till Bålsta centrum med 

omgivning samt till Gamla Bålsta längs 

med Stockholmsvägen. Utanför Bålsta 

finns dagligvaruhandel i Skokloster, vid 

Skokloster slott samt en mindre lanthandel 

i Krägga.  

Handelsindexet för dagligvaruhandeln, 

som anger relationen mellan 

kommuninvånarnas konsumtion och 

butikernas omsättning, är 93 procent i 

kommunen. Det är ett högt värde som visar 

att många kommunbor väljer att utföra sina 

dagligvaruköp i kommunen. 

Sällanköpshandeln har ett betydligt lägre 

handelsindex, på 38 procent, vilket tydligt 

speglar konkurrensen från 

omkringliggande handelscenter så som i 

Uppsala och Stockholm. 

2.3 Sysselsättning 

Antalet förvärvsarbetande i Håbo kommun 

är cirka 10 000. Av dessa pendlar cirka 

6 500 ut från kommunen till sitt arbete. 

Majoriteten, cirka 5 500, pendlar till 

Stockholms län. Pendling förekommer 

även inom Uppsala län, främst till Uppsala 

och Enköping, samt till Västmanlands län, 

främst till Västerås. Kommunens 

fördelaktiga geografiska placering och 

goda kommunikationer är en förutsättning 

och den huvudsakliga förklaringen till den 

höga andelen utpendlare. 

Könsfördelningen bland utpendlarna är 

relativt jämn, cirka 55 procent är män och 

45 procent är kvinnor. 

I kommunen finns omkring 5 500 

arbetsställen, varav cirka en tredjedel finns 

inom den offentliga sektorn och två 

tredjedelar inom den privata sektorn. 

Inpendlingen till kommunen uppgår till 

drygt 2 000 personer. Precis som 

utpendlingen sker den största inpendlingen 

från Stockholms län, cirka 50 procent, men 

en betydande andel, nästan 40 procent, 

sker från Uppsala län och då i huvudsak 

Enköpings kommun.  Bland inpendlarna 

står männen för 60 procent och kvinnorna 

för 40 procent.  

Det har skett en kontinuerlig ökning av 

antalet personer som pendlar in till Håbo 

kommun, och under de senaste åren har 

ökningen av inpendlingen varit större än 

ökningen av utpendlingen.  

Håbo kommun har en hög sysselsättning. I 

slutet av år 2015 uppgick andelen som var 

arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska 

program eller arbetssökande till 4,1 

procent av befolkningen i 

förvärvsarbetande ålder. Motsvarande 

siffra för riket var 7,8 procent. Även bland 

unga har Håbo kommun en låg 

arbetslöshet. År 2015 var arbetslösheten 

bland personer 18-24 år 8,9 procent. För 

riket var motsvarande siffra 13,3 procent.  

2.4 Verksamhetsområden 

Inom kommunen finns tre större 

verksamhetsområden, Västerskog, Draget 

och Bista, vilka samtliga ligger i Bålsta. 

Inom Bista och Västerskogs 

industriområde utgör tillverkning och 

utvinning den största branschen, medan 

handel och byggverksamhet dominerar i 

Draget. Utbyggnad av 

verksamhetsområdena pågår för tillfället 

inom Västerskog och Draget.  

2.5 Besöksnäring 

Besöksnäringen har en omsättning på 

omkring 200 miljoner kronor årligen samt 

sysselsätter cirka 200 personer i Håbo 

kommun. Konferenssektorn, och då 

framförallt Aronsborg, Lastberget och 

Krägga herrgård, står för en stor del av 

omsättningen. 
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Skokloster slott är kommunens mest 

populära besöksmål och besöks årligen av 

cirka 70 000 personer. Skokloster kyrka 

har cirka 23 000 besökare per år och 

genomför ett stort antal evenemang, 

framförallt konserter. I området kring 

slottet finns stora öppna ytor med goda 

evenemangsmöjligheter. Utöver Skokloster 

slott utgör Åbergs museum i Bålsta, 

naturen med vandringsleder och milslånga 

strandlinjer, en stor mängd runstenar samt 

fem medeltida kyrkor populära målpunkter 

för turister.  

 

2.6 Styrdokument 

Näringslivsstrategi, Håbo kommun (under framtagande) 
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Karta 1. Verksamhetsområden i Håbo kommun.
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3. Kommunikationer 

Håbo kommun har goda kommunikationer 

utifrån ett regionalt, nationellt såväl som 

internationellt perspektiv. E18 samt 

Mälarbanan löper genom kommunen vilket 

skapar en god tillgänglighet till 

omkringliggande städer i öst-västlig 

riktning. Tillgängligheten norrut, till 

Uppsala, är något sämre och effektiva 

transportvägar dit försvåras av de 

Mälarvikar som ligger mellan 

kommunerna. Håbo kommun ligger nära 

Arlanda och har därmed en god 

internationell tillgänglighet. I Kalmarviken 

går en allmän farled för Mälaren som är av 

riksintresse, se vidare under bilaga 2 

Riksintressen i Håbo kommun.  

Till stor del genom kommunens goda 

kommunikationer är Bålsta en pendlarort. 

Det är främst till Stockholmsregionen som 

kommuninvånare pendlar. Kommunen har 

sedan tidigare en utspridd bebyggelse där 

strukturen kan liknas vid satelliter. 

Bebyggelsestrukturen försvårar effektiva 

kommunikationer med exempelvis 

kollektivtrafik. Bilen är för många ett 

viktigt färdmedel, framförallt bland 

kommuninvånare som inte bor inom gång- 

och cykelavstånd till resecentrum.  

Den svenska riksdagen har antagit 

transportpolitiska mål som är styrande för 

vilka åtgärder och satsningar som görs i 

det svenska trafiksystemet. Målen säger 

bland annat att transportsystemet ska vara 

tillgängligt och jämställt, ha hög 

transportkvalitet, medföra en säker trafik, 

bidra till en god miljö samt en positiv 

regional utveckling. 

3.1 Väg 

E18 är av riksintresse för 

kommunikationer och sträcker sig mellan 

Stockholm och Oslo. En del av vägen 

sträcker sig genom Håbo kommun. 

Trafikverket är väghållare för vägen och 

det råder byggnadsförbud inom 50 meter 

från vägen. Om bebyggelse planeras inom 

100 meter från E18 ska en riskanalys 

utföras. Längs E18 finns tre trafikplatser i 

Håbo kommun, Åsen och Draget som är 

nordlig respektive sydlig infart till Bålsta, 

samt en trafikplats vid Ekolskrog i den 

västra delen av kommunen. En väg avsedd 

för utryckningstrafik från Ekolskrog till 

Krägga/Stämsvik planeras.  

Utöver europavägen är Trafikverket 

väghållare för länsväg 263 samt vägarna 

542, 543, 545, 553, 555 och 912 i 

kommunen. Väg 912 är precis som E18 av 

riksintresse för kommunikationer (se 

vidare under avsnitt Riksintressen).  

Håbo kommun är väghållare främst inom 

Bålsta, men har även väghållaransvar inom 

delar av Skoklosterområdet. Vägarna i 

Bålsta är uppbyggda enligt ett 

ringledsystem med stora vägar. 

Infartsvägar till bostadsområden ansluts till 

de stora lederna, ofta i form av 

återvändsgator. Lederna är generellt sett 

trafiktåliga, vilket skapar gynnsamma 

förutsättningar för biltrafik i Bålsta.  

Det övriga trafiknätet inom Håbo kommun 

drivs i huvudsak i enskild regi. 

Trafikverket svarar för planering och 

skötsel av de statliga vägarna, men har 

också det övergripande ansvaret för 

trafiksäkerheten och miljö inom hela 

vägsektorn.  

3.2 Gång- och cykelväg 

Totalt finns drygt 7 mil gång- och 

cykelväg i Håbo kommun. Dessa vägar är 

nästan uteslutande lokaliserade till Bålsta. 

Vid de större ringlederna, bortsett från 

Kraftleden, finns gång- och cykelvägar 

separerade från vägarna. Utanför Bålsta 

finns två cykelstråk, mot Ekillabadet och 

mellan Söderskogen till och igenom 

Slottskogen. 

För Uppsala län finns en regional 

cykelplan, framtagen av Regionförbundet 
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Uppsala län. Planen syftar till att 

möjliggöra en strukturerad utbyggnad av 

cykelvägar i länet genom att prioritera 

cykelvägsobjekt samt fastlägga principer 

för genomförandeprocessen. 

Regionförbundet arbetar för närvarande 

med att ta fram en ny cykelstrategi för 

länet, som beräknas vara klar 2017. Även 

länstransportplan för regional 

transportinfrastruktur hanterar åtgärder i 

länets cykelvägnät.  

3.3 Järnväg 

Mälarbanan, som sträcker sig från 

Stockholm till Örebro, går tvärs igenom 

kommunen och skapar goda förbindelser i 

öst-västlig riktning. Restiden mellan Bålsta 

och Stockholm är strax över en halvtimme 

och restiden till Västerås är strax under en 

halvtimme.  

Järnvägen är dubbelspårig genom Håbo 

kommun. SJ Regionaltåg samt SL 

pendeltåg trafikerar Mälarbanan till Håbo 

kommun med stopp i Bålsta. Mälarbanan 

är av riksintresse för kommunikationer, se 

vidare under Riksintressen.  

Spårkapaciteten räcker på många håll inte 

till och för tillfället pågår projektet 

Citybanan mellan Tomteboda och 

Stockholm södra för att fördubbla 

spårkapaciteten i Stockholm och därmed 

möjliggöra för tätare och punktligare 

tågtrafik. Citybanan planeras att öppna år 

2017 och kommer få positiva följder även 

för tågtrafiken till och från Håbo kommun. 

Den planerade Citybanan är viktig för en 

ökad funktionalitet i regionen. Citybanan 

krävs för att nå de transportpolitiska målen 

i Stor-Stockholm och Mälardalen. 

3.4 Kollektivtrafik 

Lagen om kollektivtrafik trädde i kraft år 

2012 och innebär bland annat att regionala 

kollektivtrafikmyndigheter ska etableras 

samt att kollektivtrafikföretag fritt får 

etablera kommersiell kollektivtrafik. Håbo 

kommun trafikeras av kollektivtrafik från 

SL och UL, som är 

kollektivtrafikmyndigheter samt del av 

landstinget i Stockholm respektive Uppsala 

län.  

Landstinget i Uppsala län bekostar den 

regionala kollektivtrafiken i Håbo 

kommun. Planering och upphandling 

utförs av kollektivtrafikförvaltningen i 

landstinget. Kommunen för en kontinuerlig 

dialog på politiker- samt tjänstemannanivå.  

Bålsta trafikeras av pendeltåg till och från 

Stockholm, sedan augusti 2001, varje 

halvtimme under trafikdygnet. Majoriteten 

av de kollektiva resorna i kommunen sker 

med pendeltåget. SL är ansvarig för 

trafiken men den bekostas av både UL och 

SL. Utöver pendeltåget 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 i 

Bro och Bålsta. Utredningen konstaterar att 

det är möjligt att förlänga pendeltågen med 

15-minuterstrafik till Bålsta 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 systemets störningskänslighet. 

Utredningen föreslår vidare att stationen i 

Bålsta kompletteras med ytterligare ett 

plattformsspår längs västra sidan av 

befintliga spår. Spårområdet behöver 

utökas på en sträcka om 2,3 kilometer med 

som mest cirka 4,5 meter västerut för att 

möjliggöra ytterligare ett vändspår i Bålsta.  

