
 

 
 

 
   Kallelse 
   2019-08-26 
 
Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden  
 
Tid: Måndag 2 september 2019, kl. 13.00  
 
Slutet sammanträde: Sammanträdet är slutet när ärenden som innebär 
myndighetsutövning, ärende 5, behandlas. 
 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
eva.paulsrud@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
DAGORDNING 
 

1. Godkännande av dagordning 
 

 
2. Justering av nämndprotokoll  

 
Förslag: ordföranden och justerare senast fredag 13 september 2019 
 

3. Informationsärenden  
 

a. Information om klottersanering i kommunen (Kristofer Kvarnström) 
 
b. Information om avloppsreningsverkets kapacitet (Anna-Carin Näreskog, 

Roslagsvatten) 
 
c. Information om strategi för utemiljöer (Josefin Edling) 
 
d. Information Provtagningsprogram och Lär känna Knivstaån  (Carin von 

Köhler) 
 
e. Information om upphandling avfall (Tomas Colm) 
 
f. Information om detaljplan Lötängen inför samråd (Sara Andersson) 
 
g.  Information om detaljplan Alsike Nord etapp 2 inför granskning     

(Gabriella Garpefjäll) 
 
h.   Information om detaljplan Segerdal inför granskning (Elin Hedström) 
 
i.  Information  om detaljplan Fornåsa (Elin Hedström) 
 
j. Information om friytenorm (Robert Fåhraeus) 
 
 

 

mailto:eva.paulsrud@knivsta.se


 
 

 
 

4. Anmälan av delegationsbeslut  
 

- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-05-01—2019-05-31 
- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-06-01—2019-06-30 
- Förteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-07-01—2019-07-31 
- Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd 2019-05-01—2019-05-31 
- Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd 2019-06-01—2019-07-31 
- Delegationsbeslut Plankostnadsavtal södra Ar etapp, 2 2019-05-06 

 
 

5. Detaljplan för kvarteret Takteglet, Gredelby 7:76 mfl 
SUN-2019/413 

 
 Handläggare Erika Mickelsson/Pelle Mikaelsson 

 
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 
Plankarta 2019-06-25 
Planbeskrivning 2019-08-09 
Undersökning enligt miljöbalken 2018-08-29 
Länsstyrelsens yttrande på Undersökning enligt miljöbalken 2018-10-24 
Bullerutredning inkl bilaga 2018-11-07 
Dagvattenutredning 2019-02-04 
Geotekniska förutsättningar 2018-11-14 
Mark- och miljöteknisk utredning 2018-11-01 
Riskutredning 2018-10-24 

 
 

6. Ekonomisk uppföljning per juli för samhällsutvecklingsnämnden 2019 
SUN-2019/04 

 
Handläggare Edvin Johansson 
 
Tjänsteskrivelse 2019-08-15 
Sammanfattning 2019-08-15 
Investeringar 2019-08-15 
  

 
7. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens 

verksamheter 2019 
SUN-2019/15 

 
 Handläggare Anna Eriksson 
 
Tjänsteskrivelse 2019-06-11 
Internkontrollplan 2019-06-04 

 
 

8. Revidering av VA-taxa 
SUN-2019/415  
 
Handläggare Anna-Carin Näreskog, Roslagsvatten 



 
 

 
 

Tjänsteskrivelse 2019-06-14 
 Hemställan till KF 2019-06-14 
Protokoll från styrelsemöte med Knivstavatten 2019-06-13 

https://roslagsvatten.se/sites/default/files/styrelseprotokoll_knivsta/styrelsemote-2019-06-13.pdf  
 
 Skrivelse till KNIVAB 2019-05-21 
 

 
 
 

9. Svar på remiss Håbo översiktsplan 
SUN-2019/336 
 
Handläggare Erika Mickelsson 

 
Tjänsteskrivelse 2019-08-08 
Yttrande från Knivsta kommun 2019-08-08 
Inbjudan till att svara på remiss 2019-06-14 
Missiv 2019-06-14 
Utställningshandling 2019-06-14 
Kortversion av utställningshandling 2019-06-14 
Planförutsättningar 2019-06-14 
Hållbarhetsbedömningar 2019-06-14 
Samrådsredogörelse 2019-06-14 
Knivstas svar i samrådet 2017-02-24 

 
 

 
10.  Sammanträdestider för samhällsutvecklingsnämnden 2020 

SUN-2019/421 
 

  Handläggare Eva Paulsrud 
 
  Tjänsteskrivelse 2019-08-09 
  Tidplan 2020 
 

 
Välkomna! 
 
