Detaljplan för Kvarter nr 4 Logistik
Bålsta
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PLANBESKRIVNING

Detaljplaneprocessen
Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag
till detaljplan och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse. Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning, det är här i processen detta planförslag är nu. Under tiden för granskningen samlar kommunen in synpunkter på det
justerade förslaget. De synpunkter som kommer in sammanställs och besvaras i ett utlåtande. Utifrån
detta kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas över till kommunfullmäktige för
antagande. Mellan antagande och laga kraft finns en tre veckors prövotid då planen kan överklagas.
Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen.
Beslut om planläggning
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2013-05-20. Detaljplanen handläggs enligt normalt
planförfarande och enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige den 30 september 2019 och överklagades. Mark- och miljödomstolen avvisade eller avslog samtliga överklaganden i dom meddelad 17 april 2020 (P 7873-19).
Detaljplanen vann därmed laga kraft 8 maj 2020.
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1. PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara vägledande
och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar:
 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av planbeskrivningen.
 Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på plankartan.
 Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande
av planen.
 Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett genomförande av
planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro/Logistik Bålsta, i enlighet med den fördjupade Översiktsplanen för Bålsta tätort och godkänt planprogram, planlägga
cirka 26 ha skogs- och åkermark för industriell verksamhet. Planområdet utgörs idag av skog- och
åkermark och är oexploaterat men ligger intill befintligt industriområde och inom avgränsningen för
godkänt planprogram. Inom detaljplanen har Benders för avsikt att utöka sin verksamhet med cirka
10 ha, resterande planområde lämnas till framtida exploatörer. Dessa är idag okända men kan tänkas
bli någon form av mindre e-handelsverksamhet. Då detta ännu inte är klart lämnas planen relativt
flexibel. Inom detaljplanen kommer det även planläggas för cirka 20 ha naturmark, för att bevara
skogskänslan mellan bostadsområdet Skörby och industriområdet. En spårförbindelse finns som idag
tar in fullstora gods-/cargotåg till Benders verksamhet, industrispåret från Björnängsvägen och ner
genom Benders fastigheter ingår i planområdet och kommer att planläggas inom kvartersmarken.
Planområdet är tänkt att ansluta till en första etapp av en sydlig huvudled i Bålsta genom en förlängning av befintlig Björnängsvägen.

Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess att den ändras eller upphävs.
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer visar en
övergripande riktning såsom visioner och översiktsplan medan andra riktar in sig på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också in, i de fall sådana finns.
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1.1.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030
Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen är vägledande för den kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens ambition är att det år 2030
ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun.
Visionen består utav fyra olika delar:
Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen. Regionen växer och vi ska växa med den
som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare samtidigt som det som Håbo
kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.
Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och naturliv är en
viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska tillhandahålla både Mälaroch naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.
Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla människor i alla åldrar. Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens stillhet.
Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta ett
stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att förvalta och
utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk.
Planen ligger i linje med visionen i form av arbetsplatser, att vi ska vara en attraktiv marknad för arbetsplatser, tjänster och varor. Att utnyttja läget med ett befintligt stickspår och lokalisera kommunens industrier och verksamheter till en plats går ihop med att vi ska vara en grön kommun och
minska biltrafik. Att skapa fler arbetstillfällen på hemmaplan medför även en levande småstad, att
människor rör sig i kommunen under dagtid motverkar att det upplevs som en sovstad. Att Håbo
kommun ligger precis rätt, mitt i Mälardalsregionen med utmärkta förutsättningar för både stora och
små företag. För näringslivet och sysselsättningen i Håbo bör nya och utveckling av företag i området
ha en positiv effekt, inte bara genom att fler arbetstillfällen skapas utan även att arbetsplatser erbjuds på hemorten för kommuninvånare.
1.1.2 Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet (antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15) ska stödja kommunen i
att uppnå sin vision och sina bostadspolitiska målsättningar. Programmet ska vara ett verktyg för den
långsiktiga och strategiska planeringen och utvecklingen i kommunen.
Samtidigt beräknas regionen runt Mälaren att växa med cirka 650 000 personer fram till 2030. En
stor utmaning för kommunerna blir att hålla jämna steg inom bostadsbyggandet då det råder stor
brist på bostäder i kommunen, länet och Mälardalsregionen i stort. 2012 genomfördes en etnografisk
studie som visar på att bostadssökande i Stockholmsområdet som söker hus eller lägenhet ofta söker
sig längre ut på pendeltågslinjen. Många söker sig till Bålsta på grund av goda kommunikationer och
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attraktiva bostadspriser. I takt med att befolkningen ökar, måste även arbetstillfällen öka och Håbo
kommun vill sträva efter att allt fler ska ha möjlighet att arbeta på hemmaplan.
När kommunen växer med fler invånare måste även arbetsmarknaden följa med för att ge möjligheten att arbeta på hemmaplan. Idag pendlar två tredjedelar av Håboborna till andra kommuner för
att arbeta, planen ger möjlighet i form av nya arbetsplatser och möjlighet för fler företag att etablera
sig i kommunen.
1.1.3 Näringslivsstrategi
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till ett förbättrat företagsklimat och tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt
tillsammans med näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och inflyttning.
Med fler arbetstillfällen ges fler invånare (och andra) möjlighet till arbete i kommunen, vilket i sig leder till en ökad inflyttning.
1.1.4 Miljöstrategi
Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riskdagen. Inriktningen i Håbo är fokuserad till tre huvudområden:
• Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till och med 2050.
• Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från samhällets
produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft, mark
och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv kommun.
• Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla naturmiljöer
och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar för att kunna skapa, utveckla
och stärka ekosystemtjänster.
För planering i detaljplaneskedet finns möjligheter att arbeta med lokalisering av bebyggelse och
koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är även i detta
skede viktigt att de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och hanteras, med starkt
fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer, så att planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar. Samtidigt får planen inte äventyra värden,
vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation.
Aktuellt planområde är anslutet till ett stickspår från Mälarbanan. Att minska transporter på väg bidrar till att minska utsläpp av fossila ämnen från transportsektorn. Att kunna erbjuda arbetstillfällen
på den egna orten och på så vis möjliggöra för att fler slipper resa till sitt arbete sparar på miljön
samtidigt som det medför ett levande samhälle. Inom detaljplanen har hänsyn tagits till områdets naturvärden. Att naturmark säkerställs i detaljplanen är den fördel jämfört med idag då marken inte är
planlagd.
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Ur hållbarhetssynpunkt är även tillgången till industrispår i Logistik Bålsta mycket viktig då det medför att stora mängder gods kan transporteras miljövänligare via tåg.
1.1.5 Översiktsplan
Kommunens översiktsplan, både befintlig och samrådsförslag till ny översiktsplan, pekar ut området
som lämpligt för verksamhetsmark. De goda infrastrukturförutsättningarna som finns i området ihop
med det tillskott av arbetsplatser som området kommer att generera motiverar ianspråktagandet av
naturmark.
1.1.6 Fördjupad översiktsplan
Detaljplanen stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort
(FÖP), antagen 2010-06-14. I denna är området Björnbro utpekat som ett verksamhetsområde och
en ny vägförbindelse från Björnängsvägen. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktsplanen
är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor kan få möjligheten att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verksamhetsområden med bra skyltläge utmed E18 och goda logistikförutsättningar.
1.1.7 Gällande planprogram
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela Björnbro verksamhetsområde.
Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2013-04-08. Syftet med programmet var att pröva
möjligheten att utveckla området för verksamheter, logistik, industri, hantverk och lager.
1.1.8 Gällande detaljplaner och förordnanden
Området inbegriper delar av flera gällande detaljplaner:







Dpl 226, Skörby skog, laga kraft 1990-07-25
Dpl 360, del av Bålsta 1:614, Västerskogs företagspark, laga kraft 2006-06-13
Dpl 208, Norra Västerskogs industriområde, laga kraft 1989-07-03
Dpl 234 Norra Västerskogs industriområde 2, laga kraft 1991-03-16
Dpl 395 Västerskogs industriområde, laga kraft 2012-12-12
Dpl 404 Stickspåret, 2012-07-17