UL trafikerar kommunen med tätorts- samt 

regionbussar. Inom Bålsta finns tre linjer 

som går till Kalmarsand, Hagviken samt 

Skörby. Tätortstrafiken är i stor 

utsträckning anpassad efter pendeltågets 

ankomst- samt avresetider. Utöver de tre 

tätortslinjerna finns även Mjuka linjen 

inom tätorten. Utanför Bålsta finns 

kollektivtrafik till Skokloster, Krägga, 

Enköping, Uppsala samt Kista.  
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Sedan den nya lagen trädde i kraft år 2012 

räknas inte skolskjuts, färdtjänst och 

sjukresor som kollektivtrafik. Dessa 

benämns numer som särskilda 

persontransporter. Vad gäller skolskjutsen 

i Håbo kommun används kollektivtrafiken 

primärt som transportmedel. I de fall 

kollektivtrafiken inte kan användas sker 

transporten med taxi. Knappt 400 elever är 

beviljade skolskjuts i Håbo kommun varav 

drygt tre fjärdelar med kollektivtrafik och 

resterande med taxi. Knappt 400 personer i 

Håbo kommun är berättigade färdtjänst, 

och resorna sker med taxi. 

3.5 Bredband 

I Håbo kommun utgår arbetet med 

bredbandsfrågan från kommunens 

bredbandsstrategi och målsättningen är att 

90 procent av alla hushåll och 

verksamheter ska ha tillgång till minst 100 

Mbit/s till år 2020.  

Tillgången till bredband fyller en viktig 

funktion inom samhällsområden så som 

näringsliv och entreprenörskap, miljö, 

utbildning samt vård och omsorg. Post- 

och telestyrelsen (PTS) är ansvarig 

myndighet och har som mål att alla i 

Sverige ska ha tillgång till effektiva, 

prisvärda och säkra 

kommunikationstjänster. 

Marknaden för bredband är i ständig 

förändring och tekniken utvecklas snabbt, 

bland annat på grund av en ökad 

efterfrågan, ett ökat utbud, ökade 

trafikvolymer samt ökade behov av 

mobilitet och tillförlitliga 

internetanslutningar. 

För tillfället har 51 procent av hushållen i 

Håbo kommun tillgång till 100 Mbit/s eller 

mer, medan 88 procent har tillgång till 30 

Mbit/s eller mer.  

 

3.6 Styrdokument 

Cykelstrategi (under framtagande), Regionförbundet Uppsala län 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, Regionförbundet Uppsala län (2013) 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Regional cykelplan för Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län (2010) 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län, Landstinget Uppsala län (pågående) 

Regionbusstrategi, Regionförbundet Uppsala län (pågående) 

Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 
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4. Natur och kultur 

4.1 Natur 

Håbo kommun har en omväxlande natur, 

där barrskog, blandskog och åkermark är 

de mest förekommande biotoperna. 

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. 

Typiskt för kommunen är de mäktiga 

rullstensåsar som skiljer slätter och 

vattenområden åt.  

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 värdefulla och vackra 

landskapspartier med hög biologisk 

mångfald, speciellt i områdena nära 

Mälaren. 

Det finns en riklig tillgång på natur och 

grönområden och stora delar av 

kommunen är viktiga rekreationsområden. 

Mälaren är bland annat av stor betydelse 

för det rörliga friluftslivet. Sjön, dess öar 

och strandområden samt dess omgivande 

landskap är utpekade som område av 

riksintresse, bland annat med hänsyn till 

det rörliga friluftslivet samt naturvården. 

Vidare finns åtta Natura 2000-områden i 

kommunen. Se vidare under Riksintressen.  

Förutom de möjligheter till rekreation som 

naturmiljöer ger människor, utgör de 

livsmiljöer för en mångfald av andra 

levande organismer. Ekosystemen 

producerar en mängd produkter och 

tjänster, så kallade ekosystemtjänster, som 

bidrar till människors välbefinnande. En 

hög biologisk mångfald är en förutsättning 

för ekosystemtjänsterna.  

Kommunens naturvårdsplan pekar ut 85 

områden med höga natur- och 

friluftsvärden. Naturvårdsplanen 

uppmärksammar många värdefulla 

områden nära vattnet. Ett flertal av 

områdena i naturvårdsplanen sammanfaller 

med skyddad natur i form av bland annat 

naturreservat. Läs vidare i Håbo kommuns 

naturvårdsplan som beskriver kommunens 

naturområden, hur de bör bevaras och 

utvecklas.  

4.1.1 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, som exempelvis 

hagmarker, kan också skyddas som 

naturreservat. Natur med särskilt stora 

värden för friluftslivet kan prioriteras för 

bildande av naturreservat.  

Naturreservat bildas av länsstyrelserna och 

kommunerna i syfte att ge området ett 

långsiktigt skydd. Det finns åtta 

naturreservat i Håbo kommun: Skokloster, 

Sandhagen, Arnöhuvud, Sandviksåsen, 

Hjälstaviken, Granåsen, Ekillaåsen och 

området utmed Ekolsundsviken från 

Kalmarnäslandet till Baklura. Granåsens 

naturreservat är kommunalt medan övriga 

är statliga.  

4.1.2 Biotopsskyddsområden 

Biotopskyddsområden kan inrättas för att 

skydda små mark- och vattenområden med 

speciella och livsnödvändiga 

förutsättningar för växter och djur. 

Generella biotopskydd gäller för alléer, 

källor med omgivande våtmark i 

jordbruksmark, odlingsrösen i 

jordbruksmark, pilevallar, småvatten och 

våtmark i jordbruksmark, stenmurar i 

jordbruksmark samt åkerholmar regleras i 

Miljöbalken. Skogsstyrelsen samt 

länsstyrelsen kan inrätta särskilda 

biotopskyddsområden. Ett antal sådana 

biotopskyddsområden inrättade av 

Skogsstyrelsen finns i Håbo kommun 

framförallt på Skohalvön. 
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4.2 Grönstruktur 

Grönområden och anlagda parker i tätorten 

fyller många viktiga funktioner. De har en 

social funktion som mötesplats, plats för 

rekreation, lek och upplevelser. 

Grönområden är viktiga för folkhälsan 

genom att bidra till ökad fysisk aktivitet. 

De fyller även en viktig ekologisk funktion 

genom att främja ett rikt växt- och djurliv 

samt bidra till ett gott närklimat och god 

luftkvalitet.  

Håbo kommun är en grön kommun med 

många värdefulla grönområden och skogar 

med sociala värden. Grönstruktur kan bidra 

till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad 

välfärd. Närheten till naturområden är en 

avgörande faktor för hur mycket 

grönområdena nyttjas. Grönområdenas 

funktion som rekreations- och 

friluftslivsområden beskrivs vidare under 

5.1 Friluftslivs- och rekreationsområden. 

4.3 Areella näringar 

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk 

av nationell betydelse. Brukningsvärd 

jordbruksmark får endast tas i anspråk om 

det behövs för att tillgodose viktiga 

samhällsintressen och om dessa behov inte 

kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk.  

Antalet lantbruk inom kommunen har 

minskat i antal men ökat i storlek under de 

senaste åren. Den utvecklingen kommer 

troligen fortsätta framöver. Håbo kommun 

är ett attraktivt område för hästverksamhet 

och när en jordbruksfastighet säljs görs den 

ofta om till hästgård. Delar av 

odlingsmarken används då för vallodling 

och till beteshagar.  

Skogsmark som har betydelse för 

skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett 

rationellt skogsbruk.  

Vidare ska mark- och vattenområden som 

har betydelse för yrkesfisket eller 

vattenbruk så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra 

näringens bedrivande.  

3.2.1 Jordbruk 

Jordbruksmarken i Håbo utgör nästan 30 

procent av kommunens totala markyta. 

Denna jordbruksmark består till 

övervägande del av åker. Marken ägs och 

brukas av ett trettiotal lantbrukare där 

medelvärdet av åkerareal per 

lantbruksföretag är högt. Spannmålsodling 

är den vanligaste driftsinriktningen i 

kommunen. Mälarregionens 

jordbruksmark är högproduktiv. 

Hästen är det djur som dominerar 

landskapsbilden och det finns ett antal 

hästgårdar i kommunen. Utöver dessa har 

kommunen få lantbruksföretag med 

djurhållning. Det finns en stor 

företagsamhet kopplade till lantbruk i 

kommunen, som exempelvis bo på landet 

koncept samt jakt- och 

äventyrsverksamhet.  

3.2.2 Skogsbruk 

Skogen är en nationell tillgång och en 

förnybar resurs som ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt 

som den biologiska mångfalden behålls, 

enligt skogsvårdslagens allmänna 

bestämmelser. 

Skogen i Håbo kommun består framförallt 

av tall och gran. Längs strandzonerna är 

lövinblandningen större och där dominerar 

al. I vissa partier längs strandzonerna finns 

även ädellövträd. Under de senaste 50 åren 

har andelen skog ökat med över 100 hektar 

och idag finns cirka 6 500 hektar 

skogsmark i kommunen. Till övervägande 

del utgörs ökningen av planterad gran.  

I kommunen finns en handfull 

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 går till timmer och 
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massaindustrin och skogsbruket omsätter 

cirka åtta miljoner kronor om året i 

kommunen.  

4.4 Kulturhistoriska miljöer 

Det är en nationell angelägenhet att skydda 

och vårda kulturmiljön och det är ett 

ansvar som delas av alla. Såväl enskilda 

som myndigheter ska visa hänsyn och 

aktsamhet mot kulturmiljön. Skador på 

kulturmiljön ska undvikas eller begränsas. 

Inriktningen fastställs i kulturmiljölagen.  

Människor har varit bosatta i Håbo sedan 

senare delen av stenåldern och kommunen 

har en rik och varierad kulturmiljö. Det 

finns åtskilliga spår i naturen efter tidigare 

generationers aktiviteter. 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. Läs vidare i Håbo kommuns 

kulturmiljöprogram som beskriver 

kommunens kulturmiljöer och landskap, 

hur de har vuxit fram samt hur de ser ut 

idag. 

Värdefull kulturmiljö och kulturhistoriska 

miljöer kan skyddas på olika sätt. I 

kulturminneslagen finns grundläggande 

bestämmelser till skydd för viktiga delar av 

kulturarvet. Håbo kommun är rik på 

fornminnen och bland annat dessa skyddas 

i kulturminneslagen. Kulturmiljön skyddas 

även i Miljöbalken, bland annat i form av 

riksintresseområden samt kulturreservat, 

och i Plan- och bygglagen, i exempelvis 

detaljplan eller områdesbestämmelser. I 

Håbo kommun finns två områden som är 

av riksintresse för kulturmiljövården, se 

vidare under Riksintressen.  

I Håbo kommun finns elva så kallade 

fornvårdsobjekt. Ett fornvårdsobjekt är av 

särskilt intresse och bör tillgängligöras för 

allmänheten om markägaren tillåter. 

Länsstyrelsen genomför för tillfället en 

översyn och revidering av 

fornvårdsobjekten. Bland 

fornvårdsobjekten i kommunen finns bland 

annat gravfält, en kyrkoruin samt en 

fornborg.  

I Håbo kommun finns sex stycken 

områden som är utpekade i Uppsala läns 

kulturminnesvårdsprogram. Programmet 

pekar ut särskilt bevarandevärda 

kulturmiljöer och är ett stöd för kommuner 

och myndigheter.  

 

4.5 Styrdokument 

Håbo - Mälarbygd att förvalta, kulturmiljöprogram för Håbo kommun, Håbo kommun (2013) 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Naturvårdsplan för Håbo kommun, Bevarande och utveckling, Håbo kommun (2010) 
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5. Fritid 

5.1 Friluftsliv- och 
rekreationsområden 

Kommunens närhet till Mälaren samt goda 

tillgång till skog och mark skapar goda 

förutsättningar för rekreation. 