Thor Övrelid 
ordförande 

https://roslagsvatten.se/sites/default/files/styrelseprotokoll_knivsta/styrelsemote-2019-06-13.pdf


BAB Rapport 1.8

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-05-01 Till: 2019-05-31 Utskrift: 2019-06-04

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2018-052 Bifall 2019-05-27 Annika Rönnberg 4 019 kr

BAB 2019-011 Bifall 2019-05-16 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2019-012 Bifall 2019-05-16 Annika Rönnberg 20 125 kr

BAB 2019-013 Delvis bifall 2019-05-15 Annika Rönnberg 763 kr

BAB 2019-025 Bifall 2019-05-07 Annika Rönnberg 12 388 kr

BAB 2019-026 Bifall 2019-05-24 Annika Rönnberg 140 960 kr

BAB 2019-028 Bifall 2019-05-07 Annika Rönnberg 26 519 kr

BAB 2019-029 Bifall 2019-05-07 Annika Rönnberg 37 681 kr

Summa: 242 455 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag



BAB Rapport 1.8

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-06-01 Till: 2019-06-30 Utskrift: 2019-07-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag



BAB Rapport 1.8

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-07-01 Till: 2019-07-31 Utskrift: 2019-08-08

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-033 Bifall 2019-07-01 Annika Rönnberg 2 313 kr

BAB 2019-034 Bifall 2019-07-03 Annika Rönnberg 28 750 kr

BAB 2019-035 Bifall 2019-07-01 Annika Rönnberg 2 313 kr

BAB 2019-036 Avskrivet 2019-07-10 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2019-038 Avskrivet 2019-07-05 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2019-039 Bifall 2019-07-05 Annika Rönnberg 6 349 kr

BAB 2019-040 Bifall 2019-07-10 Annika Rönnberg 20 000 kr

Summa: 59 725 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag



 
 

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden 
Nämnddatum 
2019-09-02 

 
 
Förteckning över delegationsbeslut 
 
Verksamhet  
Samhällsbyggnadskontoret  
  

 

Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegations-
grund 

Beslutsfattare 
Namn på beslutsfattare (ej 
underskrift, textat!) 
Titel/befattning 

Diarienummer  
Ev anmärkning 

2019-05-06 Plankostnadsavtal Södra Ar etapp2 1.2 Moa Odin BMK 2014-000708 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum SUN-2019/413 
Planhandläggare 2019-08-09 SBK 2018-009
  
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Detaljplan för kvarteret Takteglet, Gredelby 7:76 mfl.  
SUN-2019/413 
SBK 2018-009 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan 
för kvarteret Takteglet, i enlighet med bifogat förslag till samrådshandling, 
 
samt 
 
att en miljökonsekvensbeskrivning för planen inte behöver upprättas. 
 
Sammanfattning  
 
Kvarteret Takteglet utgörs till största del av fastigheten Gredelby 7:76 och ansluter till 
Centralvägen i öst och Lertagsvägen i norr. Väster om planområdet löper Å-parken längs 
med Knivstaån. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet inom kvarteret 
Takteglet samt för ett våningsantal på uppemot fem alternativt sex våningar där vind får 
inredas. Utformningen och gestaltningen av kvarteret ska bland annat ge förutsättningar för 
ett gott stadsliv samt bidra till en god arkitektonisk utformning med utrymme för variation.  
 
Detaljplanen bedrivs med ett utökat planförfarande då antalet föreslagna våningar strider mot 
den gällande fördjupade översiktsplanen från 2012.  
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-11 att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Kv. Takteglet, del av Gredelby 7:76 m.fl. Detta efter att ha 
givit en markanvisning till företaget AB Borätt som önskar bygga bostäder inom det aktuella 
området. Förslag till detaljplan genomförs med utökat planförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900), då planförslaget strider mot den fördjupade översiktsplanen (2012) 
vad gäller antalet tillåtna våningar (PBL 5 kap. 7 § p 1.). I ärendet prövas planläggning för 
bostäder tillsammans med centrumverksamheter. Planläggningen avser även att pröva antalet 
tillåtna våningar på platsen. 
 