1.1.9 Anslutande planer
Söder om planområdet finns detaljplan 247, Skörby område 12–13, som främst reglerar friliggande
bostadsbebyggelse. Angränsande i norr finns detaljplan för Logistik Bålsta kv.3 som vann laga kraft i
januari 2018.
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Figur 1.Karta med angränsande planer i området

1.1.10 Kommunala beslut i övrigt
Bygg- och miljöförvaltningen fick 2016-11-21 uppdraget att upprätta förslag till detaljplan för Kvarter
nr 2, 5 och 6. Detaljplanen för kvarter nr 5–6 är pågående, kvarter nr 2 avvaktar.
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG
Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till planens
utformning. Förutom naturliga förutsättningar, såsom markförhållande, handlar det bland annat om
hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. Under rubriker där planförslaget medför förändringar, eller förändringar bedöms påverka en rubrik, beskrivs detta under ”planförslag”.
När planbestämmelser i plankartan berörs i texten förtydligas kopplingen med aktuell bestämmelse
inom [ ]. Texten ska även ge en beskrivning av tankar och motiv till bestämmelsen.
Den fördjupande översiktsplanen från 2010 för Bålsta tätort visar att inriktningen för
kommunens översiktsplanering är att skapa verksamhetsområden med goda
logistikförutsättningar i goda lägen. Tanken med området Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området anses attraktivt och lämpligt för lager- och logistikverksamheter utifrån dess lokalisering nära Mälarbanan och dess industrispår och E18 vilket underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.
Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har
alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad
översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och
därefter som underlag för beslut om detaljplaner. Även samrådsförslag till ny översiktsplan pekar ut
området för lokalisering av verksamhetsmark.
Planprogrammet är uppdelat i flera etapper, där kvarter 2–6 är pågående projekt och kvarters 3 har
vunnit laga kraft.
Planområdet inkluderar fastigheterna Bålsta 2:61, del av Lundby 2:1, del av Brunna 1:9, del av Bålsta
1:614 samt Bålsta 3:23. Fastigheterna ägs av Håbo kommun.
Plangränsen är styrd av godkänt planprogram för Logistik Bålsta samt det ramavtal som tecknats mellan Benders Fastighet AB och Håbo kommun.
Planområde och angränsande områden
Planområdet är cirka 46 ha stort och består utav skogs- och åkermark. Cirka 26 ha kommer att planeras för verksamhetsmark, resterande 20 ha kommer att fortsatta vara naturmark. Området har anpassats efter gällande detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta samt övriga gällande detaljplaner i området.
Av verksamhetsmarken kommer cirka 10 ha gå till en utveckling av Benders befintliga verksamhet på
intilliggande fastighet. Resterande 16 ha har ännu inte en bestämd exploatör eller verksamhet men
det tros etablera sig någon form av e-handelsverksamhet med lager.
Angränsande områden består till största del av andra etapper inom utvecklingen av verksamhetsområdet, i öst angränsar planområdet till Benders befintliga verksamhet och i söder till bostadsområdet
Skörby.
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Figur 2. Planområdets läge i Bålsta.

Riksintressen
Planområdet berörs inte av något riksintresse
Strandskydd
Planområdet berörs inte av något strandskydd.
Fornlämningar
Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar i området åren 1951 och
1979. Därefter har det utförts flera arkeologiska utredningar. Enligt
detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta utfördes
arkeologiska utredningar typ 1, 2010 med komplettering 2012, på uppdrag av Håbo
kommun, där ett antal kulturhistoriskt intressanta och värdefulla områden identifierades. Utredningarna innefattade bland annat okulär besiktning, kartstudie, sammanställning av kända lämningar enligt FMIS samt fältinventering (Kulturmiljövård Mälardalen, 2010;
Kulturmiljövård, 2012). För en del kulturhistoriska lämningar är det inte bara lämningen i sig som är
kulturhistoriskt intressant utan också landskapet omkring. Två tilläggsinventeringar har gjort, en
2012 och en 2018. Efter dessa har några tidigare potentiella fornlämningar klassats om.
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Figur 3. Fornlämningar i området. Bild tagen från Stiftelsen kulturmiljövårds rapport 2019:1

Planförslag:
Yttergran 121 och Yttergran 119 (övrig kulturhistorisk lämning) ligger inom gränsen för verksamhetsområdet. Om lämningen Yttergran 121 ska ligga kvar krävs ett skyddsavstånd på minst 50 meter. Ska
de tas bort ska en för- och slutundersökning göras. Tillstånd för att eventuellt sedan ta bort fornlämningarna måste sökas hos länsstyrelsen. Detta görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft, innan
bygglov ges.
Yttergran 118, 119 och 120 undersöktes 2018 och klassades om som övriga kulturhistorisk fornlämning.
De övriga fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som ligger inom områdets södra del kommer
inte att påverkas av exploateringen då dessa ligger inom naturmark.
Behovsbedömning och förenlighet med 3–5 kap miljöbalken
Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen alltid undersöka om planen kan antas
leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11–18§ miljöbalken. I undersökningen deltar olika professioner inom kommunen i en så kallad behovsbedömningsgrupp vilka upprättar en behovsbedömning. I detta fall har kommunen, med utgångspunkt i behovsbedömningen, bedömt att planen kommer att leda till betydande miljöpåverkan.
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Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen kring sin bedömning, vilka instämde i kommunens
bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och beskrivs under stycket 4:1
”Miljökonsekvenser”.

Naturvärden
En naturvärdesinventering av området Björnbro har utförts av Calluna AB. Utredningen
har innefattat hela planprogramområdet. Inom det aktuella planområdet för kvarter nr.4 finns ett
utpekat område med ”påtagligt naturvärde” och ett med ”visst naturvärde”. Områden med påtagligt
naturvärde har betydelse för biologisk mångfald genom att det bidrar till att upprätthålla och bevara
variation av arter och ekosystem. Det innefattar även områden som har lokal betydelse för att bevara
landskapets variation av arter och ekosystem. Biotopernas areal bör bibehållas för att bevara den biologiska mångfalden.
Områden med visst naturvärde har också betydelse för biologisk mångfald genom att det bidrar till
att upprätthålla och bevara variation av arter och ekosystem men inom dessa områden påträffas inga
signalarter.
Inom kvarter 4 finns det främst barrblandskog, men även triviallövskog, hällmarkstallskog och åker.
Inom området finns varken Natura 2000-områden, naturreservat, nyckelbiotoper eller några riksintressen avseende natur- och kultur.

Figur 5. Callunas naturvärdesinventering över planområdet.

Planförslag:
Planförslaget innebär att en stor del barrblandskog, triviallövskog, hällmarkstallskog och
åkermark kommer att exploateras. Större delen av området är kuperat vilket innebär stora ingrepp i
naturen för att plana ut terrängen eftersom verksamheten kräver en jämn och
9

plan yta. Detta innebär en stor förändring av områdets karaktär, från naturområde
innehållande en del naturvärden till verksamhetsområde med en stor del hårdgjorda ytor.
De infrastrukturförutsättningar som finns i området och de arbetsplatser som området kan generera
motiverar ianspråktagandet av naturmark.
Det området som har pekats ut som ”påtagligt naturvärde” ligger inom den naturmark som kommer
att bevaras och lämnas oexploaterat.
Området som pekats ut som ”visst naturvärde” ligger inom det område som kommer att exploateras.
Avverkning av detta område är negativt då denna biotop går förlorad men bedöms utifrån Callunas
naturvärdesinventering som liten negativ påverkan.
Idag äger Håbo kommun marken inom planområdet och i samband med att Håbo kommun tog över
marken avverkades en del av skogen. För att försöka bibehålla delar av områdets karaktär är det viktigt att skogen inom naturområdet bevaras.
Geotekniska förhållanden
Bjerking AB har på uppdrag av Håbo Kommun utfört en geoteknisk undersökning inom
detaljplaneområdet. Det undersökta området inom kvarter 4 har delats upp i olika
delområden med avseende på dess topografi, mark- och jordlagerförhållanden.