Upplandsleden som sträcker sig genom 

stora delar av kommunen, Hjälstaviken 

med sitt rika fågelliv, Biskops-Arnö med 

en tilltalande naturmiljö och historiska 

bebyggelse samt åtta naturreservat i 

kommunen är exempel på områden för 

rekreation i kommunen.   

I kommunen finns tre motionsslingor med 

elljusspår; Granåsen, Lastberget och Viby 

friluftsområde. Under vintern 

iordningsställs dessa till skidspår och 

områdena utnyttjas flitigt både sommar- 

och vintertid. Grillplatsen vid 

Granåsenstugan/Kvarnkojan är ett populärt 

besöksmål. Vid Viby friluftsområde finns 

frisbeegolfbana, mountainbikebana och 

utegym. Från Vibyspåret ned till Mälaren 

finns en vandringsled, Torresta naturstig. 

Naturreservatet Vattunöden är ett populärt 

friluftsområde där kommunen även 

bedriver naturskola.  

Naturvårdsverket, Havs och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna fick 

under år 2012 ett regeringsuppdrag att 

uppdatera och revidera områden som 

bedöms vara av riksintresse för friluftslivet 

med särskilt beaktande av de långsiktiga 

behoven som tätortsnära natur. Översynen 

förväntas vara klar år 2016. Många 

bostadsområden i Bålsta omges av 

grönområden i varierande storlek som 

utgör värdefull tätortsnära natur.  

Det finns ett femtontal mindre 

närlekparker i kommunen samt två större 

stadslekparker i Bålsta (Åbergs museum 

och Skeppsparken). Dessa lekparker är 

välbesökta mötesplatser.   

Vid Ekilla och Kalmarsand finns 

kommunala badplatser. Utöver dessa finns 

även anordnade badplatser i Krägga, 

Slottsskogen, Biskops-Arnö och Sånkan.  

5.2 Kultur- och 
fritidsanläggningar 

Kultur- och fritidsanläggningar är i 

huvudsak anläggningar för att utöva eller 

uppleva kultur, fritid och idrott. Hit räknas 

till exempel scener, utställningslokaler, 

bibliotek, ishallar, badhus och 

fritidsgårdar, men även övriga 

anläggningar för civilsamhällets olika 

föreningsaktiviteter. I dagsläget är de flesta 

anläggningarna kommunala och finns i 

anslutning till en skola där de utgör både 

undervisningslokaler och arenor för 

fritidsverksamhet. Utöver dessa finns även 

föreningslokaler för organiserade idrotter 

och för ökad folkhälsa.  

Kommunens många mil strandlinje skapar 

goda förutsättningar för båtliv. I Bålsta 

finns en kommunal gästbrygga i 

Aronsborgsviken och i Skokloster finns en 

gästhamn som drivs i privat regi. Utöver 

dessa finns tre båtklubbar i kommunen.  

 

5.3 Styrdokument 

Kultur- och fritidspolitiskt program, Håbo kommun (under framtagande) 
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6. Vatten 

Kommunens närhet till vatten är en stor 

resurs, bland annat för 

bostadsproduktionen, turismen och 

näringslivet. Mälaren och dess stränder 

fyller även en viktig funktion i kommunen 

utifrån ett friluftslivsperspektiv, där vattnet 

bland annat nyttjas till fritidsfiske, bad, 

båtliv och skridskoåkning. 

Dricksvattenförsörjning, avlopp, 

transporter samt livsmiljöer för växter och 

djur är andra exempel på intressen som är 

nära sammankopplade till vattnet och dess 

kvalitet.  

EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att 

uppnå ett långsiktigt och hållbart nyttjande 

av samtliga vattenresurser inom EU. 

Direktivet sätter ramarna för de 

övergripande målen kopplat till vatten och 

dess status. 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.  

6.1 Ytvatten 

Håbo kommun är en Mälarkommun vars 

yta består av cirka 30 procent vatten. I 

Håbo kommun finns nio 

ytvattenförekomster enligt 

vattenförvaltningens indelning. Samtliga 

av dessa är sund eller vikar till Mälaren. 

En ytvattenförekomst är en betydande 

vattenförekomst så som hav eller sjö. Håbo 

kommun ligger inom 

huvudavrinningsområdet Norrström, som 

sträcker sig från Kilsbergen och 

Bergslagen i väster till Stockholm i öster 

och omfattar hela Mälarens närområde. 

Övergödningsproblem samt utsläpp av 

miljögifter är de största 

vattenmiljöproblemen i kommunens 

ytvattenförekomster. 

Mälaren, dess öar och strandområden samt 

dess omgivande landskap är utpekade som 

område av riksintresse, bland annat med 

hänsyn till det rörliga friluftslivet samt 

naturvården. Vidare finns åtta Natura 

2000-områden i kommunen, varav 

samtliga är lokaliserade i anslutning till 

vatten. Ekologiskt känsliga vattenområden 

är främst Lilla Ullfjärden med sällsynta 

ishavsrelikter och Stora Ullfjärden med 

den rödlistade växten småsvalting. Lilla 

och Stora Ullfjärden är två av kommunens 

Natura 2000-områden. Se vidare under 

Riksintressen. 

I sydöstra delen av Bålsta ligger Lillsjön 

som är en så kallad åsgropsjö där stor del 

av vattentillförseln sker genom 

grundvattnet. Lillsjön är även klassat med 

högsta naturvärde i kommunens 

naturvårdsplan.  

6.2 Grundvatten 

I Håbo kommun finns tre 

grundvattenförekomster enligt 

vattenförvaltningens indelning. Tillgången 

till grundvatten är framförallt koncentrerad 

längs med 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. 

6.3 Våtmarker 

Våtmarker fyller en viktig funktion för den 

biologiska mångfalden och dess biotoper 

är viktiga att skydda. Våtmarkerna utgör 

livsmiljö för många rödlistade arter. 
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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 samt öka den 

biologiska mångfalden.  

Delar av Hjälstaviken finns i Håbo 

kommun och är en av Sveriges viktigaste 

våtmarker. Området är känt för sitt rika 

fågelliv. Hjälstaviken är ett naturreservat 

såväl som ett Ramsarområde i 

våtmarkskonventionen. Området är även 

klassat som bevarandeområde och 

länsstyrelsen i Uppsala län har gjort en 

bevarandeplan för vilken i syfte att skydda 

och vårda en internationellt viktig våtmark. 

Utöver detta är området även ett Natura 

2000-område, läs mer under Riksintressen.  

6.4 Strandskydd 

Strandskyddet innebär ett allmänt förbud 

att bebygga stränder i syfte att trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden samt för att 

bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten.  

Det generella strandskyddet är 100 meter 

från strandlinjen, i vattnet och på land men 

länsstyrelsen har möjlighet att utvidga 

skyddet till maximalt 300 meter. Det finns 

möjlighet för en kommun att göra avsteg 

från strandskyddet om det finns särskilda 

skäl och om intresset av att ta området i 

anspråk väger tyngre än 

strandskyddsintresset. Strandskyddet och 

möjligheter till avsteg hanteras i 

Miljöbalkens 7 kapitel. 

Under år 2014 genomförde länsstyrelsen i 

Uppsala län en översyn av det utvidgade 

strandskyddet. Innan översynen omfattades 

stora delar av Håbo kommuns stränder av 

ett utvidgat strandskydd på 300 meter. 

Översynen medförde att ett antal 

tätortsnära stränder, där exploatering redan 

skett, undantogs från den utvidgade 

strandskyddet. För dessa områden gäller 

istället det generella strandskyddet på 100 

meter. 

Inom strandskyddat område är det 

förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra 

befintlig bebyggelse, utöka den privata 

zonen genom att privatisera mark som är 

tillgänglig för allmänheten, utföra 

grävarbeten, anlägga bryggor, båthamnar 

eller parkeringsplatser och utföra åtgärder 

som kan skada växt- och djurlivet. 

Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge 

En kommun kan peka ut områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 

så kallade LIS-områden. Det är områden 

som genom utveckling av exempelvis 

bostäder, verksamheter eller 

förutsättningar för rekreation, friluftsliv 

och turism kan bidra till en mer livskraftig 

landsbygd. För att områdena ska vara 

lämpliga krävs att utvecklingen inom dessa 

säkerställer att strandskyddets syften 

fortsatt tillgodoses. 

I Håbo kommun finns fyra LIS-områden, 

Skokloster, Skokloster slott, Övergran och 

Sånka. Områdena fanns tidigare utpekade i 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I 

samband med identifieringen av 

kommunens LIS-områden inventerades 

områdena.  

LIS-planens planeringsinriktning stämmer 

väl överens med den övergripande 

inriktningen gällande hela kommunens 

utveckling som presenteras i denna 

översiktsplan. LIS-områdena anses därmed 

vara tillämpbara även i den nya 

översiktsplanen, och områdena inkluderas 

därför i den nya översiktsplanen. 

Landsbygdsdefinition 

Vid utpekande av LIS-områden måste 

kommunen, utifrån egna lokala 

förutsättningar, ta ställning till vad som 

avses med landsbygd. Detta för att 
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fastställa om och i så fall var LIS är 

tillämpbart inom kommunen.  

En definition av begreppet landsbygd sker 

i detta sammanhang med utgångspunkt i 

frågan om utveckling av landsbygden. I 

detta sammanhang är tillgången till service 

en viktig faktor att beakta. Service i form 

av kommunalt VA, skola, 

dagligvaruhandel och kollektivtrafik bidrar 

till en positiv utveckling av landsbygden. 

En väl fungerande service kräver ett visst 

befolkningsunderlag. Orter där 

befolkningsunderlaget inte är tillräckligt 

stort för en fullgod service inkluderas i 

begreppet landsbygd. I dessa orter kan en 

befolkningsökning skapa positiva effekter 

genom de möjligheter till 

serviceutveckling som det skapar. En 

befolkningsmängd på 3 000 invånare anses 

vara en lämplig lägsta gräns för vad som 

krävs för att utveckla en fullgod och 

fungerande service i en ort.  

Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer 

har kategoriserats i tre kategorier. 

Förutsättningar för kommande utveckling 

skiljer sig åt i dessa områden. Centralorten 

Bålsta exkluderas från begreppet 

landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort 

och tillgången till service god. Inom Bålsta 

är LIS inte tillämpbart.  

Tätorterna Skokloster och Krägga har 

kollektivtrafik och viss kommunal service. 

Stora delar av orterna är detaljplanerade 

och orterna är kopplade till det kommunala 

VA-nätet. Ett förstärkt 

befolkningsunderlag skulle skapa 

möjlighet att förädla samt utveckla 

servicen i orterna. En utveckling av 

servicen skulle skapa positiva effekter för 

orterna såväl som omkringliggande 

områden. Orterna Krägga/Stämsvik och 

Skokloster inkluderas i begreppet 

landsbygd. Landsbygdsutveckling genom 

tillämpning av LIS är därmed möjligt. Det 

faktum att det redan finns 

bebyggelsekoncentrationer i 

Krägga/Stämsvik och Skokloster ställer 

ökade krav på försiktighet vid utpekande 

av LIS-områden. 

Håbo kommun har stora områden av 

landsbygd med mindre 

bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen 

och gårdar. Detaljplaner, koppling mot det 

kommunala VA-nätet och kollektivtrafik 

finns i varierande utsträckning. 

Landsbygdsutveckling genom tillämpning 

av LIS är utifrån landsbygdsdefinitionen 

möjlig inom dessa områden. 

 

6.5 Styrdokument 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Naturvårdsplan för Håbo kommun, Bevarande och utveckling, Håbo kommun (2010) 

Vattenprogram, Håbo kommun (under framtagande) 
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7. Teknisk försörjning 

7.1 Energi- och 
värmeproduktion 

All energianvändning påverkar miljön mer 

eller mindre. 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 

kraftig ekonomisk tillväxt. Av miljöskäl 

bör den på sikt minska, samtidigt som 

användningen av förnybar energi bör öka. 