Överensstämmelse med fördjupad översiktsplan (FÖP) och översiktsplan (ÖP) 
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Planförslaget överensstämmer inte med FÖP:en från 2012 för Alsike och Knivsta tätorter vad 
gäller föreslaget antal våningar. I FÖP:en anges att bebyggelsen i Knivsta bör vara i 1-4 
våningar men att det i utvalda lägen kan tillåtas 5 våningar. Översiktsplanen från 2017 (ej 
laga kraftvunnen) anger inte någon begränsning vad gäller antal våningar. Med anledning av 
att detaljplaneförslaget strider mot nu gällande FÖP bedrivs planen med ett utökat 
planförfarande.  
 
Undersökning enligt miljöbalken (tidigare kallad behovsbedömning) 
Kommunen har genomfört samråd med länsstyrelsen angående den miljöbedömning 
(undersökning, tidigare kallad behovsbedömning) som förvaltningen gjort. Länsstyrelsen 
anser i yttrande till kommunen miljöbedömning att det finns en risk för miljöpåverkan vid 
exploatering av området på grund av dessa föroreningar och att undersökning/utredning 
därför behöver tas fram för att klargöra vilka föroreningar som finns och även vilka risker som 
finns för att föroreningarna sprids till yt- och grundvatten som följd av att planen genomförs.  
Förvaltningen gjorde bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte leder till 
betydande miljöpåverkan då detaljplanen avser utreda och sanera marken.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Den mark som i plankartan regleras som allmän platsmark (park, gata) är sedan tidigare 
planlagd som detta och till största del redan anlagd. Det har i detaljplanen tillkommit ca 185 
kvadratmeter park från det som tidigare var planlagt som kvartersmark (slänten).  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
 
Bilagor 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning enligt miljöbalken 
Länsstyrelsens yttrande på Undersökning enligt miljöbalken 
Bullerutredning inkl bilaga 
Riskutredning 
Dagvattenutredning 
Mark- och miljöteknisk utredning 
Geotekniska förutsättningar  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Vid beslut om samråd för detaljplan bedöms inte barn påverkas. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
 
Barn, liksom vuxna, har rätt att inkomma med synpunkter på detaljplaneförslaget i 
samrådsskedet.  
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



Plan: SWEREF99 18 00
Höjd: RH2000

Detaljplan för

Planarkitekt

Beslutsdatum Instans

Planchef

Knivsta kommun, Uppsala län

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan
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Grundkarta
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Antagande
20XX-XX-XX
20XX-XX-XX

SUN

XXXXXXX
Plan- och bygglagen:
PBL (2010:900)

(A3)

b

Arkeologisk utredning

Naturinventering
Trafikflödesutredning

Vibrationsutredning

Kalle Karlsson
Mätingenjör
2019-02-12

Information om grundkartan:

SBK 2018-009Diarienummer:
 Laga kraftbeteckning:

Beteckningar
Fastighetsgränser
DETALJTYP

Trak tgräns
Fastigh e tsgräns
Byggnad syta
Stolpe

UU UU Bro

Fundam e nt
UU UU Stak et

Stöd m ur
Typ, Skapad tidpunkt

0.5 m  h öjd k urva, 2015
Slänt
Järnväg
Spårväg

Vägtrum m a
Vägkant, linje
Typ

Gång- och  cyk e lbana
Körbana
Park e ringsplats
R e fug

Bilväg
d Ström pil, lite n
G Lövträd

PLANBESTÄMMELSER
Följand e  gälle r inom  om råd e n m e d  ne d anståe nd e  beteck ningar.
Endast angive n använd ning och  utform ning är tillåte n.
Där beteck ning sak nas gälle r be stäm m e lse n inom  h e la planom råd et.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planom råd e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nsk apsgräns
Ege nsk apsgräns och  ad m inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PAR K Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
BC Bostäd e r, Ce ntrum , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e 1 0 För h uvud byggnad e r är största byggnad sarea angivet angive t värd e i m ², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e 2 0 För h uvud byggnad e r är största bruttoare a ovan m ark angivet värd e i m ², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e 3 150 För all k varte rsm ark  (exk lusive  k orsm ark ) får d et utöve r h uvudbyggnad e r uppföras k om ple m e ntbyggnad e r m e d  e n största bruttoarea om
m axim alt angivet värd e  i m ²., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

VI Högsta antal våningar. Vind får inre d as.

