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§ 82 Dnr 2020/00279  

Antagande: Ändring av detaljplan 395, Västerskogs in-
dustriområde norra 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan nr 395 för Västerskogs 

industriområde, norra, Bålsta 2:317 enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 

(2010:900).  

Sammanfattning  

Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 

fordonsgas i Bålsta. En placering i Västerskogs industriområde, med nära 

anslutning till både Logistik Bålsta och Kraftleden har bedömts lämplig. 

Gasum som fastighetsägare öppnar även för en möjlig komplettering med 

annan drivmedelsförsäljning och viss fordonsservice genom annan intres-

sent på övrig del av tomten. Gällande detaljplan tillåter inte drivmedelsför-

säljning, och det krävs därför en ändring av planen. Ett förslag till ändring 

av gällande detaljplan, Dp 395, har under tiden 2021-03-22 – 2021-04-09 

granskats av sakägare och myndigheter.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-17 § 121 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1, Plankarta,  

Bilaga 2, Planbeskrivning,  

Bilaga 3, Samrådsredogörelse 

Bilaga 4, Granskningsutlåtande,  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar på avslag. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Christian Nordbergs (-) 

yrkande eller Michael Rubbestads (SD) avslagsyrkande och finner att kom-

munfullmäktige bifaller Cristian Nordbergs yrkande.  
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Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Linnea Leinonen (SD), Ann-Sofie Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Kristian Leinonen (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna välkomna etableringen av en anläggnings för försälj-

ning av fordonsgas i Håbo men anser att platsen, DP 395, inte är lämplig 

för ändamålet. Vi förstår logiken med att etablera en anläggning geogra-

fiskt nära Logistik Bålsta men ser stora risker med att annan tung trafik som 

passerar längs E18 väljer att svänga av för att tanka, vilket skulle innebära 

än mer tung trafik inom Bålsta tätort utöver det stora antalet transporter till 

och från logistikområdet. En annan mer för ändamålet lämplig plats är att 

föredra, exempelvis på området bakom Shell, precis i anslutning till motor-

vägen. 

Sverigedemokraterna i Håbo 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

 