Resursanvändning, energieffektivisering 

och val av energikällor kommer bli allt 

viktigare. Håbo kommuns arbete med 

energiförsörjningen sker med 

utgångspunkt i kommunens miljöstrategi. 

El och värme produceras till största delen 

med hjälp av energivaror som 

ursprungligen tillförts från naturen. 

Exempel på sådana kan vara biobränsle 

men även rörelseenergi i vatten och vind.  

Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett miljösmart 

uppvärmningsalternativ som tar till vara 

energi som annars skulle gå förlorad. I 

Bålsta finns fjärrvärme delvis utbyggt och i 

övriga delar av kommunen finns inget 

fjärrvärmenät. I Bålsta produceras 

fjärrvärmen till största del av biobränslen 

och överskottsvärme från industriföretaget 

Gyproc.  

Solenergi 

Solenergi är en förnybar energikälla som 

inte ger några utsläpp under drift. 

Uppskattningsvis används lite solenergi i 

kommunen även om intresset och antalet 

bygglovsansökningar för anläggande av 

solceller eller solfångare har ökat de 

senaste åren. Kommunen har en interaktiv 

solkarta som visar solens strålning på taken 

för att vägleda fastighetsägare i 

bedömningen om solenergi är aktuellt på 

den egna fastigheten. 

Värmepump 

Värmepump är en miljövänlig energiform 

som nyttjar den värme som finns lagrad i 

berggrunden, på sjöbotten 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 som 

energiförsörjs genom dessa. 

Bioenergi 

Håbo kommun har inget eget 

kraftvärmeverk eller rötkammare för 

bioenergiproduktion. Hushållen producerar 

små mängder matavfall. Avfallet som 

produceras transporteras till 

avfallsanläggningen Högbytorp i 

Upplands-Bro och därefter till en 

rötningsanläggning vid 

Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun 

där biogas samt biomull produceras. 

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. På nationell såväl som 

kommunal nivå finns målsättningar att bli 

fossilbränslefria, och vindkraften kan ha en 

avgörande betydelse i arbetet för att nå 

denna målsättning. Användandet av 

vindkraft är inte stort i kommunen idag. 

Det finns inget riksintresse för vindkraft i 

kommunen, läs mer under Riksintressen. 

En kommun kan peka ut områden lämpliga 

och/eller olämpliga för vindkraft. Håbo 

kommun har utrett förutsättningarna för 

vindkraft, genomfört en landskapsanalys, 

undersökt höjdrestriktioner och 
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vindförhållanden samt tagit fram en fågel- 

och fladdermusinventering för att kartlägga 

möjliga områden för vindkraftverk. 

Underlaget ligger till grund för utpekade 

områden som är olämpliga för utbyggnad 

av vindkraft i kommunen. 

Vindberäkningar har tagits fram för att ge 

intressenter underlag till lämpliga platser 

för vindkraftverk i kommunen.  

7.2 Avfallshantering 

Håbo kommuns arbete med 

avfallshanteringen sker med utgångspunkt 

i kommunens avfalls-föreskrifter, 

avfallsplan samt avfallstaxa. Varje 

kommun ska enligt Miljöbalken ha en 

renhållningsordning som består av 

avfallsplan och föreskrifter. Kommunens 

avfallsplan fastställer kommunens 

långsiktiga mål gällande 

avfallshanteringen och utgår från EU:s 

avfallshierarki, de nationella miljömålen 

samt kommunens miljöstrategi och vision 

Vårt Håbo 2030.  

I Håbo kommun lämnar hushållen 

utsorterade förpackningar och returpapper 

vid återvinningsstationer. Det förekommer 

fastighetsnära insamling i begränsad 

omfattning för flerbostadshus. Den 

insamlade mängden förpackningar och 

returpapper per invånare i kommunen 

ligger på riksgenomsnitt. Samtidigt 

genereras relativt stora mängder restavfall, 

vilket innebär att andelen förpackningar 

och returpapper till materialåtervinning 

sannolikt understiger riksgenomsnittet. 

7.3 Vatten- och 
avloppssystem 

I Håbo kommun finns två kommunala 

vattenverk och två kommunala 

reningsverk. I kommunen är cirka 76 

procent av hushållen anslutna till det 

kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Bålsta, Krägga, Skokloster, Lugnet, 

Övergran, Brunnsta och Kivinge utgör 

kommunala vatten- och 

avloppsverksamhetsområden (VA-

verksamhetsområden). Det finns fyra 

större anläggningar för vatten och avlopp 

som inte ägs av kommunen. Dessa är 

Sånka camping, Skoklosters värdshus, 

Biskops-Arnö och Segersta gård.  

De första ledningarna som lades i 

kommunal regi är från år 1952 och finns 

fortfarande i drift. Under åren har 

ledningsnätet byggts ut och är nu cirka 51 

mil långt. Ledningsnätet är uppdelat i 

vattenledningar, avloppsledningar och 

dagvattenledningar. Vattenledningarna 

leder vattnet från verksamheten till 

konsumenten och är cirka 18 mil långt. 

Avloppsledningarna leder det använda 

vattnet från konsumenten till 

avloppsreningsverket och är cirka 19 mil 

långt. Avloppsledningarna transporterar 

även dräneringsvatten och en hel del 

dagvatten. Dagvattenledningarna leder 

vatten från gator, vägar, parkeringar, 

hustak med mera och dräneringsvatten från 

husgrunder till diken och vattendrag. 

Dagvattenledningsnätet i Håbo kommun är 

cirka 14 mil långt. I kommunen finns ett 

antal dagvattendammar som samlar upp en 

del av föroreningarna i dagvattnet innan 

det når recipienten. 

Vattenverket i Bålsta förser drygt 17 000 

personer med dricksvatten, vattenverket i 

Skokloster svarar för vattenproduktion för 

cirka 1 800 personer.  

Bålsta avloppsreningsverk togs i drift år 

1975, och genomgick en omfattande 

ombyggnation och modernisering under år 

1992. Under år 2011-2012 byggdes verket 

om igen för utökad kapacitet och för 

installation av kväverening och har numera 

tillstånd på maximalt 30 000 

personekvivalenter. Den gamla delen av 

reningsverket är dock dimensionerad för 

24 000 personekvivalenter, varför en 

utbyggnad av den delen kan krävas för att 

möjliggöra maximalt antal enligt 

tillståndet. Skoklosters avloppsreningsverk 

har en maxkapacitet enligt tillstånd på 2 

900 personekvivalenter. 
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Vidare finns cirka 900 enskilda 

avloppsanläggningar i kommunen. 

Inventering av dessa pågår. Av de 400 som 

hittills är inventerade krävs åtgärder för att 

uppfylla lagens krav på rening på cirka 100 

stycken av dem.  

7.4 Dricksvatten 

Dricksvattenförsörjningen i Håbo kommun 

sker via uttag från Mälaren. Mälaren utgör 

dricksvattentäkt för omkring två miljoner 

människor i Sverige. Det 

samhällsekonomiska värdet för Mälaren är 

mycket stort och värdet av en god 

vattenkvalitet är högt, inte minst på grund 

av dess dricksvattenförsörjning. Håbos två 

kommunala vattenverk, i Bålsta och i 

Skokloster, tar sitt vatten från Prästfjärden 

respektive Skofjärden, som båda är delar 

av Mälaren.  

Grundvattnet utgör inte vattentäkt till den 

kommunala dricksvattenförsörjningen, 

men det används till enskild 

dricksvattenförsörjning genom egna 

brunnar. En säkrad dricksvattenförsörjning 

berör grundvatten såväl som vårt ytvatten. 

Yt- och grundvattnet 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 i Mälaren. Förslaget väntar på 

handläggning hos länsstyrelsen i Uppsala 

län. Föreslaget vattenskyddsområde 

kommer knyta samman befintliga 

vattenskyddsområden i Mälaren och på så 

sätt bidra till ett mer heltäckande skydd av 

Mälaren.  

 

7.5 Styrdokument 

Avfallsplan 2016-2025, Håbo kommun (2016) 

Dagvattenpolicy, Håbo kommun (2012) 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

 



!

!

#*

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

FTeknisk försörjning

Bålsta

Krägga

Skokloster

Lugnet

Häggeby

Kivinge

Övergran

Brunnsta

Yttergran

Reningsverk
Vattenverk

#* Återvinningscentral
! Råvattenintag

Fjärrvärmenät
Verksamhetsområde VA

marie.pettersson
Maskinskriven text
Karta 8. Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, reningsverk, vattenverk, återvinningscentral, råvattenintag samt fjärrvärmenät i Håbo kommun. 



31 
 

8. Hälsa, säkerhet och risk 

8.1 Luftkvalitet 

Luftföroreningar uppkommer av en rad 

olika aktiviteter i samhället. I vår region är 

den dominerande källan till föroreningarna 

vägtrafiken. Andra påverkanskällor är 

bland annat båt- och flygtrafik samt 

industriella utsläpp. Luftföroreningar 

påverkar människors hälsa samt miljön 

negativt. Ofta transporteras föroreningarna 

över långa avstånd, vilket innebär att 

utsläpp utanför kommunen och landets 

gränser påverkar luftkvaliteten i Håbo 

kommun och vice versa. 

En dålig luftkvalitet ökar risken för 

andnings- och lungsjukdomar, hjärt- och 

kärlsjukdomar samt cancer. Det kan även 

medföra bland annat försurning av mark 

och vatten, skador på växtlighet, korrosion 

av material, skördebortfall på 

jordbruksgrödor och oönskad 

nedsmutsning.  

Det finns miljökvalitetsnormer för luft, 

som i huvudsak baseras på EU-direktivet 

luft-kvalitetsförordning (2010:477). 

Normerna anger det tillstånd i miljön som 

ska uppnås, istället för att reglera tillåtna 

utsläppsmängder.  

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. I Håbo kommun finns inga mätpunkter 

men schablonberäkningar som genomförts 

har visat på god luftkvalitet. Kommunens 

grönområden samt träd och övrig grönska 

längs de större gatorna i Bålsta bidrar med 

luftrening. 

8.2 Buller 

Såväl miljöbalken, plan- och bygglagen 

och plan- och byggförordningen innehåller 

uttryckliga krav på hänsyn till allmänna 

intressen som hälsa och säkerhet. Enligt 

plan- och bygglagen ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet, bland annat med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet 

samt till möjligheterna att förebygga 

bullerstörningar. Buller kan få 

konsekvenser för människors hälsa, och 

därför ska ljudmiljön vägas in vid 

planläggning och bygglovsprövning.  

Bullervärden ska, vid behov, anges i 

planbeskrivning till detaljplan eller i 

bygglov för bostäder. Ljudnivåerna avser 

omgivningsbuller utomhus. Bullerfrågan 

vid detaljplaneläggning regleras i plan- och 

bygglagen, miljöbalken samt i ett antal 

förordningar. Plan- och bygglagen ger 

bland annat kommunen möjligheter att 

besluta om planbestämmelser med 

skyddsåtgärder som reglerar buller. 

Håbo kommun mäter trafikmängder på ett 

antal punkter i kommunen, men det saknas 

regelbunden eller övergripande statistik för 

bullernivåer för kommunens vägar. Utifrån 

genomförda mätningar är det möjligt att 

göra grova uppskattningar kring 

bullernivåer och eventuellt behov av att 

genomföra bullerundersökningar. 

Trafikverket ansvarar för bullerstatistik för 

väg E18 och Mälarbanan. 

8.3 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 åtgärder mot höga 
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vibrationsnivåer. Riktvärdena bör även 

uppnås vid nybyggnation i kommunen.  