)—+0,0 Högsta nock h öjd  är angivet värd e i m e te r öve r angivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Mark e n får e ndast förse s m e d  k om ple m e ntbyggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad e r sk a i h uvud sak place ras m inst 1 m ete r från och  m axim alt 3 m ete r från använd ningsgränse n GATA, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Byggnad sk a place ras m inst 1 m e te r från använd ningsgränse n PAR K, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart
Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
Utformning
f1 Huvud e ntrée r till h uvud byggnad e r sk a vara m ark e rad e och ge nom gåe nd e , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Huvud e ntrée r till h uvud byggnad e r sk a vara m ark e rad e och  m inst h älfte n ska vara ge nom gåe nd e , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasad ska utform as m e d  variation, t.ex. ge nom  m ate rialval, färgsättning, fönste rsättning och/e lle r utsk jutand e e lle r ind ragna byggnad sd e lar,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Tak på h uvudbyggnad e r sk a utform as som  sad e ltak, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom förand etid e n är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
Startbe sk e d  får inte  ge s för ny byggnad förrän sane ring av m arkförore ning h ar k om m it till stånd., PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Mark lov k rävs äve n för m arkåtgärd e r som  försäm rar m ark e ns ge nom släppligh e t., PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Minst 280 k vad ratm ete r av k varte rsm ark e n sk a vara ge nom släpplig, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.



 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

Handläggare  Diarienummer 
Erika Mickelsson  SBK 2018-000009 
 

 

 

Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 

 

Detaljplan Kv. Takteglet, del av Gredelby 7:76 m.fl. 
Knivsta kommun, Uppsala län 

Utökat förfarande  

Samråd fr.o.m. 2019-09-xx t.o.m. 2019-10-xx 
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INLEDNING 
 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 

 
Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2019-XX-XX 
 Dagvattenutredning, Geosigma AB, 2019-02-04 
 Bullerutredning, ACAD, 2018-12-17, rev bullerkartor 2019-05-10 
 Riskutredning, Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2018-10-24 
 Geotekniska förutsättningar för del av tomten Gredelby 7:76, JM AV, 2018-11-14 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Orbicon, 2018-11-01 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.  

 

 
 

Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 
juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 
4 kap 30-31 §.  
 
Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-11 att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta 
förslag till detaljplan för Kv. Takteglet, del av Gredelby 7:76 m.fl.. Förslag till detaljplan genomförs 
med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900), då planförslaget strider mot den 
fördjupade översiktsplanen (2012) vad gäller antalet tillåtna våningar (PBL 5 kap. 7 § p 1. I ärendet 
prövas planläggning för bostäder tillsammans med centrumverksamheter. Planläggningen avser även att 
pröva antalet tillåtna våningar på platsen. 
 
Översiktsplan 
Gällande fördjupad översiktsplan 
Den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter 2012 anger att befintlig bebyggelse 
tillsammans med ny bebyggelse i det så kallade Sågenområdet ska utgöra småstaden i Knivsta. 
Bebyggelsen i Knivsta bör vara i 1- 4 våningar, där de högre byggnaderna förekommer i centrala 

Förstudie Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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lägen. Enstaka byggnader i speciella lägen, kan tillåtas i 5 våningar där det fungerar med tanke på 
stadsbilden.  

Ny översiktsplan  
Enligt Översiktsplan 2017 för Knivsta kommun som antogs 2017, men ännu ej vunnit laga kraft, ska 
lokaler och anläggningar för kultur och idrott lokaliseras i centrala lägen. I tätorten ska bebyggelsen 
vara blandad med varierande användning, hushöjder och arkitektoniska uttryck. Antalet våningar 
preciseras inte närmare i översiktsplanen utan där anges att ju närmare centrum och järnvägsstationen 
desto högre täthet.  
 
Detaljplaner 
För området gäller detaljplan Kv Stabben och Takteglet (Kv Stabben och Takteglet, aktnr 2011-020012), 
laga kraftvunnen 2014-03-24. Genomförandetiden för planen är 5 år och har därmed löpt ut. Nuvarande 
detaljplan medger uppförande av handel, kontor, kultur och fritid i två till fyra våningar med en största 
byggnadsarea om 60 procent av kvarteret. Vidare regleras området längst i söder som teknisk anläggning 
(E-område) för återvinningsstation samt transformatorstation. 
 
 

 
Figur 1. Aktuellt planområde är markerat med rött. Källa: utklipp från plankartan för DP Kv Stabben 

och Takteglet.  