Figur 6. Jordartskarta från SGU

Marken i västra delen består av berg i dagen och skogsmark och området är delvis
kuperat. Marken består av mullhaltig jord samt sandig morän eller torrskorpelera på berg. Mittområdet är däremot relativt plant där marken utgörs av skogsmark och kärr. Marken består av mulljord
och sandig morän och/eller torrskorpelera. Området övergår mot öster till skogsmark, block och berg
i dagen. Inget vatten har observerats förutom som fritt stående vattenyta i kärret.
I östra delen av kvarter 4 består marken främst av åkermark, sly och skog på ett relativt plant område. Jorden utgörs av sandig och/eller gyttjig lera, siltig finsand och sand på lera. Det förekommer
även friktionsjord av sandig morän på förmodat berg.
Marknivån över området varierar från + 30 m till +47 m, där området längst åt väster är väldigt kuperat medan området sedan planar ut mot öster.
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Planförslag:
Bjerkings geotekniska utredning återges i kort nedan, för en mer detaljerad bild hänvisar kommunen
till den geotekniska utredningen.
Bjerking har i sin utredning delat upp hela verksamhetsområdet i fyra delar, A-D, för att beskriva åtgärder för respektive område. A sträcker sig till plangränsen i öst och D stäcker sig till plangränsen i
väst.

Figur 7. Bjerkings ungefärliga indelning av området.

Generellt bedöms inte förstärkningsåtgärder för grundläggning inom område A-C behövas. Områden
med kuperad terräng erfordras schakt, bergschakt och fyllningsarbeten.
Inom område D har marken dålig bärighet, vid uppfyllnader inom området föreligger risk för sättningar.
För område A-C rekommenderas att grundläggning utförs som plattgrundläggning. Grundläggning av
enplansbyggnader kan i huvudsak utföras i geoteknisk kategori 1 (GK1). För byggnader i flera plan eller tyngre konstruktioner bör dessa utföras i geoteknisk kategori 2 (GK2). Schakt i jord för VA-ledning
kan i område A-C utföras i max släntlutning 1:1,5 ner till 2,5 djup. Bergschakt blir sannolikt aktuellt
vid installation av VA-ledningar.
Inom område A-C kan uppfyllnader upp till 2 m, utföras utan att skadliga marksättningar uppstår.
För område D rekommenderas att grundläggning utförs som pålgrundläggning i geoteknisk kategori 2
(GK2). Pålgrundläggning föreslås ske med slagna spetsbärande pålar av stål alternativt betong. Pålar
ska förses med bergsko. Om uppfyllnad sker inom område D finns risk för sättningar, påhängslaster
ska då beaktas. Vid schakt i jord för VA-ledning ner till 2,5 m djup ska schakt utföras från kortsida i
korta etapper om max 4 m, ingen last får förekomma inom 4 m från släntkrön.
Inom område D kan generellt en vägbank anläggas ca 1 m över befintlig med avseende på stabiliteten
utan att några förstärkningsåtgärder erfordras. Inom området finns djupa lager med lera vilket kan
innebära att tilläggslaster kan ge upphov till sättningar. I den geotekniska utredningen redovisas sättningar vid uppfyllnad av väg.
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Återvinning av schaktmassor är av stor betydelse för att minimera miljöbelastningen i samband med
byggskedet.
Grund- och ytvatten
Grundvatten har påträffats i ett grundvattenrör på nivå +30,6 inom område D, motsvarande markytans nivå. Det finns två diken i området som har fritt stående vattenyta. Grundvattennivån varierar
med årstid och nederbörd inom hela området. Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa i huvudsak områdets topografi, dvs, att grundvattnet rinner från höjdpartierna mot lågpartierna.
Recipient
Hela planområdet har avrinning mot Kalmarviken och i förlängningen till Mälaren-Prästfjärden. Recipienten har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status.
För detaljplanen för kv.3 tog man fram en kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på
föroreningshalterna i Mälaren. Den kommer fram till att om dagvatten hanteras inom respektive området finns det goda möjligheter att minska utsläppen av föroreningar till Mälaren.

Planförslag:
Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra recipientens ekologiska status och ska därmed inte äventyra miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén.
För att säkerställa att normen upprätthålls ska dagvatten från hårdgjorda ytor tas omhand lokalt,
inom kvartersmarken. Om vattenflöden inte kan tas omhand/infiltreras inom kvartersmarken ska flödet fördröjas. Ytterligare beskrivning av planförslagets hantering av dagvatten återfinns under rubriken med samma namn.

Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmsta bostadsområde är Skörby, cirka 200 meter söder
om planområdet. Enstaka bostadshus finns inom Nyhagen, öster om kvarter 3, nordöst om aktuellt
planområde.

Planförslag:
Det planeras inte för några bostäder inom planområdet. En zon av natur kommer att sparas mellan
bostäderna och verksamhetsområdet för att bevara känslan av skogslandskap för de boende i Skörby
och besökande i naturmarken.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
I öster gränsar planområdet till befintligt verksamhetsområde, Västerskogs företagspark. Här finns
bland annat räddningstjänsten Enköping-Håbo, Håbo kommun, Benders befintliga verksamhet, Solhems husbilar med flera.

Planförslag:
Planområdet ingår i ett större område där processen med att omvandla naturmark till ett verksamhetsområde pågår.
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Planområdets främsta markanvändning kommer att vara industri, lager och logistik [J]. Detaljplanen
anger ett exploateringstal på 0.5 [e1] vilket innebär att det kan uppföras byggnader om totalt cirka
120,000 m2. Detaljplanen medger en högsta nockhöjd på 20 meter. Inom delar av kvartersmarken,
möjliggör detaljplanen för att 1200 m2 byggnadsarea överskrider den högsta nockhöjden om 20 meter till en totalhöjd om 40 meter, för t.ex. silo eller höglager, [e2]. För detta krävs att en flyghindersanalys görs i samband med bygglovsansökan. Exploatör ansvarar för att ansöka och bekostar en flyghindersanalys.
På den mindre del av planområdet som ligger inom Bålsta 3:23 tillåts en högsta nockhöjd om 10 meter.
Benders kommer att utöka sin befintliga verksamhet på cirka 10 ha av planområdets yta, deras verksamhet beräknas ge 80–100 nya arbetstillfällen. På de resterande 16 ha är det ännu oklart om vilken
verksamhetsetablering som kan bli av, men tanken är att dessa styckas av till mindre fastigheter.
Offentlig och kommersiell service
Närmsta service finns i gamla Bålsta och i Bålsta centrum, ca 1,5 km samt 3 km bort.

Planförslag:
Det planeras inte för någon offentligt eller kommersiell service inom planområdet.
Placering och utformning

Planförslag:
Byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns [p1]. Mot Björnängsvägen, får på prickad
mark, inga byggnader uppföras och på korsmark får endast komplementbyggnader finnas, marken
får inte användas för upplag eller förvaring. Dock får det inom all kvartersmark uppföras byggnader
för tekniska anläggningar. Fasader mot Björnängsvägen, som ligger inom detaljplan för kvarter 3 mot
planområdets norra del, ska utformas med särskild hänsyn [f1], det innebär att entréer bör där det är
möjlig ligga mot Björnängsvägen och gärna hålla en lägre profil samt att verksamheter bör upplevas
som ”öppna”. Inom naturmarken, mellan natur och kvartersmark, ska en vall om minst 4 meters höjd
uppföras [vall], vallen byggas delvis med massor från det intilliggande kvarteret, vallen är redan idag,
till största del, utbyggd.
Landskapsbild
Landskapsbilden beskriver hur vi uppfattar den omgivande miljön. Denna faktor är av stor betydelse
för oss och vittnar om vår historia och utveckling.
Planområdet består i dagsläget till största delen av skogs- och jordbruksmark. Det
förekommer en del värdefull natur- och kulturmiljö i området i form av björkskog och
kulturhistoriska lämningar. Landskapsbilden är ganska småskalig och utgörs av ett större sammanhängande skogsområde som avgränsas i söder av bostadsområdet Skörby och verksamhetsområden i
öster. En del av skogen i området blev nyligen avverkad och marken har således redan genomgått
förändringar.