8.4 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 tranformatorstationer och 

i vägguttag. De elektromagnetiska fälten, 

bland annat från kraftledningar, klassas 

numer som cancerframkallande och hänsyn 

till dessa krävs i samhällsplaneringen.  

I Håbo kommun finns en 400 kV-

kraftledning som går genom kommunen i 

nordsydlig riktning, samt en 400 kV-

kraftledning som möter den nordsydliga 

från öster. Strax norr om, och delvis i 

anslutning till en av 400 kV-ledningarna 

går även en 220 kV-ledning i öst-västlig 

riktning.  

Kommunens 400 kV-kraftledningar anses 

vara av riksintresse för energiproduktion 

och energidistribution och omfattas av 

bestämmelserna i miljöbalkens 3 kapitel 8 

§. Något formellt beslut som gör dessa till 

riksintresse har dock ej fattats av Statens 

energimyndighet. 

8.5 Ras, skred och erosion 

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. 

Risken för skred och ras är begränsad i 

Håbo kommun. Detta till följd av 

markförhållanden, få kraftiga slänter av 

lerjordar och frånvaron av större 

vattendrag. Det har inte skett några större 

skred eller ras inom kommunen under 

senaste tid. Förutsättningar för ras och 

skred finns dock, och måste hanteras vid 

planläggning och lovgivning.  

8.6 Radon 

Radon är den dominerande källan till 

exponering för joniserande strålning i vårt 

land. Joniserande strålning kan ge upphov 

till en rad hälsoeffekter, bland annat cancer 

och ärftliga skador. Radon är en gas som 

tränger upp genom grusåsar och sprickigt 

berg och som bildas när uran i 

berggrunden vittrar till jord. Orsaker till 

höga radonhalter i bostäder kan vara att 

huset uppförts med radonförande material 

eller att marken som huset står på avger 

radon.  

I Håbo kommun saknas en heltäckande 

kartläggning av markradon, men områden 

med hög markradon har konstaterats. De 

flesta genomförda mätningar baseras på 

enskilda mätresultat. I dagsläget råder 

riktvärdet 200 Bq/m3 inomhusluft för 

bostäder och lokaler.  

8.7 Markföroreningar 

Markföroreningar härstammar från olika 

typer av verksamheter och mänsklig 

aktivitet som vid för höga halter kan 

orsaka skada för människor eller miljön. 

Bensinstationer, industritomter, gamla 

avfallsdeponier och villaoljecisterner är 

några exempel som kan ge upphov till 

föroreningar. Markföroreningar bryts oftast 

inte ned utan blir kvar i marken under lång 

tid om de 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 var tredje år. I programmet 

beskrivs arbetet med länets mest 

prioriterade områden och kommande års 

arbete. De största nedlagda 

avfallsdeponierna i Håbo kommun är 

Skörbydeponin och Kalmarsandsdeponin. 

8.8 Miljöfarlig verksamhet 

Enligt miljöbalken är en miljöfarlig 

verksamhet något som kan medföra skada 
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eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. En del miljöfarliga verksamheter är 

tillstånds- eller anmälningspliktiga.  

Det finns relativt få miljöfarliga 

verksamheter av större storlek i Håbo 

kommun. Betong-, cement- och 

gipsindustri är karaktäristiskt för 

kommunen. Även kommunens 

avloppsreningsverk, kommunens 

återvinningscentral, bensinstationer, 

fordonstvättar och skjutbanor utgör 

miljöfarliga verksamheter. De flesta 

miljöfarliga verksamheterna i kommunen 

ligger i Bålsta och främst inom Bålstas 

industriområden. De vanligaste 

störningarna från kommunens miljöfarliga 

verksamheter utgörs av buller och 

damning.  

Åsarna i kommunen är en viktig 

naturresurs, både för vatten- och 

grusförsörjning. Grustäkter har tidigare 

varit karakteristiskt för Håbo kommun men 

täktverksamheterna håller i stor 

utsträckning på att avslutas. I dagsläget 

finns två täktverksamheter i kommunen. 

Den ena, Vi täkt, är lokaliserad norr om 

Bålsta intill Stora Ullfjärdens västra strand 

och den andra ligger i östra delen av 

Bålsta, vid Dragets industriområde.  

8.9 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 

järnväg. 

Det primära vägnätet utgör stommen i det 

rekommenderade vägnätet och används för 

genomfartstrafik av farligt gods. I Håbo 

kommun utgör E18 primär transportväg. 

Utöver det finns sekundära transportvägar 

som är avsedda främst för lokala 

transporter från det primära vägnätet till 

leverantör eller mottagare av farlig 

verksamhet. I Håbo kommun utgörs de 

sekundära transportvägarna av 

Enköpingsvägen, Stockholmsvägen (utom 

delen Österled till Runbrovägen), 

Kalmarleden (delen Råbyleden till Södra 

Bålstaleden), Kraftleden och Södra 

Bålstaleden. Mälarbanan utgör primär 

transportväg för järnvägstransporter av 

farligt gods.   

 

8.10 Styrdokument 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller, Miljö- och energidepartementet (2004) 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Regeringskansliet (2015) 

Magnetfältspolicy, Svenska kraftnät (2016)  

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med 

hänsyn till risken för översvämning. Länsstyrelsen (2015) 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 

av bostäder (2015:21) Naturvårdsverket (2015) 
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Karta 9. Förorenade områden, leder för farligt gods, skyddszon för kraftledningar samt miljöfarliga verksamheter i Håbo kommun. 
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Karta 10. Översvämmade områden vid en förhöjd vattennivå på +2,7 meter (RH2000).
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Karta 11. Områden med risk för skred enligt Länsstyrelsen i Uppsala läns skredkartering (2016). 
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9. Utbildning 

9.1 Förskola 

I Håbo kommun finns 12 kommunala 

förskolor, fem fristående förskolor och två 

dagbarnvårdare som driver fristående 

pedagogisk omsorg. Knappt 85 procent av 

förskolebarnen går i en kommunal 

förskola, nästan 15 procent i en fristående 

förskola och mindre än en procent i den 

fristående pedagogiska omsorgen.  

Efterfrågan på förskoleverksamhet har 

under de senaste åren varit mycket hög. 

Nyttjandegraden är cirka 90 procent, vilket 

framförallt beror på den låga 

arbetslösheten och de förskolereformer 

som genomförts under 2000-talet. 

Kommunens förskolor är framförallt 

lokaliserade till Bålsta. Förskolorna är 

relativt jämnt geografiskt fördelade över 

hela tätorten. Utöver förskolorna i Bålsta 

finns även två förskolor i Skokloster.  

9.2 Grundskola 

I Håbo kommun finns sex kommunala 

grundskolor, varav fyra är för årskurs F-9 

och två för årskurs F-6. För dessa skolor är 

förskoleklassen och 

fritidshemsverksamheterna organisatoriskt 

integrerade med grundskolans verksamhet.  

Det finns en relativt nybyggd 

grundsärskola som inrymmer 

grundsärskola och träningsklasser i 

anslutning till Gröna Dalenskolan. I 

kommunen finns även tre fristående 

grundskolor, en för årskurs F-9, en för 

årskurs F-6 och en för årskurs 4-9.  

Drygt 80 procent av kommunens elever går 

i någon av de kommunala skolorna, cirka 

16 procent i en av kommunens fristående 

skolor och resterande i någon grundskola 

utanför kommunens gränser. Två av 

kommunens grundskolor är lokaliserade i 

Skokloster medan övriga ligger i Bålsta.  

9.3 Gymnasieskola 

Håbo kommun har samverkansavtal med 

Stockholm läns gymnasieantagning, vilket 

innebär att kommunens elever fritt kan 

söka till valfri skola inom 

samarbetsområdet. Samverkansavtalet 

innebär även att elever bosatta utanför 

kommunens gränser, men inom 

samarbetsområdet, kan söka till 

kommunens gymnasieskola 

Fridegårdsgymnasiet.  

Fridegårdsgymnasiet ligger centralt, i 

anslutning till Bålsta centrum. Gymnasiet 

har plats för 550 elever. Gymnasiet är för 

närvarande fullt och alla sökande blir inte 

antagna. Antagning sker genom 

gymnasieantagningen i Stockholm utifrån 

meritvärde på betyg från grundskola. 



!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!( !(
!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

FUtbildning

Bålsta

Krägga

Skokloster

Lugnet

Häggeby

Kivinge

Övergran

Brunnsta

Yttergran

!( Gymnasieskola
!( Grundskolor
!( Förskolor

marie.pettersson
Maskinskriven text
Karta 12. Förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Håbo kommun. 
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10. Omsorg 
Enligt Socialtjänstlagen har kommuner 

ansvar för att kommuninvånarna ska få den 

hjälp och det stöd som de behöver. 

Omsorgen om utsatta grupper är en viktig 

kommunal verksamhet. Utsatta grupper 

omfattar äldre, funktionshindrade och 

andra personer som är i behov av stöd och 

hjälp på olika sätt. 

10.1  Äldreomsorg 

I Håbo kommun finns goda möjligheter för 

äldre att bo kvar hemma, och hemtjänst 

förekommer i större utsträckning än 

särskilt boende. I åldersgruppen 65-84 år 

bor 1,9 procent i särskilt boende och bland 

personer äldre än 85 år bor 22,7 procent i 

särskilt boende.  

I Håbo kommun finns 114 platser i särskilt 

boende samt 10 platser i så kallat 

korttidsboende, varav två platser är för 

personer med demenssjukdom. Samtliga 

äldreboenden i kommunen är lokaliserade i 

de centrala delarna av Bålsta. Det finns en 

stor efterfrågan på centrumnära boenden 

bland kommunens äldre befolkning. 

10.2  Omsorg om 
funktionshindrade 

Lagen om stöd och service (LSS) ger 

personer med vissa funktionshinder rätt till 

hjälp. Det kan röra sig om personlig 

assistans eller andra typer av stöd och 

service. Lagens syfte är att främja alla 

människors rätt till jämlikhet och 

delaktighet i samhället. 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen 

ansvar för boende och sysselsättning för 

personer med psykisk sjukdom. 

10.3  Nyanlända och 
ensamkommande barn 

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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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-11-30 KS 2016/00521 nr 71489 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Plan- och utvecklingschef 
0171-52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Förfrågan om förvärv av mark, företräde, Stämsvik 1:4, 
TRV2016/82517 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningens svar på 

Trafikverkets förfrågan om förvärv av mark gällande Stämsvik 1:4 

m fl.   

 

Sammanfattning 

Trafikverket har kommit in med en förfrågan om Håbo kommun önskar 

förvärva fastigheten Håbo Stämsvik 1:4 som utgör den fd banvallen mellan 

Ekolsund och Stämsvik. Förvaltningen anser att den gamla banvallen mellan 

Enköping och Håbo kommuner bör ingå i ett regionalt cykelstråk för vilket 

trafikverket bör ansvara. En cykelväg mellan Ekolsund och Stämsvik fyller 

framför allt en regional funktion i första hand för rekreation och turism. Ett 

kommunalt förvärv av fastigheten Stämsvik 1:4 m fl är därmed inte aktuellt.    

 
Ärendet 

Trafikverket har kommit in med en förfrågan om Håbo kommun önskar 

förvärva fastigheterna Enköping Ekolsund 1:234, 1:81, del av 

Sisshammar 1:14 och Håbo Stämsvik 1:4. Det aktuella området omfattar 

den gamla banvallen mellan Ekolsund och Stämsvik och omfattar ca 

21 300 kvm varav 8 454 kvm ligger i Håbo kommun. 