 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet inom kvarteret samt 
för ett varierande våningsantal på upp till maximalt sex våningar. Utformningen och gestaltningen av 
området ska följa nedanstående principer:   
 

Syfte och mål med utformning och gestaltning av planområdet är att: 

• ge förutsättningar för ett gott stadsliv 
• skapa en stadsmiljö med långsiktiga och hållbara värden  
• skapa platser som bidrar till möten mellan människor 
• skapa en ny bebyggelse som ingår i en helhet och samspelar med topografi, befintlig skala och 

täthet  
• skapa en bebyggelse som accentuerar viktiga punkter och stråk i staden för orienterbarhet    
• skapa en god arkitektonisk utformning med utrymme för variation 
• skapa plats för grönska och ekosystemtjänster i tätorten   
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• ge förutsättningar för faktiskt och upplevd trygghet i gaturum, torg, parker och gårdar 
• skapa goda ljud-, ljus- och solförhållanden för en god boendemiljö  

 

Miljöbalken (MB)  
Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån förordningen (2017:966) 
om miljöbedömningar. 
 
En undersökning, daterad 2018-08-29, har gjorts för denna detaljplan. Kommunens bedömning av 
undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens- 
beskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått undersökningen med Länsstyrelsen, som i sitt 
yttrande 2018-10-24 delar kommunens uppfattning.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 
Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet är beläget i centrala Knivsta i Knivstaåns dalgång. Omkring 110 meter väster om 
området sträcker sig Ostkustbanan i nordsydlig riktning och cirka 60 meter söder ut skär 
Gredelbyleden igenom Knivsta. Pendeltågsstationen ligger inom ett avstånd av 500 meter.  
 

Areal 
Planområdet är ca 7700 kvm.  
 

Markägoförhållanden 
Detaljplanen utgörs till största del av del av fastigheten Gredelby 7:76, samt till mindre del av del av 
7:74, 7:77 och del av 1:3 som samtliga ägs av Knivsta kommun.  
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Figur 2: Befintliga fastigheterna inom och i angränsning till planområdet. 

 
Landskapsbild/Stadsbild 
Förutsättningar 
Planområdet ligger i Knivstaåns dalgång. I dagsläget är området obebyggt men det finns en outnyttjad 
byggrätt för del av området som tillåter bebyggelse i upp till fyra våningar.  
 
Knivstaån med tillhörande parkstråk avgränsar området i väster och längre norrut kopplar stråket till 
naturreservatet Gredelby hagar. Planområdet är relativt flackt men avgränsas genom en brantare slänt 
ner mot Knivstaån. 
 

  
Bild 1: Å-parken och Knivstaån åt norr.  

Kv. Takteglet är en av de sista obebyggda tomterna av Sågenområdet som under de senaste tio åren har 
genomgått en omfattande förvandling från tidigare industrimark, i form av sågverk och tegelbruk, till 
att nu utgöra en öppen kvartersstad med bostäder och handelsmöjligheter med en bebyggelse som i 
dagsläget varierar på mellan tre till sex våningar.   
 

Gredelby 7:76 

Gredelby 7:74 

Gredelby 7:75 

Gredelby 7:94 

Särsta 27:1 

Gredelby 7:73 

Gredelby 7:77 
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År 1900 uppfördes ett sågverk med hyvleri på Gredelbytomten i Knivsta och år 1906 byggdes ett 
tegelbruk för tillverkning av mur och taktegel. Tegeltillverkningen upphörde 1956 och sågverket i början 
av 2000-talet1.  
 
Nordost om planområdet ligger Högåsskolan och öster om finns en större matvarubutik. Både dessa 
utgör solitära byggnader som tydligt bidrar till upplevelsen av området. 

 
Bild 2. Vy från öster ner mot rondellen och planområdet.  

 
Norr om Högåsskolan ansluter ett bostadsområde där skalan och tätheten är lägre med flerbostadshus i 
två våningar.  
 

Förslag och konsekvenser 
Tillkommande byggnader ska harmonisera med övrig intilliggande bebyggelse samt förstärka viktiga 
platser, till exempel mötet mellan planområdet och cirkulationsplatsen, här kan en högre bebyggelse 
tillåtas för att tydliggöra entrén till Knivstas centrala delar. De byggnader som tillförs platsen kommer 
att behöva samspela med de idag angränsande byggnaderna Högåsskolan och matvarubutiken. Dessa 
båda byggnader utgör två tydliga solitärer i stadsrummet som bidrar till upplevelsen av platsen.  
 