Planförslag:
En stor del av området är idag kuperat och exploateringen innebär att terrängen planas ut för att
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rymma verksamhetsmark. Områdets karaktär förändras således drastiskt, från skogs- och jordbruksmark till verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. Den planerade verksamheten kommer att dominera synintrycket från omgivningen.
Den förändrade landskapsbilden blir påtaglig för boende i bostadsområdet Skörby, där
omkringliggande skogsmark kommer att försvinna.
För att minska negativ påverkan på landskapsbilden i området bör det undersökas möjliga sätt att
stärka intrycket av landskapet. Med hjälp av anläggande/bevarande av träd, stråk och planteringar
kan de storskaliga intryck som den förändrade landskapsbilden ger upphov till mildras. En bestämmelse har lagts in som styr att 30 % av fastigheten ska vara genomsläpplig[n1]. Välvuxna träd och
sammanhängande natur bör om möjligt sparas. Benders har för avsikt att, inom sitt område, behålla
stora delar av befintlig natur och/eller plantera ny. En mellan 150–350 meter bred remsa av naturmark mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet Skörby kommer att bevaras [NATUR]. En
större del naturmark kommer också att bevaras mellan kv.4 och kv.5–6 samt runt de övriga kvarteren, vilket kommer att regleras i intilliggande detaljplaner. Håbo kommun uppmuntrar även till stora
gröna delar inom verksamhetsområdet för att stärka bilden mot omgivningen samt för rekreativa
värden för de som arbetar inom verksamheterna. Vallen och naturmarken ska, sett att från de boendes perspektiv i Skörby, minska den negativa påverkan på landskapsbilden och behålla känslan av ett
skogslandskap. Det är av stor vikt att vallen anpassas till befintlig natur och terräng.
Angränsande bebyggelse
Angränsande bebyggelse är Skörbys villaområde, befintlig verksamhet i öster och pågående och gällande detaljplaner i norr och väster. Planområdet ingår i ett större utvecklingsområde för industri och
är den andra pågående detaljplanen av omkring 7 etapper.

Figur 8. Västerskogs industriområde

Planförslag:
Angränsande bebyggelse påverkas genom buller och förändrad landskapsbild som förklaras ovan under rubriken ” landskapsbild” och längre ned under rubriken ”buller”. Genom att spara en naturridå
mellan bostadsområdet och verksamhetsmarken kan man bevara en del av landskapsbilden för de
boende i närheten.
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Tillgänglighet
Området består idag av skog i kuperad mark, den är tillgänglig för människor som kan använda skogen för rekreation. Det går en gång- och cykelväg från Skörby, tvärs över planområdet, och in genom
Benders befintliga verksamhet.

Planförslag:
Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till byggnaders entréer, gång- och cykelvägar samt friytor enligt gällande lagstiftning. Gång- och cykelvägen tvärs genom planområdet
som kommer ut mitt i ett verksamhetsområde anses inte lämplig. Den befintliga gång- och cykelvägen genom planområdet kommer att tas bort och ersättas med en ny sträckning. Gatu- och parkavdelningen föreslår att den nya dragningen ska gå från Skörby längs med Skörbyleden fram till Kraftleden. I det andra alternativet kan den dras från Skörby upp mellan kv. 4 och 5–6 för att ansluta till förlängningen av Björnängsvägen.

Gatustruktur
Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet angörs från E18 via Kraftleden.
Kraftleden är utformad som en industrigata utan trottoarer och övergångställen. Nyligen har en cirkulationsplats anlagts där Björnängsvägen möter Kraftleden och det finns planer på att anlägga gångoch cykelväg längs Björnängsvägen.
Björnängsvägen har en hastighet på 50 hm/h och Kraftleden har en hastighet på 70km/h.
Inom detaljplanen för kv.3 planläggs en förlängning av Björnängsvägen som kommer att gå mellan
kvarter nr 3 och nr 4. Detaljplanen för kv.3 vann laga kraft 2018-01-29 och vägen beräknas vara utbyggd innan detaljplanen för kv.4 vinner laga kraft.

Figur 9. Illustration över den planerade bebyggelsen för kv. 3 där den nya trafikleden samt kv.4 (ny verksamhets-

tomt) syns i den nedre delen.
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Planförslag:
Benders kommer att angöra till sin verksamhet via sin befintliga verksamhet inom fastigheten Bålsta
3:358 och vidare ut mot Hantverkargatan. Övriga verksamheter kommer att angöra via Björnängsvägen. En förlängning av Björnängsvägen ligger inom detaljplanen för kv.3 som vann laga kraft 2018-0129. Vägen går att se i figur 9 ovan.
Den nya delen av Björnängsvägen kommer att förses med trottoar och en separat gång- och cykelväg. Passager kommer att anläggas i de punkter där många naturligt väljer att korsa vägen.
Förlängningen av Björnängsvägen innebär att trafiken kommer att behöva korsa det befintliga järnvägsspåret. Kontakt kommer att tas med Trafikverket för beslut om skyddsnivån på plankorsningen.
Det görs inom arbetet med genomförandet av kv.3.
Mötesplatser, lek och rekreation
Planområdet består idag utav skogsmark som med tydligt upptrampade stigar visar att området är
välanvänt. Skogen och naturen ses som en mötesplats och är välanvänd utifrån rekreationssynpunkt
och av Skörby förskola som använder skogen i sin verksamhet.

Planförslag:
Planområdet innehåller ca 20 ha naturmark som kan används för lek och rekreation och förskolan
kommer att kunna fortsätta använda skogen. Enligt planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta så ska ett större sammanhängande naturområde med befintliga stigar genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig riktning, mellan kv.4 och kv.5–6. Naturområdet kommer att
utgöra rekreationsområde för närboende och arbetstagare i området samt för förskolan.
Trafikflöden och prognos
Uppmätt trafik i korsningen Björnängsvägen/trafikleden har 2015 mätts till en vardagsmedel på 3400
fordon, varav 560 av dessa är tung trafik.
Till den pågående detaljplanen för kv. 3 har det räknats med ett tåg om dagen, 250 lastbilstransporter (500 transportsrörelser) och cirka 150–200 personbilar som genereras av de anställda.
Påverkan på Mälarbanan och E18 bedöms som ringa då tillskottet är så pass litet jämfört med dagens
transportmängder. Med fler arbetstillfällen i Bålsta kan också utpendlingen minska vilket kan bidra
till att minska personbilstrafiken på E18.
Benders fastighet har idag cirka 70–100 lastbilsleveranser per dygn under normal säsong och cirka 10
tågtransporter i veckan.

Planförslag:
I samband med att Björnbro utvecklas till ett större verksamhet- och logistikområde så kommer trafikmängderna att öka. Korsningen Kraftleden/Björnängsvägen förväntas bli högt belastad då tillkommande bil- och lastbilstrafik behöver ta sig till det nya verksamhetsområdet men den nyanlagda
(2017) cirkulationsplatsen beräknas, enligt Swecos trafikanalys över Björnängsvägen/Kraftleden,
klara av de trafikflöden som kan tillkomma. Transporter kommer att ske med både tåg och lastbil. För
Benders verksamhet beräknas efter utbyggnad (befintligt och utbyggnad) 80–120 lastbilsleveranser/
vecka under normal säsong (20–40 st. dec-mars) och ca 10 tågtransporter i veckan. Tågtrafiken fördelas med 3 transporter på måndag, 4 på onsdag, 2 på fredag och 1 på söndag. Antal avgångar med
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tåg kommer inte att öka från dagsläget, endast tågets längd. Till detta tillkommer även personbilstrafik som genereras av de anställda.
Till övrig verksamhetsmark inom detaljplanen är det ännu okänt om vilken verksamhet som kommer
att etableras vilket innebär att trafiksituationen kan komma att behöva utredas ytterligare vid ett senare tillfälle.
Järnväg
Till Benders befintliga verksamhet går idag ett stickspår från Mälarbanan. Denna löper genom flera
detaljplaner och fastigheter. Endast Benders tåg trafikerar spåret.

Planförslag:
Järnvägen från Björnängsvägen och in på Benders befintliga verksamhet planläggs inom planområdet
som järnväg [T1]. Idag är det endast Benders som använder och har nyttjanderätt till stickspåret. En
gemensamhetsanläggning bör bildas om fler verksamheter ska in på spåret. Det finns också möjlighet
för kommunen att ta över spåret då de idag äger marken medan Benders äger själva stickspåret.
Kollektivtrafik
Buss 310 trafikerar planområdet med ca 8 turer om dagen och 2 under helgen. Med en mindre promenadsträcka kan man även nå flera busslinjer.