Trafikverket avser att sälja fastigheten till en intressent men ska i likhet med 

alla fastighetsförvaltande statliga myndigheter samordna sin planering och 

lokaler med kommunernas översiktliga planering. Kommunen ges därför 

företräde att förvärva fastigheter som behövs för samhällsbyggnadsändamål 

eller mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tät 

bebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.  

Förvaltningen anser att den gamla banvallen mellan Enköping och Håbo 

kommuner bör ingå i ett regionalt cykelstråk för vilket trafikverket bör 

ansvara. En cykelväg mellan Ekolsund och Stämsvik fyller framför allt en 

regional funktion i första hand för rekreation och turism. Ett kommunalt 

förvärv av fastigheten Stämsvik 1:4 m fl är därmed inte aktuellt. 

Förvaltningen bedömer vidare att det finns stor risk för att fastigheten har 

omfattande markföroreningar i form av bl a kreosot som tidigare använts i 

järnvägsslipers. Ansvaret för sanering av dessa föroreningar har 

verksamhetsutövaren/Trafikverket. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-11-30 KS 2016/00521 nr 71489 

 

 

Uppföljning 

Detta beslut behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 

– Förfrågan från Trafikverket.   

__________ 

Beslut skickas till 

Trafikverket, Stefan Romach Efam, 171 40 Solna, ange TRV 2016/82517. 

Bygg- och miljöförvaltningen. 

 

 







 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-01 KS 2016/00645 nr 71501 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Plan- och utvecklingschef 
0171-52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Nedskrivning av upparbetade kostnader i planprojekten Gröna 
Dalen, Torresta / Talltorp samt Åsleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att nedskrivning av upparbetade kostnader i 

planprogramsprojekten Gröna dalen, Torresta/Talltorp samt Åsleden 

sker med sammanlagt 1,3 mkr.  

   

Sammanfattning 

Plan- och utvecklingsavdelningen har gjort en genomgång av öppna 

detaljplane-och planprogramprojekt. Genomgången visar att det i tre olika 

planprogram finns bokförda kostnader som inte bedöms kunna finansieras 

genom debitering till kommande detaljplanekunder eller exploatör.  

Den huvudsakliga anledningen för bedömningen är att projekten ändrat 

inriktning under tidens gång eller att förutsättningarna ändrats. Enligt god 

redovisningssed ska försiktighetsprincipen tillämpas när fordringar bedöms. 

I dessa tre fall bedöms vidarefakturering av nedlagda kostnader som inte 

möjlig. Dessa kostnader ska därför tas bort från fordringar, vilket belastar 

årets resultat för plan- och utvecklingsavdelningen. 

Nedskrivning av fordran i dessa tre projekt uppgår totalt till 1 302 tkr. 

Kostnaden ryms inom plan- och utvecklingsavdelningens budget inom 

bygg- och miljönämnden år 2016. 

De tre projekt som berörs är Gröna Dalen, Åsleden och Torresta Talltorp.    

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-07 §18 att uppdra till förvaltningen att 

upprätta ett detaljplaneprogram för Gröna Dalen. Från slutet av år 2011 till 

och med maj år 2015 bokfördes 1 287 tkr som kostnader i projektet. Av 

dessa kostnader är det 457 tkr som avser geologisk undersökning och 

miljöutredning, som idag bedöms som möjliga att få ersättning för från en 

exploatör eller extern kund i den nya inriktning som projektet fått. Det 

innebär att fordran i detta projekt skrivs ner med 829 tkr. Projektet löper nu 

på med ny inriktning och dessa nya kostnader berörs inte.  

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23 § 109 att uppdra till miljö- och 

teknikförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaneprogram för Åsledens 

förlängning samt att detaljplaneprogrammet finansieras genom framtida 

exploatering av området. År 2011 och 2012 genomfördes planarbete i form 

av en vägutredning till en kostnad av 262 tkr. Förvaltningen bedömer att 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-01 KS 2016/00645 nr 71501 

 

denna vägutredning inte är aktuell längre och att fordran skrivs ned med 

hela beloppet 262 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-18 § 146 att uppdra till miljö- och 

teknikförvaltningen att upprätta detaljplaneprogram för Torresta/Talltorp. 

Från år 2010 till år 2013 har 211 tkr nedlagts i projektet på olika 

konsulttjänster. Fordran skrivs ned med hela beloppet 211 tkr. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden ryms inom plan- och utvecklingsavdelningens budget inom 

bygg- och miljönämnden år 2016. 

 

Uppföljning 

Detta beslut behöver inte följas upp. 

 

Beslutsunderlag 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen. 

Plan- och utvecklingsavdelningen. 

Ekonomiavdelningen. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-05 KS 2016/00658 nr 71548 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Markavtal för fiberoptiskt nät till enskilda fastigheter i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner avtal avseende Markavtal mellan Håbo 

kommun och Telenor Sverige AB. 

2. Kommunstyrelsen ger Plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

säga upp Markavtal med Lyssna och Njut, Bålsta kabel TV och IP Only 

samt andra aktörer för omförhandling. 

3. Kommunstyrelsen ger Plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

upprätta ett markavtal som blir likalydande för samtliga ledningsägare 

som agerar i Håbo kommun.     

 

Sammanfattning 

Plan- och utvecklingsavdelningen samt Gatuenheten har under senhösten 

2016 fört en dialog med representanter för Telenor Sverige AB om 

möjlighet att förlägga fiber i allmän plats.  Parterna har överenskommit om 

ett avtal som gäller till dess ett för samtliga ledningsägare kan upprättas.    
 

Ärendet 

Under senhösten 2016 har Plan- och utvecklingsavdelningen fört en dialog 

med Telenor Sverige AB kring nytecknande av Markavtal för fiber till 

enskilda fastigheter.  

Nytt uppdrag: Avdelningen finner att det finns ett behov att hitta en 

likställighet bland de olika ledningsägarna som erbjuder tjänster till 

kommuninvånarna. De äldre avtal som finns tecknade med ledningsägarna 

för fiber reglerar inte kostnader för flytt av ledningar i samband med 

kommunens nyanläggningar, flytt eller drift av allmän plats och en rimlig 

ersättningsnivå måste finnas för samtliga ledningsägare. 

2010 kom information från Sveriges Kommuner och Landsting (beslut nr 13 

2010-12-17) kring en Markavtalsmall.   I omförhandlingar med 

ledningsägarna ska denna mall utgöra grunden. Avtalet som 

Kommunstyrelsen beslutade om med Svenska Infrastruktur AB 2014-11-24 

§ 158, har anpassats till mallen samt detta avtal med Telenor Sverige AB. 

Det som återstår är att få en likställighet i ersättningsfrågan mellan aktörerna 

samt ersättning kring flytt av ledningar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

"[Beskriv eventuella kostnader eller besparingar]"  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-05 KS 2016/00658 nr 71548 

 

Uppföljning 

Plan- och utvecklingsavdelningen återkommer med nya avtal när 

omförhandlingen är klar. 

Beslutsunderlag 

– Markavtal med Telenor Sverige AB, utkast version 2016-12-05 

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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Parter 

 

Håbo kommun (212000-0241)   

746 80 Bålsta, nedan kallad Kommunen 

 

Telenor Sverige AB (556421-0309)  

Katarinavägen 15 

116 45 Stockholm,  nedan kallad Ledningsägaren 

 

Mellan ovanstående parter ingås följande 

          

           Markavtal 
 

§ 1 Upplåtelse 

 

Kommunen upplåter till Ledningsägaren rätt att nedlägga och bibehålla ledningar för 

elektronisk kommunikation med tillbehör i allmän platsmark inom Kommunens fastigheter i 

Håbo kommun. Upplåtelsen omfattar inte mark som är samfälld. 

 

Med tillbehör till ledning avses för ledningens ändamål erforderliga anordningar såsom 

kabelskydd, block, kabelbrunnar, kabelskåp och andra liknande tillbehör. Som tillbehör 

räknas inte stolpar, master, sändare, antenner eller liknande anordningar. Placeringen av 

tillbehören ska godkännas av Kommunen och bestämmas i separata grävningstillstånd. 

 

Upplåtelsen avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla tillbehör till 

ledning samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings- och 

underhållsarbeten. 

 

Detta markavtal kan även komma att omfatta upplåtelse av annan mark som tillhör 

Kommunen än allmän platsmark. Detta förutsätter dock att upplåtelse görs genom skriftligt 

tilläggsavtal till detta markavtal.   

 

Ledningsägarens rätt enligt detta avtal inskränker inte Kommunens eller annan 

anläggningsägares rätt att disponera berörd mark eller utföra arbete i eller på marken. Det 

åligger Ledningsägaren att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om läget på andra 

anläggningar inom marken och dess närhet för att skador inte ska uppstå för Kommunen, 

annan anläggningsägare eller tredje man.  

 

Ledningsägaren förbinder sig att inte begära ledningsrätt enligt ledningsrättslagen för 

ledningar som omfattas av detta avtal. 

 

§ 2 Samfälld mark i Bålsta tätort 

 

Gatumark i Bålsta tätort kan ingå i en marksamfällighet. Såsom framgår ovan av § 1 så 

omfattar detta markavtal inte samfälld mark. För att Kommunen ska lämna grävningstillstånd 

för samfälld mark krävs att Ledningsägaren dessförinnan ingått erforderligt markavtal med 

rätt företrädare för berörd marksamfällighet. Avtalet ska vara skriftligt och ska ges in till, 

Plan- och Utvecklingsavdelning, Håbo kommun. 
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§ 3 Grävningstillstånd 

 

Grävning, sprängning eller andra arbeten som innebär ingrepp i Kommunens mark får inte 

utföras utan särskilt tillstånd (grävningstillstånd) av Kommunen. Vid sådana arbeten åligger 

det Ledningsägaren att följa de anvisningar för grävningstillstånd som då gäller i kommunen.  

 

Akuta reparationsarbeten får utföras utan tillstånd. Sådana arbeten ska snarast anmälas till 

Kommunen. 

 

§ 4 Övriga tillstånd 

 

Användning av offentlig plats för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers kan 

kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. Det åligger 

Ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen tas avgift 

ut enligt de grunder som beslutats av Kommunfullmäktige i Håbo kommun. 

 

Det ankommer på Ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att inhämta 

och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra eventuellt 

erforderliga anmälningar. 

 

§ 5 Trafikanordningsplan 

 

Bolaget ska före arbetenas påbörjande upprätta en trafikanordningsplan som Kommunen ska 

godkänna. Av trafikanordningsplanen ska framgå hur framkomligheten tillgodoses, hur 

arbetsområdet ska utmärkas och hur trafikanterna ska varnas. Denna handläggning sker i 

samband med grävningstillståndet. 

 

§ 6 Anmälan om arbeten 

 

Ledningsägaren ska senast den 1:a december varje år anmäla arbeten som planeras under det 

kommande året till Kommunen. Anmälan ska innehålla uppgifter om berörd 

ledningssträckning. Ändringar eller tillägg i Ledningsägarens planer skall snarast anmälas till 

Kommunen. Tillkommer arbeten ska ny anmälan göras i god tid innan arbetenas utförande. 

Uppgifterna ska lämnas till: Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska avdelningen, Håbo 

kommun. 

 

Kommunen ska senast den 31:a januari varje år, offentliggöra uppgifter om förestående 

detaljplanearbete.  

 

Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för ledningsanvisning  

(www.ledningskollen.se) för att anmäla vilka arbeten som planeras. Sådan anmälan ska göras 

i god tid innan arbetenas utförande. 