Bebyggelse och gestaltning 
Förutsättningar 
Planområdet är idag obebyggt. Gällande detaljplan (dnr 2011-020012) medger för att 60 procent av 
kvartersmarken bebyggs i två till fyra våningar. Tillåtna användningsområden är kontor, handel och 
kultur och fritid. Vidare finns en planbestämmelse om att takkupor, trapphus, hisschakt samt enstaka 
anordningar för teknisk försörjning får bryta takfallet. Utfartsförbud är förlagt mot Centralvägen samt 
ca 30 meter in på Lertagsvägen. Kvartersmarken är försedd med 3 meter prickmark/förgårdsmark mot 
Centralvägen, Lertagsvägen samt mot parkområdet.  
 
Förslag och konsekvenser 
I planförslaget möjliggörs för bebyggelse på upp till sex våningar i den del som vetter mot 
cirkulationsplatsen i öster. Den övriga bebyggelsen tillåts bli upp till fem våningar. Tak på 
huvudbyggnader ska utformas som sadeltak där vind tillåts inredas utöver det angivna våningsantalet. 
Byggnaderna ska placeras längs med gatorna Centralvägen och Lertagsvägen för att bidra till en tyst 
och solbelyst gård för de boende och för att skapa ett tydligare gaturum. Bostadsgården och 
byggkropparna kommer att öppna upp mot Å-parken i väster vilket kommer ge insläpp av solljus på 
bostadsgården. 

                                                           
1 http://www.knivstashistoria.se/knivsta-tatort/ 2019-06-12 

http://www.knivstashistoria.se/knivsta-tatort/


 
 

 

8 
 

 
Figur 3. Situationsplan på föreslagen utformning. Illustration gjord av FOJAB 

 
Den del av byggnaden som föreslås kunna bli upp till sex våningar är placerad mot cirkulationsplatsen 
och skolan, en plats som utgör en av entréerna till Knivstas mer centrala och tätbebyggda delar. En högre 
byggnad kan därför tillåtas för att på så vis markera denna plats. 
 

 
Figur 4. Vy från Centralvägen. Illustration gjord av FOJAB  

 
Detaljplanen möjliggör för bostäder och centrumverksamhet. Bestämmelsen ”centrum” har i 
planförslaget ersatt de i gällande detaljplans bestämmelser handel, kontor samt kultur och fritid då 
majoriteten av dessa ryms inom användningen ”centrum”.  
 

Tillkommande byggnader inom planområdet ska dels samspela med intilliggande Högsåsskolan och 
matvarubutiken och dels bidra till området med sin egen identitet. Sågenområdet har en historia som gör 
att även historiska anspelningar är intressant för gestaltningen. Här fanns under 1900-talet ett sågverk 
samt ett tegelbruk.  
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Bild 3. Högåsskolan.  

 

 

 
Bild 4. Matvarubutiken  

 

Exploatören vilka har tecknat ett markanvisningsavtal med kommunen planerar för mellan 70-100 
lägenheter i varierande storlek inom planområdet.  
 

Huvudentréer ska i huvudsak vändas ut mot gatorna där så är möjligt för att bidra med liv och rörelse i 
området och i stor utsträckning även vara genomgående för att underlätta möjligheten för de boende att 
ta sig till bostadsgården.  
 
Balkonger mot innergården upplevs lätt konkurrerar med innergårdens funktion och det är därför viktigt 
att omsorg och eftertänka läggs på utformningen av dessa båda.  
 

Planteringar och trädgårdar med odlingsmöjligheter får gärna anläggas på gården då de bidrar till att 
skapa ett mer privat rum. Avgränsningen mot omgivande fastigheter, gator och parker måste vara tydlig. 
Det ska finnas en tydlig avgränsning mellan det privata och offentliga ytorna, vid avsaknad av 
gränsdragning går ofta ansvarskänslan och därmed gårdskänslan förlorad. För just detta kvarter är det 
viktigt att avgränsningen mot parken i väster markeras för att klargöra gränsen samtidigt får inte 
kvarteret inkräkta på upplevelsen av den offentliga parken, som inte får privatiseras.  
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Skuggstudie 
En skuggstudie har tagits fram av FOJAB Arkitekter vilken visar att tillkommande bebyggelse enligt 
detaljplanen inte kommer leda till betydande skuggning för intilliggande områden. Högåsskolans entré 
mot sydväst kommer i ökad utsträckning att skuggas under eftermiddagar och kvällar under de mörkare 
delarna av året.  
 