Planförslag:
I samband med att hela verksamhetsområdet byggs ut finns behov av att se över linjesträckningarna
för kollektivtrafiken. Målet ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde/logistik Bålsta med en så
god kollektivtrafik (hög turtäthet och nära till busshållplats) så att de som arbetar i området väljer att
åka kollektivt istället för att ta bil till arbetet.
Angöring

Planförslag:
Benders kommer att angöra till sin verksamhet via sin befintliga verksamhet, från Hantverkargatan.
Verksamheter längre västerut kommer att angöra via den kommande förlängningen av Björnängsvägen, som är planlagd och byggas ut i arbetet med Logistik Bålsta kv.3.
Parkering
Idag består området av skog och det finns således ingen parkering inom planområdet

Planförslag:
Parkering kommer att ske inom kvartersmark.
Gång- och cykel
Idag går en gång- och cykelväg från Skörby, tvärs genom aktuellt planområdet, med anslutning mitt i
Benders befintliga verksamhet. Separat gång- och cykelbana finns också längs Björnängsvägen.

Planförslag:
Den befintliga gång- och cykelvägen genom planområdet kommer att tas bort och ersättas med en ny
sträckning. Gatu- och parkavdelningen föreslår att den nya dragningen ska gå från Skörby längs med
Skörbyleden fram till Kraftleden. I det andra alternativet kan den dras från Skörby upp mellan kv. 4
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och 5–6 för att ansluta till förlängningen av Björnängsvägen. Gatu- och parkenheten har även planerat och projekterat för en komplettering av gång- och cykelväg längs Kraftleden, från Kalmarvägen till
Björnängsvägen. Denna kommer att byggas ut i etapper och gör det möjligt att enkelt och säkert
cykla från centrum upp till verksamhetsområdet.

Vatten och avlopp
Överföringsledningar till Krägga och Enköpings kommun går idag inom Benders befintliga verksamhet, öster om spåret sett från planområdet.
Befintliga ledningar har kapacitet att klara den nya anläggningen.

Planförslag:
I samband med planläggningen av kvarter nr 3 inom Logistik Bålsta gjorde NCC en projektering av utbyggnaden av vatten och avlopp inom hela programområdet. Vatten- och avloppsledningarna kommer att läggas om och istället gå inom kv.4. Ledningarna kommer att flyttas från den östra sidan av
industrispåret till den västra sidan om industrispåret. Ett u-område [U] har lagts in på plankartan
längs den östra plangränsen för att säkerställa ledningarnas framtida placering. De befintliga ledningarna har kapacitet för att klara den nya anläggningen.
Samtliga fastigheter ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, kapacitet finns idag.
VA-huvudmannen anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet och avgifter följer
de av kommunen beslutade taxa.
Dagvatten
I dagsläget består området av två olika avrinningsområden, avrinningsområde öst och avrinningsområde väst. Område öst avvattnas via markavrinning till ett dike som sträcker sig från nordöstra till
södra plangränsen. Avrinningsområde väst avvattnas via markavvattning mot ett skogbevuxet lågområde utanför västra plangränsen, naturmarken mellan kv.4 och kv.5–6.
En dagvattenutredning har, på uppdrag av Håbo kommun, tagits fram av Norconsult AB.
Dagvatten från avrinningsområde öst avvattnas via markavrinning samt diken som avleder dagvattnet söderut. En trumma avleder dagvattnet under Skörbyleden och vidare söderut till Bistaån som
mynnar ut i recipienten Kalmarviken. Diket går idag längs hela planområdet, från nordöstra till södra
plangränsen. Det befintliga verksamhetsområdet avvattnas via samma dike och detaljplanen för kv.3
är även det tänkts att avvattnas via det befintliga diket.
Avrinningsområde väst består idag av kuperad skogbevuxen mark. Ett sankt område finns i den mittersta delen av skogsområdet. Dagvatten från avrinningsområde väst avrinner åt sydväst mot anslutande skogbevuxna lågområde utanför planområde, det som kommer att ingå i detaljplanen för kv.5–
6.
Planområde bedöms ha dåliga förutsättningar för infiltration i de västra delarna som består utav
berg. I de östra delarna bestående av sand och ett underliggande tätt lerlager anses infiltration vara
begränsad till sanddjupet.
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Planförslag:
Exploatering av planområdet innebär att marken hårdgörs och därmed att flödena samt föroreningshalterna inom planområdet ökar. I enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy föreslås framtida
dagvattenhantering efterlikna den befintliga i största möjliga mån.
Rekommendationer för området är bland annat att dagvatten från avrinningsområde väst föreslås
avledas västerut mot skogsområdet som ska bevaras mellan kv.4 och 5–6. Dagvatten från avrinningsområde öst föreslås även i fortsättningen att avledas till dagvattentrumman under Skörbyleden. Diket bör dimensioneras för att ta emot de ökade dagvattenflödet till följd av de hårdgjorda ytorna.
Inom kvartersmarken förslås genomsläppliga beläggningar användas vid parkeringsytor och uppställningsytor. Dagvatten från takytor föreslås avledas till makadamdiken längs vägarna om möjligt, Även
vägdagvatten rekommenderas att infiltreras i makadamdiken. För att säkerställa att delar av marken
blir genomsläpplig finns bestämmelsen att minst 30 % av marken ska vara genomsläpplig [n1], t.ex.
parkering och uppställningsytor. En genomsläpplig beläggning kan fånga upp en del partiklar och partikelbundna föroreningar. Materialet i beläggningen har en stor betydelse på reningseffekten. Ett
grövre material har en större infiltrationsförmåga men däremot en mindre reningseffekt än hos ett
finare material.
En fördröjningsvolym på 3155 m3 har beräknats behöva fördröjas inom Benders kvartersmark. För att
uppnå rening av dagvattnet innan det når recipienten samt fördröjningskraven föreslås en våt dagvattendamm att anläggas i södra delen av Benders kvartersmark, se skalenligt damm i dagvattenutredningen. Dammen föreslås anläggas utanför samlingsdikets fåra för att kontrollera inloppsflöden
via en fördelningsbrunn. Samlingsdiket kan på detta sätt fungera som en förbikoppling vid för stora
regn. Diket kommer sannolikt att kulverteras inom kvartersmarken. Exakt placering av en eventuell
damm regleras inte i detaljplanen utan kommer att regleras i den framtida projekteringen och styras
via genomförandeavtalet. Dammen ska utformas som en våt damm med synlig vattenspegel. Denna
har, till skillnad från en torr damm, bättre reningseffekt eftersom upphålltiden i en våt dam är längre
än i en torr.
Inom övrig kvartersmark föreslås avrinningen efterlikna den naturliga. Dagvatten föreslås fördröjas i
kassetter, makadammagasin eller dammar. Vilken lösning som är lämpligast får studeras när verksamhetsutövaren och kommande fastighetsindelning är känd.
En exakt dagvattenlösning tas fram i samband med projektering av området men ska följa plankartan, dagvattenutredningen för detaljplanen samt kommunens dagvattenpolicy. Dagvattenhanteringen måste också samspela med dagvattenhanteringen i kv.3 och kommande områden.
I mitten av planområdet finns ett mindre kärr där stillastående vatten kan förekomma. Åtgärder som
t.ex. utfyllnad, dämning, grävning, pålning i ett vattenområde eller bortledning av vatten från ett vattenområde kan vara vattenverksamhet. Med vattenområde avses det område som täcks av vatten
vid högsta förutsebara vattenstånd. Det innebär att kärr, sumpskogar, våtmarker, svämskogar och
liknande miljöer utgör ett vattenområde. Åtgärder i befintliga diken kan även det vara vattenverksamhet. Vattenverksamhet är i grunden tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd söks hos Mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Vissa mindre verksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen.
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Markavvattning
I Uppsala län råder markavvattningsförbud. Anläggande av diken kräver dispens och tillstånd som
söks hos Länsstyrelsen.
Översvämningsrisk
Området riskerar inte att översvämmas.
El-, tele- och datanät
Ledningar för tele och bredband korsar idag södra delen av fastigheten Bålsta 2:61, ett u-område är
inlagt på plankartan för att säkerställa deras placering.
Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom hela det planerade verksamhetsområdet
kommer att byggas ut från öster.
I samband med utbyggnaden av detaljplanerna för kv.3 och 4 och Björnängsvägen behöver kraftledningsstolparna för befintlig luftledning som korsas den befintliga i nordsydlig riktning förstärkas, alternativt att ledningen markförläggs. Ett u-område och ett l-område [U] [l] läggs längs planområdets
östra del. l-området läggs för att säkerställa de luftburna ledningarna placering fram tills att dess att
de markförläggs.
Telekablar och bredbandsnät kommer att dras fram i området, placering för dessa kommer i ett senare skede när verksamhet är känd. Benders kommer att bli starkströmskund men för övriga verksamheter ges möjlighet att anlägga nätstationer inom kvartersmarken. Skanova har även befintliga
telekablar, dessa är säkrad genom u-område [U].
Skanova har en minde telestation som säkras genom E-område [E]. I övrigt tillåts tekniska anläggningar inom all kvartersmark.
Värme
För val av uppvärmningssätt ger Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun
2050 riktlinjer. I första hand ska fjärrvärmenätet utnyttjas, men där det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att ansluta ska förnybara energikällor utnyttjas. Alternativa uppvärmningssätt kan vara med
jord-, berg- eller sjövärmepump.