 

§ 7 Samordning och samförläggning  

 

Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte att 

minimera kostnader och olägenheter. Parterna ska årligen, eller med det mellanrum som 

annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av gatu- och 

ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verksamma ledningsägare. Kommunens 

Tekniska avdelning ansvarar för att sammankalla mötet. 

http://www.ledningskollen.se/
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Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt förlägga 

ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar. De praktiska 

detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt tillfälle. Utnyttjar ledningsägare 

möjligheten att samordna/samförlägga arbetena, ska de kostnadsbesparingar som därigenom 

uppstår fördelas mellan ledningsägarna efter vad som är skäligt. 

 

Ledningsägaren är skyldig att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder möter, 

samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar eller 

kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader fördelas efter 

vad som är skäligt. 

 

Parterna ska om möjligt använda den nationella portalen för ledningsanvisning  

(www.ledningskollen.se) för att åstadkomma samordning och möjliggöra samförläggning. 

 

§ 8 Kartor och redovisning av ledningar 

 

Ledningsägarens nyttjande av Kommunens kartor och stomnät för projektering, byggande och 

dokument av ledningar och tillbehör ska regleras i separat MBK-avtal. Avtalet handläggs av 

Kommunens Bygg- och miljöförvaltning. 

 

Ledningsägaren ska svara för inmätning i öppet schakt av de utlagda ledningarnas verkliga 

lägen och tillbehör till ledningar. Inmätningarna skall ske från Kommunens stomnät i plan och 

höjd med den kvalitet som överenskommit med Kommunens mätansvarig. 

 

Ledningsägaren skall fortlöpande uppdatera inmätningsuppgifterna och skicka in dessa 

digitalt i av Kommunen bestämt format och leveranssystem enligt följande: 

 

Leveransformat: Relationshandlingar ska skickas digitalt, primärt som dwg-fil men även 

annat format kan användas i överenskommelse med Kommunens mätansvarig. 

Noggrannhetskrav: Inmätningar ska göras med en noggrannhet motsvarande Nätverks-RTK  

Koordinatsystem: SWEREF99 18.00 

 

Ledningsägaren ska kunna redovisa befintliga och nyanlagda ledningars läge digitalt i av 

Kommunen använt koordinatsystem.  

 

Ledningsägaren ska på förfrågan av Kommunen snarast översända dokumentation av 

ledningar som omfattas av detta avtal för användning till samlingskarta för ledningar. 

Åtagandet är uppfyllt om Kommunen kan få del av dokumentationen genom begäran till 

Ledningskollen eller motsvarande.  

 

Innehållet i denna paragraf kan behöva omförhandlas under avtalstiden på grund av den långa 

avtalstiden. Båda parter är medvetna om detta och ska på ett konstruktivt sätt delta i sådana 

omförhandlingar. 

 

§ 9 Kabelvisning 

 

När någon av parterna bedriver ledningsarbeten ska den andra parten senast 3 arbetsdagar 

efter anmaning kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla 

http://www.ledningskollen.se/
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denna information i form av utdrag ur kartor. Parterna ska därvid beakta möjligheten att nyttja 

digitalt material. 

 

Parterna ska komma överens om hur kabelvisning ska hanteras vid akuta arbeten. 

 

§ 10 Arbetets bedrivande 

 

Ledningsägarens arbeten ska ske i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och tillstånd samt 

i enlighet med Kommunens anvisningar. 

 

Arbetena får inte påbörjas innan Ledningsägaren erhållit samtliga erforderliga tillstånd, vilket 

bl.a. inkluderar grävningstillstånd.  

 

Parterna ska gemensamt genomföra en syn av berörda markområden före arbetenas 

påbörjande. Ledningsägaren kallar till syn och ansvarar för att dokumentera och informera om 

skador som finns innan arbetets påbörjande. 

 

Ledningsägarens arbeten ska bedrivas skyndsamt och fackmässigt. Olägenheter för 

Kommunen, andra anläggningsägare och tredje man ska minimeras. 

 

Vid arbetenas bedrivande ska stor varsamhet iakttas för undvikande av att Kommunens eller 

andra ledningsägares ledningar eller andra anläggningar skadas. Friläggs ledning eller 

ledningsdel får återfyllning inte ske förrän den som äger ledningen beretts har tillfälle att 

kontrollera denna. 

 

Om Ledningsägaren anlitar annan för att utföra arbete enligt detta avtal ansvarar 

Ledningsägaren för dennes arbete såsom för sitt eget. 

 

§ 11 Återställning m.m. 

 

Ledningsägaren ska efter ledningsdragningen snarast återställa arbetsområdet till ett skick 

likvärdigt med det marken hade innan arbetena påbörjades och i övrigt på sätt som framgår av 

”Anvisningarna för grävningstillstånd”. Bolaget skall skyndsamt återställa arbetsområdet. 

Alla uppgrävda ytor skall återställas i enlighet med vad som föreskrivits i schakttillståndet 

 

Om arbetena inte bedrivs med skyndsamhet eller enligt de anvisningar som framgår av 

schakttillståndet får Kommunen, efter skriftlig anmodan till företaget, utföra 

återställningsarbetena på bolagets bekostnad. 

 

Sprickor, sättningar eller andra brister som framkommer inom fem (5) år från godkänd 

besiktning regleras enligt ”Anvisningar Grävningstillstånd” . Ledningsägaren ska på egen 

bekostnad åtgärda eventuella fel som arbetet orsakat. 
 

§ 12 Besiktning 

 

När Ledningsdragningen slutförts ska Ledningsägaren skriftligen meddela Kommunen att 

arbetena är avslutade. Kommunen ska därefter kalla Ledningsägaren till slutbesiktning 

avseende ledningsdragning och återställande av väg- och markområden. 
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§ 13 Flyttning av ledningar och tillbehör 

 

Om det behövs pga. särskilda omständigheter – såsom planläggning, planändring eller annan 

liknande ändring eller utveckling eller omdaning av markanvändningen - som kan påverka 

ledningars och tillbehörs placering äger Kommunen rätt att flytta dessa. 

 

Kommunen ska i god tid innan flyttning av ledningar m.m. kan bli aktuell samråda med 

Ledningsägaren. Samrådet ska bl.a. syfta till att hitta alternativa lösningar. Kommunen avgör 

dock slutligen om ledningarna kan ligga kvar på ursprunglig plats eller inte.  

 

Om flyttning av ledningars och/eller tillbehörs placering blir nödvändig ska Kommunen utge 

ersättning till Ledningsägaren enligt följande: 

 

Om maximalt 3 år
1
 förflutit från det att Kommunen godtagit Ledningsägarens 

anläggningsåtgärd till dess att Kommunen begär att anläggningen flyttas/ändras betalar 

Kommunen hela kostnaden. Har mer än 3 år, men mindre än 5 år förflutit betalar parterna 

hälften vardera av kostnaden. Har mer än 5 år förflutit betalar Ledningsägaren hela kostnaden. 

 

§ 14 Ersättning    

 

Ledningsägaren ska för rättigheterna enligt detta avtal betala en årlig ersättning till 

Kommunen. Ersättningen uppgår till 6,50 kr per varje abonnent i Kommunen som var 

uppkopplad vid närmast föregående årsskifte.  

 

Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar efter 

fakturering. Fakturering ska ske senast den 30 juni varje år. 

 

Ersättning är anpassad till konsumentprisindex för oktober månad år 2016 (bastalet). 

Ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal varmed indextalet 

föregående oktobermånad har förändrats i förhållande till bastalet. 

 

Parterna är eniga om att denna paragraf ska omförhandlas se § 18. 

 

§ 15 Skadestånd 

 

Ledningsägaren ska i alla sammanhang svara för all skada som härrör från Ledningsägarens 

verksamhet på Kommunens mark. Ansvaret omfattar samtliga åtgärder som Ledningsägaren 

utför eller låter utföra t.ex. grävning, schaktning, sprängning, nedläggning av ledningar, 

underhåll, reparationer och omläggning. Ledningsägaren är alltså till fullo ansvarig för all 

skada som kan drabba Kommunen, annan ledningsägare eller tredje man och ansvaret 

omfattar även skada som orsakas av uppdragstagare/entreprenör som Ledningsägaren anlitar.  

 

Det åligger Kommunen att snarast meddela Ledningsägaren om krav ställs mot Kommunen 

pga. Ledningsägarens verksamhet. Kommunen ska även tillhandahålla relevant 

dokumentation för att Ledningsägaren ska kunna ta ställning till om kravet är befogat. 

Kommunen får inte utan Ledningsägarens godkännande medge kravet. Om kravet leder till 

domstolsprocess ska Ledningsägaren tillhandahålla och bekosta advokat för utförande av 

Kommunens talan. 

                                                 
1
 Tiden räknas från besiktningsprotokolls datumet, för berörd sträcka. 
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Om skada uppstår för Kommunen ska Ledningsägaren åtgärda denna snarast möjligt och 

senast inom två (2) veckor. Skada som innebär allvarliga konsekvenser för omgivningen ska 

åtgärdas omgående.  

 

Om skada inte åtgärdas inom tid som angetts ovan, äger Kommunen rätt att åtgärda skadan på 

Ledningsägarens bekostnad. 

 

Kommunen är ersättningsskyldig gentemot Ledningsägaren för skada på Ledningsägarens 

ledningar eller tillbehör till ledningar som Kommunen orsakat genom uppsåt eller oaktsamhet. 

I övrigt föreligger ingen ersättningsskyldighet för Kommunen. Detta innebär bl.a. att 

Kommunen inte är ersättningsskyldig för skada som orsakas av markens beskaffenhet, 

grundvattenförändringar, översvämningar eller liknande omständigheter. Inte heller föreligger 

ersättningsskyldighet för Kommunen för t.ex. skada som uppkommer pga. tredje mans 

nyttjande av markområdet. 

 

§ 16 Arbeten som berör Ledningsägarens anläggningar 

 

Ger Kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på 

Ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, ska Kommunen se till att Ledningsägaren 

kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana arbeten utförs i enlighet 

med Kommunens anvisningar enligt § 10. 

 

Motsvarande gäller när Kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för skada på 

Ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal. 

 

Parterna förbinder sig att om möjligt själva använda och hänvisa tredje man till att använda 

den nationella portalen för ledningsanvisning( www.ledningskollen.se) för att ta reda på vilka 

ledningsägare som berörs av ett arbete och för att kontakta dessa. 

 

§ 17 Överlåtelse av mark, m.m.  

 

Avser kommunen att överlåta/och eller genom planläggning eller planändring ändra 

användningen av ett markområde där Ledningsägaren har ledningar och tillbehör med stöd av 

detta avtal ska Kommunen samråda med Ledningsägaren i syfte att undvika flyttning av 

ledningar och tillbehör. Kommunen avgör dock slutligen om dessa kan ligga kvar eller inte.  

 

Vid flytt av ledningar och/eller tillbehör tillämpas § 13. 

 

Kan ledningar/tillbehör ligga kvar i oförändrat läge ska Kommunen, när det är lämpligt, 

medverka till att Ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller motsvarande skydd för de 

ledningar och tillbehör som berörs av överlåtelsen.  

 

Om det finns risk för anläggningen som ska ligga kvar utgör fastighetstillbehör till 

kommunens fastighet, ska kommunen även medverka till att det vid förrättningen fattas beslut 

om frigörande av fastighetstillbehör enl. 12 a § ledningsrättslagen. Avseende den del av 

anläggningen som berörs av en överlåtelse. 

 

 

 

http://www.ledningskollen.se/
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§ 18 Avtalstid, uppsägning, m.m. 

 

Avtalet gäller från och med den dag då Kommunstyrelsens beslut om att ingå detta avtal 

vinner laga kraft till och är giltigt fram till dess att kommunen upprättat en ny avtalsmall för 

markavtal vilket ska ske senast 2018-12-31. Om avtalet inte sägs upp senast 6 månader före 

avtalstidens utgång förlängs det med 5 år åt gången, med 6 månaders uppsägningstid och på i 

övrigt oförändrade villkor.  