Delar av bostadsgården inom planområdet kommer att vara solbelyst under eftermiddagarna under de 
mörkare månaderna av året men vara mer solbelyst under de ljusare delarna av året.  
 

Figur 5 21 mars kl 15:00             Figur 6  21 juni kl 15:00 

 

Planbestämmelser i plankartan: 
 
Användningsbestämmelser kvartersmark 
B  Bestämmelsen bostäder möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar 
 
C  Centrum tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, samlingslokaler 

och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  
 
Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
Omfattning 
 
e10000  För huvudbyggnader är största byggnadsarea angivet i värde i m2. 
 

 

e20000  För huvudbyggnader är största bruttoarea ovan mark angivet i värde i m2. 
 

 

e3 150 För all kvartersmark (exklusive korsmark) får det utöver huvudbyggnad uppföras 
komplementbyggnader med en största bruttoarea om maximalt angivet värde i m2. 

 

VI Högsta antal våningar. Vind får inredas. 

 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. 
 

        Marken får endast förses med komplementbyggnad. 
 

Placering 
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p1 Huvudbyggnader ska i huvudsak placeras minst 1 meter från och maximalt 3 meter från 
användningsgränsen GATA.  

p2 Byggnad ska placeras minst 1 meter från användningsgränsen PARK. 

Utformning 
f1 Huvudentréer till huvudbyggnader ska vara markerade och genomgående. 

f2  Huvudentréer till huvudbyggnader ska vara markerade och minst hälften ska vara 
genomgående. 

f3 Fasad ska utformas med variation, t.ex. genom materialval, färgsättning, fönstersättning 
och/eller med utskjutande och indragna byggnadsdelar.  

f4 Tak på huvudbyggnader ska utformas som sadeltak. 

Utfart 

 Utfartsförbud. Körbar förbindelse får inte anordnas.  

Utförande 
Minst 280 m2 av marken ska vara genomsläpplig. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att det 
avsetts tillräckligt med mark för att klara dagvattenhanteringen för området.  

 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Den norra delen av planområdet är sedan tidigare planlagd som park. Området har dock ännu inte 
iordningställts utan består idag av sly, högt gräs och grus.  
 
Väster om planområdet ligger ett befintligt parkstråk även kallad Å-parken vilken följer Knivstaån. Det 
är en höjdskillnad på omkring 3-4 meter mellan parkstråkets gångväg och kvartersmarken där den nya 
bebyggelsen kommer att uppföras. Mötet mellan parken och kvartersmarken kommer därför vara viktig 
att arbeta med för att göra en så naturlig övergång som möjligt. Gränsdragningen mellan park och 
kvartersmark går mitt i slänten i gällande plan. 
 
Förslag och konsekvenser 
I detaljplanen bekräftas den redan tillåtna markanvändningen park för det norra området och förslag 
ges på utformning av parken. Parkmarken utökas till att inkludera hela slänten för att underlätta 
underhåll samt tydliggöra gränsdragning mellan park och kvartersmark.  
 
För upplevelsen av parkstråket som en offentlig och öppen plats behöver mötet med tillkommande 
bebyggelse säkerställas. Tillkommande byggnader på kvartersmarken får inte upplevas som 
inträngande på parkstråket och gränsdragningen mellan det offentliga och privata rummen behöver 
tydliggöras. Byggnader ska därför placeras minst 1 meter från användningsgränsen PARK. 
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Figur 7. Vy från parkstråket. Illustration gjord av FOJAB. 

 
Planbestämmelser  
 
PARK  Ett grönområde som helt eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är 

främst avsedd för rekreation och promenader. I användningen ingår även komplement 
för parkens användning.  

 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Högåsskolan (årskurs F-6) ligger direkt nordost om Lertagsvägen. Närhet till skola är således god. 
 
På den östra sidan av Centralvägen ligger en livsmedelsbutik och cirka 300 meter längre söderut finns 
ytterligare en livsmedelsbutik. Möjligheterna till dagligvaruhandel samt restauranger och caféer är god 
för området.  
 
I Knivsta finns även tillgång till annan offentlig service, så som t.ex. vårdcentral, tandläkare och 
bibliotek. 
 