Planförslag:
Om fjärrvärme inte är ett alternativ föreslås uppvärmning ske med förnybara energikällor alternativt
med någon form av värmepump.
Avfallshantering
Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen är en viktig del av samhället som påverkar infrastruktur, människors hälsa samt miljön. Håbo
kommun är en tillväxtkommun och i takt med att kommunens befolkningsmängd ökar ställer detta
krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt.
Kommunens utmaning är att minska på mängden avfall som uppkommer i kommunen, integrera avfallshanteringen i samhällsplaneringen så att hanteringen är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar.
I Håbo kommun har därför vi obligatorisk insamling av matavfall.


Teknisk handbok
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Handbok för avfallsutrymmen, här finns vilka du lagkrav och riktlinjer som gäller
Avfallsföreskrifter
Aktuell Avfallstaxan
Gällande Avfallsplan

Planförslag:
Verksamheterna ska ta hand om sitt avfall enligt Håbo kommuns mål. Precis intill planområdet, i det
befintliga verksamhetsområdet, finns en större återvinningscentral. På Håbo kommuns hemsida
habo.se/avfall under relaterad information finns tekniska krav och anvisningar som reglerar avfallshanteringen i Håbo kommun.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft och vatten
Enligt den MKB som är framtagen över området så bedöms inte planen ha någon negativ påverkan
på någon miljökvalitetsnorm. Marken består i dagsläget av oexploaterad skogs- och jordbruksmark
med begränsad trafik till och från området. Därmed sker inga utsläpp till luften från detaljplanområdet. Däremot förekommer trafik i anslutning till planområdet. Verksamhetsområdet öster om planområdet innehåller både större och mindre verksamheter som kan påverka luftkvaliteten lokalt i perioder men uppmätta värden på luftföroreningar som SLB-analys tagit fram visar inte på några överskridande av miljökvalitetsnormer för luft.
Då det planeras för ett större verksamhetsområde kan de lokala luftföroreningarna ackumuleras. Det
kommer att påverka boende och Skörby förskola negativt men för samhället som helhet är det positivt om luftföroreningar samlas på en plats.
Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna för luft bli små, positiva, totalt sett. Utsläppen från den
ökade trafiken till och från området bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna för luft. För att
överskrida miljökvalitetsnormer för luft krävs det generellt stora mängder trafik och slutna gaturum,
vilket inte är någon risk inom området för planprogrammet Logistik Bålsta som kommer fortsätta
vara öppen och omringat av skog och natur.
Recipient för detaljplaneområdet är Prästfjärden i Mälaren. Prästfjärdens har god ekologisk status
medan den kemiska statusklassningen är uppnår ej god kemisk status. Detta är på grund av förekommande miljögifter (kvicksilver och bromerad difenyleter). Miljökonsekvensnormen anger att Prästfjärden ska uppnå god kemisk status till 2027.
Planens genomförande förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormer för recipienten Prästfjärden
försämras om de förslag som dagvattenutredningen föreslår för rening och fördröjning av dagvatten
följs.
Radon
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då markförhållandena till
stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande kartläggning
av markradon i kommunen. Gränsvärdet för arbetsplatser är 400 Bq/m3.

Planförslag:
Det finns inga gjorda mätningar i direkt anslutning till planområdet, men med tanke på områdets
geologiska förutsättningar ska ny byggnad utföras radonsäkert såvida radonundersökningar inte påvisar annat.
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Förorenad mark
Det finns ingen förorenad mark inom planområdet. Närmsta påträffade förorening är inom räddningstjänstens verksamhet norr om planområdet.
Buller
Benders är en befintlig verksamhet och har idag de tillstånd som krävs för sin verksamhet. Verksamheten planeras att utökas inom kv. 4 varav bedömningen har gjorts att samma bullernivåer som finns
inom den befintliga verksamheten även kommer att finnas inom det nya kvarteret. Norconsult AB
har tagit fram en bullerutredning för kv.4 och Benders utökade verksamhet. Bullermässigt är den
största belastningen inkommande godståg samt de hjullastare och truckar som lastar/lossar tågen
samt flyttar pallar med material och produkter. Antal godståg kommer ej, i dagsläget, att utökas med
utvecklingen av verksamhetsområdet men tågen kan komma att bli något längre. Trafiken med lastbilar kommer att utökas med cirka 40 fordonsrörelser, varav cirka 30 kommer att gå till den nya verksamheten genom den befintliga.
Ljudnivåerna har beräknats enligt gällande nordisk beräkningsmodell för industribuller inom kommande verksamhetsområde och järnvägen har beräknats enligt nordisk beräkningsmodell för väg och
spårtrafik. Beräkning och redovisning av ljudutbredning samt frifältsvärden vid fasad vid berörda bostäder har tagits fram med programmet Soundplan 7.4. I programmet görs tredimensionell modell av
planområdet med vägar, järnvägar, industrikällor, byggnader och övriga ytor. Trafikmängder samt
inmätta värden för industrikällor och andra bullerkällor ingår även i modellen.
Riktvärden för industribuller redovisas i Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industrioch annat verksamhetsbuller” och redovisas i tabellen nedan.
Riktvärde vid
bostäder, förskolor, skolor
och vårdlokaler.

Leq dag

Leq kväll

06–18

18–22

50 dBA

45 dBA

Leq lör, sön
och helg
06–22
45 dBA

Leq natt

Lmax natt

22–06

22–06

40 dBA

55 dBA
Enstaka tillfällen.

Riktvärden för trafikbuller för befintlig miljö redovisas i Proposition 1996/97:53 och sammanfattas
nedan. Redovisningen är hämtad från Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från vägoch spårtrafik vid befintliga bostäder”.
Bostad fasad Leq
Bostad uteplats Leq Bostad uteplats
Lmax
Buller från spår

60 dBA

55 dBA

70 dBA

Buller från väg

55 dBA

55 dBA

70 dBA

Riktvärden för inomhusnivåer redovisas i BBR BSF 2011:6 med ändringar tom BFS 2015:3 och SS 25
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267. Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus redovisas i tabellen nedan.
Rumstyp

Ekvivalent ljudnivå (dBA)

Max ljudnivå nattetid (dBA)