 

Kommunen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Ledningsägaren i 

väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen, bryter mot sina förpliktelser enligt detta 

avtal och rättelse efter skriftlig och preciserad anmodan inte sker inom 20 dagar. 

 

När avtalet upphör skall Ledningsägaren på Kommunens begäran ta bort ledningar och 

tillbehör som omfattas av detta avtal. Begäran därom skall framställas senast 30 dagar efter 

avtalets upphörande. För Ledningsägarens arbete med borttagande av ledningar och tillbehör 

gäller bestämmelserna i detta avtal. Om Ledningsägaren inte fullgör sin skyldighet får 

Kommunen utföra arbetet på Ledningsägarens bekostnad. Ledningar och tillbehör som inte 

tas bort inom tre månader tillfaller kommunen utan ersättning. 

 

Vid detta avtalstecknade är ledningsägaren medveten om att Kommunen kommer att begära 

omförhandling av detta avtal. Begäran om omförhandling ska göras senast 2 år efter detta 

avtals tecknande.  

 

§ 19 Överlåtelse, m. m. 

 

Ledningsägaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan 

Kommunens medgivande.  

 

Kommunen ska inte utan skälig anledning motsätta sig överlåtelse. 

 

§ 20 Giltighet 

 

Detta markavtal förutsätter för sin giltighet att det godkänns av Kommunstyrelsen i Håbo 

kommun genom ett beslut som vinner laga kraft. 

 

Om denna förutsättning inte uppfylls är detta markavtal till alla delar förfallet utan rätt till 

ersättning för någon av parterna. 

          

 

 

…………………………………………….  
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Bålsta den   /  201          Stockholm               /            2016 

 

För Håbo kommun             För Telenor Sverige AB 

                    

                              

Carina Lund, KS-ordförande          Erik Linde 

 

 

                    

Per Nordenstam, Kommundirektör 

               

 

 

Bilaga till detta avtal 

Anvisningar grävningstillstånd- aktuellt dokument finns på kommunens hemsida. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-11-25 KS 2016/00630 nr 71361 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Hannah Rydstedt, Chef Kultur och livsmiljö 
0171 538 42 
hannah.rydstedt@habo.se 

 

Sommarjobb 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att sommarjobb för ungdomar mellan 15-17 

år ska erbjudas inom Håbo kommuns egna verksamheter samt 

näringsidkare som har avtal med kommunen inom vård- och omsorg 

samt utbildningsverksamhet. Beslutet ska gälla från och med 2017 och 

tillsvidare.     

 

Sammanfattning 

Håbo kommun har under flera år erbjudit ferieanställningar, så kallade 

sommarjobb, till ungdomar mellan 15-17 år under sommarlovsveckorna. 

Sommarjobben ger ungdomarna värdefull erfarenhet och inblick i 

arbetslivet. Det är ett bra tillfälle för kommunen att visa på sin bredd och 

mångfald för framtida potentiell arbetskraft. Antalet platser har varierat 

något över åren men varit i snitt 170 stycken per år. Då den kommunala 

förvaltningen haft svårt att tillsätta alla platser internt har Håbo kommun 

under 2014-2016 samverkat med det lokala näringslivet för att få ut 

tillräckligt många ungdomar i sommarjobb.  

Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja 

näringslivet i kommunen eller landstiget enligt KL 2 kap, 8 §. Individuellt 

inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns 

synnerliga skäl för det. 

Med hänsyn till rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, 

SKL, om utlåning och uthyrning av ferieanställda skolungdomar samt det 

principiella förbudet mot understöd till enskild näringsidkare i 2 kap 8 § KL 

föreslår förvaltningen enligt förslag till beslut för 2017 och tillsvidare. 

För att kunna säkerställa antal sommarjobbsplatser framöver kommer 

kommunkoncernen samverka. Tidigare har en och samma ungdom haft 

möjlighet att söka och även få plats inom alla tre verksamheter, Håbo 

kommun, Håbohus och Håbo marknad under samma år. Det kommer inte 

vara möjligt framöver då listorna kommer samköras vilket bidrar till att fler 

får möjlighet till ett sommarjobb. Totalt erbjuds runt 200 platser inom 

koncernen.  

För att bibehålla det goda samarbetet med det lokala näringslivet, och för att 

ytterligare medverka till att så många som möjligt får chansen till ett 

sommarjobb, anordnar Håbo kommun en rekryteringsmässa där arbetsgivare 

som vill rekrytera inför sommaren har möjlighet att träffa potentiella 

arbetstagare personligen. Detta sker under en eftermiddag i februari 2017.   
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-11-25 KS 2016/00630 nr 71361 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

- Sveriges kommuner och lansting, PACTA: 7/16 Arbetsgivarnytt: Utlåning 

och uthyrning av ferieanställda skolungdomar    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Tekniska avdelningen 

Kultur och livsmiljö 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen  

Bygg- och miljöförvaltningen 

Håbohus 

Håbo Marknad 

 



Sveriges Kommuner och Landsting  Arbetsgivarförbundet Pacta  
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20  118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn växel: 

08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50  Tfn växel: 08-452 77 00  
info@skl.se  www.skl.se  kontakt@pacta.se  www.pacta.se  

  

  2016-04-01  Nr 7/16  

   

  

 ARBETSGIVARNYTT 

   
  

  

Avdelningen för arbetsgivarpolitik  

 
    

Utlåning och uthyrning av ferieanställda 
skolungdomar  
Inför sommaren väljer flera kommuner och landsting att anställa 

skolungdomar. Vi får många frågor om att låna ut eller hyra ut ferieanställda 

till annan verksamhet och vill med anledning av det klargöra gällande 

regelverk i frågan.  

Vad får en kommun eller ett landsting göra – den kommunala kompetensen  

För att kommuner och landsting ska ha befogenhet att ägna sig åt en 

verksamhet eller vidta en åtgärd krävs att den faller inom den allmänna 

kommunala kompetensen. Den kommunala kompetensen anger de uppgifter 

en kommun får utföra. Den kommunala kompetensen definieras i 2 kap. 1 § 

kommunallagen (KL) eller att det stöds av lag. Att understöd till enskilda inte 

kan ges med stöd av den allmänna kompetensen är sedan länge vedertaget. Det 

anses inte ha ett sådant allmänintresse som avses i bestämmelsen, oavsett om 

behovet av stöd beror på arbetslöshet eller har andra orsaker. Dessutom gäller 

ett principiellt förbud mot understöd till enskild näringsidkare i 2 kap 8 § KL. 

Sådant stöd får lämnas bara om det finns synnerliga skäl.  

Genom 6 kap. 2 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

(befogenhetslagen) har lagstiftaren skapat ett utrymme för kommunerna att 

vara verksamma inom det arbetsmarknadspolitiska området. Bestämmelsen 
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anger att en kommun får, efter överenskommelse med arbetsförmedlingen, 

anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lagen 

utgår från att aktiviteterna utförs i egen regi hos kommunen.  

När kommuner/landsting anställer skollovslediga ungdomar eller andra 

personer på tidsbegränsade anställningar, gör de det normalt för att erbjuda 

arbeten i sina egna verksamheter. Det förekommer emellertid också att en 

kommun, med eller utan ersättning, tillfälligt placerar ferieanställda ungdomar 

på ett  företag eller en organisation utanför kommunkoncernen för att där 

utföra arbetsuppgifter. Skälet för detta kan vara att kommunen har en önskan 

att så många gymnasieungdomar som möjligt ska kunna få sommarjobba och 

att man därför väljer att anställa fler än man kan sysselsätta i sina egna 

verksamheter.  

Trots goda intentioner är det tveksamt om kommun- och landstingsanställning 

av skolungdomar med placering i företag, föreningar eller organisationer faller 

inom den kommunala kompetensen.  

Även det arbetsmiljöansvar som följer av att kommuner/landsting är 

arbetsgivare för de anställda ungdomarna talar emot att dessa placeras i 

verksamheter där arbetsgivaren inte har uppsikt eller råder över arbetsmiljön.  

Regler vid anställning av minderåriga  

För att anställa en minderårig (under 18 år) gäller speciella regler enligt 

arbetsmiljölagen (1977:1160 kap 5) med tillhörande föreskrifter (AFS 2012:3) 

m.m.  

Särskild försiktighet måste iakttas vid anställning av någon före det kalenderår 

ungdomen fyller 16 år eller inte fullgjort sin skolplikt.  

Bortsett från att ingen minderårig får anställas eller anlitas för arbete som 

medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig 

inverkan på hälsa eller utveckling innehåller AFS 2012:3 flera direkta förbud 

mot anställning där vissa arbetsuppgifter ingår. Exempel på förbud är att 

beroende av ungdomens ålder får denne inte sälja åldersreglerade varor  (t.ex. 

alkohol och tobak). Olika arbetstidsmått gäller också för ungdomar utifrån 

ålder. Vid anställning av minderårig ska alltid skyddsombud informeras.  

För att anställa en minderårig krävs även information till, och godkännande 

av, vårdnadshavarna.  

Anställning  

Anställning av skolungdomar görs i normalfallet enligt Allmänna 

bestämmelser, AB. Anställningarna omfattas av såväl LAS som AB och dess 
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bestämmelser är tillämpliga på anställningarna i sin helhet. Det innebär bland 

annat att visstidsanställningen ska kopplas till vikariat eller allmän 

visstidsanställning. Säsongsanställning kan vara aktuellt i vissa fall, t.ex. 

arbete för att hålla badplatser rena. För vissa arbeten finns, som tidigare 

angivits, särskilda regleringar i arbetsmiljölagstiftningen.  

    

Eventuella frågor kring kommunallagen och befogenhetslagen besvaras av 

Staffan Wikell, Juridiska avdelningen.  

Övriga frågor besvaras av Phia Moberg, Sandra Bergendorff och Ann-Sofie 

Svedhem, Arbetsgivarpolitiska avdelningen.  

Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal för 
kommunala bolag och kommunalförbund.  
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Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om framtida 
lokalbehov  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens 

hemställan om kommande lokalbehov hanteras i budgetprocessen för 

åren 2018-2021. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en 10-årig investeringsplan arbetas fram 

av förvaltningen och redovisas till kommunstyrelsen i samband med 

budgetprocessen för åren 2018-2021   

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med hemställan om behovet 

av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler åren 2019-2025. Vård- och 

omsorgsnämnden har tidigare redovisat nämndens behov av nya 

äldreboende i och med att den äldrebefolkningen i kommunen växer. 

Håbo är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service 

kommer att öka och förändras innehållsmässigt den närmaste tioårsperioden.  

De kommunala verksamheternas behov av lokaler förändras över tiden. 

Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra 

fall handlar det om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler 

när det behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa 

kommunens utbud av lokaler.  

 

Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i 

kommunens budget- och planeringsarbete. Dels i form av investerings-

utgifter och därmed finansierings- och likviditetsfrågor, dels i form av 

tillkommande drifts- och kapitalkostnader. Utmaningen för kommunen är att 

matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att båda nämnders och övriga behov 

vad avser investeringar hanteras i den kommunande budgetprocessen för 

åren 2018-2021. 

Förvaltningen föreslår därför att en 10-årig investeringsplan arbetas fram 

baserad på den befolkningsutveckling som kommunen står inför de 

kommande 10 åren.  

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-11-10 KS 2016/00560 nr 70960 

 

 

Uppföljning 

Investeringsplan för åren 2018-2028 redovisas till kommunstyrelsen i 

samband med kommunens budgetprocess för åren 2018-2021. 

Beslutsunderlag 

– Protokoll - Barn- och utbildningsnämnden, daterat 2016-09-28 

– Protokoll – Vård- och omsorgsnämnden  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunledningsgruppen  
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