Sovrum, vila och daglig samvaro

30

45

Matlagning och hygien

35

-

Bullerutredningen visar att boende sydväst om Benders, Skörby, ligger under riktvärdena för både
industri- och trafikbuller men att de befintliga bostäderna norr om planområdet, Nyhagen, påverkas
av främst tågtrafik både från Mälarbanan och industrispåret.
Beräkningar visar att riktvärden för industribuller dagtid idag överskrids med 3 dBA vid en av de sex
bostäderna norr om planområdet, vid en bostad överskrids nivån med 1 dBA på våning 2. I framtiden
blir överskridandet större och beräknas ligga på upp till 5 dB och gäller för tre av bostäderna. Även
nattetid beräknas riktvärdet för industribuller, både idag och i framtiden överskridas för flera av bostäderna. Även riktvärdet, maximal ljudnivå 55 dBA, överskrids vid en bostad.
När det gäller buller från tågtrafiken visar utredningen att ljudnivåerna inte är så höga att de överskrider riktvärde för de befintliga bostäderna. Maximal ljudnivå överskrider riktvärdet 70 dBA för uteplats vid fyra av de sex bostäderna men utredningen har inte tagit ställning till att det kan finnas uteplatser som klarar riktvärdet 70 dBA på husens ljudskyddade sida.
Det finns en risk att boende i de norra husen upplever störningar både utomhus och inomhus trots
att flera riktvärde uppfylls. Speciellt nattetid, beroende på var sovrum är lokaliserade och hur fasadväggar och fönster är placerade.
För att säkerställa att inomhusnivåerna i sovrum nattetid klaras så att de boende inte får sin sömn
störd av höga bullernivåer bör bullerskärmande åtgärder utredas och övervägas. Detta är dock inget
krav då Benders idag har de miljötillstånd som krävs för sin verksamhet. Miljöavdelningen i Håbo
kommun har nyligen utrett Benders bullersituation för sina åtagande och de har inte gett Benders
något åläggande. Detta överklagades 2018 till länsstyrelsen som 2019 avslog överklagandet, ärendet
ligger för tillfället hos mark- och miljödomstolen (juni 2019).
Skärmar kan utredas och övervägas längs Norra Kraftleden och Björnängsvägen. Skärmar längs Norra
Kraftleden kan till viss del skärma mot buller från Mälarbanan om de utformas med avseende på
detta. Vid val av åtgärder bör hänsyn till sovrummens placering och ev. även av väggarnas ljudisolerande förmåga, ventiler mm tas.
Buller som alstras av godståg och tunga transporter är mycket lågfrekvent och därmed svårt att
skärma med vanliga fönster. Inför ev. fönsterbyte rekommenderas att mätningar utförs på plats i sovrum för att säkerställa att rätt typ av fönster väljs.
När man känner till den framtida användning av resterande verksamhetsmark eller om fler verksamheter ska anslutas till industrispåret kan en ny bedömning kring buller komma att behövas. Då är det
kommunens miljöavdelning som tillsynsmyndighet som kommer att utreda situationen vidare.
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Trygghet

Planförslag:
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat verksamhetsområde samt i angränsande områden bidrar till att skapa en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.
Med förlängningen av Björnängsvägen som sker inom kv.3 är det viktigt att säkerställa att det blir en
trygg och säker övergång över järnvägen. Inom genomförandet av detaljplanen för kv.3 tas kontakt
med Trafikverket för att säkerställa detta.
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3 GENOMFÖRANDE
En genomförande beskrivning ska redovisa de ekonomiska, tekniska, fastighetsrättsliga och
organisatoriska åtgärder som behövs för att åstadkomma och genomföra detaljplanen på ett
samordnat och ändamålsenligt sätt. En genomförandebeskrivning har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.
Det kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör samt övriga inblandade i detaljplanens genomförande. Det ska även framgå om kommunen avser
att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar.

3.1.1 Planförfarande
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan och bygglagen (2010:900).
3.1.2
Samråd
Granskning
Antagande

Preliminär tidsplan

2: a kvartalet 2018
4:e kvartalet 2018
4: e kvartalet 2019

3.1.3 Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år.
Genomförandet av detaljplanen börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas
vara helt färdigställt inom tio år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen
att gälla tills den ändras eller upphävs.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men det kan då ändras eller upphävas utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen
ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet, d v s ytor som i plankartan markeras
med bestämmelsen NATUR. Kommunen är också huvudman för VA-nätet inom planområdet
fram till för varje fastighet upprättad förbindelsepunkt (servisavsättning).
Kommunen kommer att utföra en del arbeten som bekostas av byggherren, vilket beskrivs
närmare i ett ramavtal mellan Bender fastighet AB och Håbo kommun, upprättad 2016-1011. Benders Fastighets KB (byggherren) ansvarar för all utbyggnad inom den mark de ska förvärva. Kommande byggherrar inom resterande kvartersmark ansvarar för all utbyggnad inom
tänkt fastighet.
Benders Fastighets KB ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom den kvartersmark de ska förvärva, samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor till följd av
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genomförandet av detaljplanen. Byggherren förutsätts utföra och bekosta alla nödvändiga
åtgärder för att klara uppställda krav på dagvattenhantering enligt kommunens dagvattenpolicy och den utföra dagvattenutredning. Byggherren är även ansvarig av genomförandet
av de bulleråtgärder som krävs för exploatering av planområdet. Benders Fastighets KB ersätter även kommunen för projektering och anläggande av ny GC-väg med belysning.
Kommande byggherrar inom resterande kvartersmark ansvarar på samma sätt för den mark
de ska förvärva.
E-on ansvarar för utbyggnad av elnät och eventuell fjärrvärme.
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar inom planområdet.

3.3.1 Befintliga avtal

Planläggningen har initierats av Benders Fastighets KB som avser att utöka sin befintliga industriverksamhet som de bedriver på fastigheten Bålsta 3:358 genom att förvärva markområde från de kommunala fastigheterna Lundby 2:1, Brunna 1:9 och Bålsta 2:61.
Ett ramavtal tecknades 2016-10-11 mellan Håbo kommun och Benders Fastighets KB som ett
led i detaljplanearbetet, avtalet ska i sin tur fungera som en ram för det kommande genomförandeavtalet. Ramavtalet avsåg kommunens och byggherrens åtaganden inför planarbetet, avsikten om att köpeavtal och genomförandeavtal ska träffas mellan parterna, kommande marköverlåtelsen och fastighetsbildning samt utbyggnad av allmänna anläggningar
och kvartersmark. I ramavtalet beslutades även att Bender Fastighet AB även ska förvärva
kommunens fastighet Bålsta 3:23 samt del av Bålsta 1:614.
Planavtal tecknades för att fastställa fördelning av ansvar för arbete och kostnader mellan
parterna i samband med upprättande av detaljplan.
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Benders Fastighets KB och Håbo kommun.
Genomförandeavtal
Ett genomförandeavtal mellan kommunen och Benders Fastighets KB ska upprättas och godkännas av kommunfullmäktige innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Genomförandeavtalet ska träffas mellan parterna innan planen går till beslut för antagande.
Genomförandeavtalet ska bland annat reglera:
 Tidplan för utbyggnad av området
 Genomförandekrav vid entreprenadarbeten inom området
 Utförande av allmänna anläggningar
 Marköverlåtelser
 Finansiering av lantmäteriförrättningar
 Erläggande av avgifter
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Finansiering av allmänna inklusive marklösenkostnader
Eventuell flytt av ledningar
Dagvattenfrågor
Gestaltning och utförande av föreslagen byggnation

3.4.1 Fastighetsbildning
Håbo kommun ansöker om lantmäteriförrättningar för fastighetsreglering, Benders Fastighets AB biträder ansökan.
Samtliga marköverlåtelser ska ske så snart detaljplanen för området antagits och vunnit laga
kraft.
Håbo kommun överlåter ca 11 ha del av Brunna 1:9, Bålsta 2:61, Bålsta 1:614, Lundby 2:1
samt hela Bålsta 3:23 till Benders Fastighets KB, ägare till Bålsta 3:358. Ändamålet med
marköverföringen är industri- och lagerändamål.
Området där industrispåret är beläget kan eventuellt bli aktuellt för marköverlåtelse till
Bålsta 3:358. Spåret ägs idag av Benders Fastighets KB medan marken ägs av Håbo kommun.
Övrig fastighetsbildning får ske när framtida byggherrar och verksamheter är kända.
Avstår mark
Bålsta 2:61
Brunna 1:9
Lundby 2:1
Bålsta 1:614
Bålsta 3:23

Erhåller mark
Bålsta 3:358
Bålsta 3:358
Bålsta 3:358
Bålsta 3:358
Bålsta 3:358

Areal (ca)
4.2 ha
2000 kvm
5.7 ha
1300 kvm
2700 kvm

Figurfärg
Blå
Grön
Rosa
Gul
Grå

Tabell över ungefärlig marköverlåtelse mellan Benders Fastighets KB och Håbo kommun.
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Figur 10. Marköverföringskarta

3.4.2 Befintliga rättigheter
Lyssna o. Njut Radio & TV AB har ett avtal med Håbo kommun om ledningar i området. På
södra delen om fastigheten Bålsta 2:61 går det kabel-TV ledning som ska fortsätta gälla. Rätten till ledningarna behöver säkerställas med nyttjanderätt mellan Benders Fastighets KB och
Lyssna o. Njut Radio & TV AB.
EON har befintliga kraftledningar, både underjordiska ledningar och luftburna kraftledningar
inom u-område. EON har även elkablar i mark, på den södra delen exploateringsområdet,
där ledningsrätt behöver bildas.
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Eon har en nätstation på den befintliga fastigheten Bålsta 3:23, markerad som e-område,
ledningsrätt ska även bildas för den stationen. Ledningsrätten omfattar även rätt att ta väg
eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med ledningen, därmed innebär ledningsrätten även tillträde fram till nätstationen.
Skanova har en ledningsbyggnad inom den befintliga fastigheten Bålsta 1:614. Ledningsrätt
ska bildas för byggnaden, markerad som e-område. Ledningsrätten omfattar även rätt att ta
väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med ledningen, därmed
innebär ledningsrätten även tillträde fram till byggnaden.
3.4.3

Blivande rättigheter

Markområdet för industrispåret ägs av Håbo kommun, anläggningen för industrispåret ägs
av Benders Fastighets KB som har ansvar för att utföra, driva och bekosta erforderligt underhåll av befintligt industrispår. Om fler verksamheter ska anslutas till det befintliga industrispåret bör en gemensamhetsanläggning bildas om man är överens, det sker mellan Benders
Fastighets KB och framtida fastighetsägare.
I samband med kommande lantmäteriförrättning om fastighetsreglering bildas ett utfartsservitut till förmån för Benders Fastighets KBs fastighet Bålsta 3:358, för att ha rätt att använda utfart genom industrispåret på kommunala fastigheten Bålsta 2:61 över till sin befintliga fastighet Bålsta 3:358.
Kommunala vatten-och avloppsledningar förläggs inom u-område, ledningsrätt ska bildas för
ledningarna.
Även ett dike ska kulverteras inom u-området, ledningsrätt ska bildas för diket.

Planområdet inkluderar fastigheterna Bålsta 2:61, del av Lundby 2:1, Brunna 1:9, del av
Bålsta 1:614 och Bålsta 3:23. Fastigheterna ägs av Håbo kommun.

3.6.1 Kostnader för fastighetsbildning
Benders Fastighets KB bekostar den fastighetsbildning som krävs för genomförandet av
marköverlåtelsen. Kostnader för fastighetsbildning regleras i genomförandeavtal och tillhörande överenskommelser.
Samtliga kostnader för lagfart erläggs av Benders Fastighets KB, i enlighet med ramavtalet
3.6.2 Anslutningsavgifter
VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa ska erläggas till Håbo kommun för varje byggrätt. Kommunen har rätt att ta ut VA-anläggningsavgiften när förbindelsepunkten har upprättats.
3.6.3 Bygglovsavgifter
Benders Fastighets KB ersätter kommunen för samtliga arbetskostnader och utgifter för upprättande av detaljplan. Planavgift kommer därför ej att tas ut i samband med bygglov.
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3.6.4 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar
Inom planområdet ingår endast allmän plats i form av naturmark, för denna krävs inga åtgärder. I övrigt kommer kommunen att anlägga vallen som ska ligga på naturmark, denna kommer att vara färdig när detaljplanen vinner laga kraft.

3.7.1 VA och dagvatten
Utbyggnad av VA- och dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme ska ske i samråd mellan
Benders Fastighets KB, Eon och Håbo kommun. Samtliga fastigheter ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, kapacitet finns i befintlig anläggning. VA-huvudmannen
anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet och avgifter följer kommunens taxa.
Markområde som avses för Benders Fastighets KB kommer att hantera dagvattnet för det
tillkommande området inom den egna ombildade fastigheten enligt den framtagna dagvattenutredningen samt kommunens dagvattenpolicy. Kommande byggherrar inom planområdet hanterar dagvatten inom respektive fastighet.
3.7.2 Utfart
Benders Fastighets KB kommer att ha utfart för den överförda delen genom sin befintliga
fastighet Bålsta 3:358, samt genom ett kommande utfartsservitut över tågspåret på fastigheten Bålsta 2:61.
Fastigheter belägna på övrig kvartersmark kommer att ha sin utfart genom den förlängda
Björnängsvägen, mellan planområde för Logistik Bålsta kv.3 och kv.4, planlagt som huvudgata i detaljplan för Logistik Bålsta Kv:3, 2018.
3.7.3 Tekniska utredningar
Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesörjas och bekostas av byggherren.
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4 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG
I de fall en plan som krävs enligt lag eller annan författning bedöms leda till betydande miljöpåverkan
ska de, enligt 6 kap 11–18 §§ miljöbalken göras en miljöbedömning av planen. För att bedöma om en
plan leder till betydande miljöpåverkan upprättas en behovsbedömning. Kommunen samråder behovsbedömningen med Länsstyrelsen för att komma fram till om detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. I det här fallet kom kommunen och Länsstyrelsen fram till att planen medför
en betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
Om en plan istället antas leda till betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas. MKB: n används för att få en helhetsbild av den påverkan en detaljplan kan få på miljön,
människors hälsa och hushållningen av resurser.
De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är påverkan på naturmiljö, dagvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, trafik och luftkvalité. Dessa är de delar som miljökonsekvensbeskrivningen har fokuserat på.
PE projektengagemang, på uppdrag av Håbo kommun, utförde under vintern 2018 en MKB över aktuellt planområde.
Den sammantagna bedömningen av redovisade miljökonsekvenser är att planförslaget förväntas ge
övervägande negativa konsekvenser. Verksamhetsområdet innebär att stora ingrepp i naturen där
viss värdefull natur- och kulturmiljö kommer att påverkas negativt. Boende norr om planområdet är
redan idag bullerutsatta och bullernivåerna kan komma att öka om Benders utökar sin verksamhet
med fler transporter. Avverkning av skog och ianspråktagande av natur som ersätts med hårdgjorda
ytor kommer att påverka landskapsbilden för de boende i närområdet.
Däremot så anses området vara mycket lämplig att nyttja som verksamhetsområde då det ligger i anslutning till Mälarbanan, industrispår och E18. Detta ger goda förutsättningar för en effektiv transport och logistik. Det ligger även fördelaktigt strax utanför Bålsta tätort och med närhet till större städer. Eftersom det är ett större oexploaterat området finns det plats för att rymma flera verksamheter
inom samma område, vilket anses vara positivt då trafik, buller och andra effekter av exploatering
samlas på en och samma plats. Med en samlad företagspark skapas även möjlighet för effektivisering
och optimering av verksamheterna, gällande deras avfall, uppvärmning, energi- och resursanvändning. Det förväntas även ge övergripande positiva konsekvenser på trafik och luftkvalité. Luftföroreningar koncentreras till en plats och samlas utanför tätorten. Området har dessutom varit utpekat i
kommunens översiktsplaner sedan 1996.
MKB:s ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåverkan. Det rekommenderas
bland annat att miljöpåverkan för hela det framtida verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaner behöver inte medföra negativ miljöpåverkan men den sammantagna effekten kan se annorlunda ut.
Det är viktigt att bullerfrågan ses över igen om Benders utökar sin verksamhet med ytterligare fler
tågtransporter eller om fler verksamheter ansluts till industrispåret. Det är också viktigt att naturmark sparas. En stor del av skogen är idag avverkad och det är viktigt att se till att bevara resterande
del och att anlägga strövstigar i den del som bevaras i kv.4 samt i det naturstråk som ska finnas mellan kv.4 och kv. 5–6.
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Medverkande tjänsteman
Planhandlingarna har upprättats av Sarah Olsson på Norconsult AB, ihop med Paulina Nordahl på
Norconsult AB, med stöd av tjänstemän inom Håbo kommun och Torkel Öste fastighetskonsulter. För
utredningar som ligger till grund för detaljplanen har Norconsult AB, PE projektengagemang och Bjerking AB medverkat.
Bålsta 19-06-03
Håbo kommun
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