En återvinningsstation, med fraktioner för glas, kartong, metall, plast och tidningar, är i dag placerad i 
planområdets södra del, inom det område som i gällande plan är avsedd för just detta ändamål.  
 

Förslag och konsekvenser 
Den primära användningen av planområdet kommer att vara bostäder men inom området tillåts även 
centrumverksamheter. Exploatören har i nuläget inga planer på att inrymma centrumverksamheter i 
bebyggelsen men möjlighet finns för att i framtiden göra förändringar.  
 
Återvinningsstationen föreslås flyttas till söder om planområdet och förses med staket och 
ljuddämpande kärl för att minska störningen för den föreslagna bostadsbebyggelsen. Flytten innebär att 
cirka fyra parkeringsplatser från pendlarparkeringen tas bort.  
 

Planbestämmelser i plankartan: 
 
C Centrum tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, samlingslokaler 

och andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 
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Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Längs planområdets östra sida löper Centralvägen. Enligt genomförd trafikmätning (oktober 2018) 
färdas det i snitt 2833 fordon (cykel/moped/mc/bil/lastbil) per dygn på gatan. På båda sidor av gatan 
finns gång- och cykelvägar. Längs gatans västra sida finns även en busshållplats vilken trafikeras av 
flertalet busslinjer (inklusive skolbuss till Högåsskolan) i kommunen.  
 
Lertagsvägen omsluter planområdet i norr. På den norra sidan av Lertagsvägen finns en gång- och 
cykelväg samt kantstensparkering för den intilliggande Högåsskolan.  
 
I det östra hörnet av planområdet finns cirkulationsplatsen där Centralvägen och Lertagsvägen möts. 
 
Kommunen är huvudman för de båda gatorna.  

Förslag och konsekvenser 
Inga större förändringar föreslås av det befintliga gatunätet, dock planläggs endast en del av de befintliga 
gatorna som GATA för att möjliggöra bestämmelsen om utfartsförbud mot delar av Centralvägen och 
Lertagsvägen. På den västra sidan av Lertagsvägen kommer en gångbana att anläggas vilket varit tanken 
sedan gatan projekterades och anlades. Ett genomförande av detaljplanen förväntas generera mer trafik 
då antalet boende i området kommer att öka.  
 

Parkeringsnorm 
Kommunens nuvarande parkeringsnorm (daterad 2012-12-11, rev. 2013-10-22) anger ett p-tal för bil 
om 0,6 per 100 kvm BTA. Vid införande av bilpool kan normen sänkas med 30 %.  
 
Antalet parkeringsplatser för cyklar är reglerad till 2,5 platser per 100 kvm BTA.  
 
I bygglovsskedet tillämpas då gällande parkeringsnorm.  
 
Planbestämmelser i plankartan: 

 
GATA  Bestämmelsen tillämpas inom områden för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik 

inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan.  
 

         Körbar förbindelse får inte anordnas.  
 

Markföroreningar 
Fastigheten har ej tidigare varit bebygg men har fungerat som upplagsyta för byggnadsmaterial och 
dylikt. Den miljötekniska markundersökningen omfattade 9 stycken provpunkter som provtogs med 
hjälp av skruvborrning monterad med borrbandvagn. Femton jordprover skickades för analys till 
ackrediterade laboratorium. I samtliga provpunkter, utom möjligtvis i provpunkt BH4, noterades 
fyllnadsmaterial i hela borrprofilen ned till erhållet borrstopp vid förmodat berg på nivån 2,4-4,0 meter 
under markytan. I fyllnadsmaterialet noterades stora mängder spån, flis och bark samt tegel- och/eller 
asfaltkross. 
 
Alifatiska kolväten >C16-C35, PAH H, kadmium och PCB-7 noterades i halter över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM (känslig mark) i fyllnadsmaterialet. Av dessa ämnen har PCB-7 även 
noterats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM (mindre känslig mark). Utöver 
dessa ämnen förekommer PAH M samt zink och bly i fyllnadsmaterialet i halter över Naturvårdsverkets 
nivåer för MRR.  
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Spån och flis har påträffats i jorden inom fastigheten. Spån/flis medför en låg TS-halt och hög TOC-halt 
(27-38 % TS), vilket kan bli problematiskt om jordmaterialet måste omhändertas externt. Förhöjda halter 
av alifatiska kolväten C16-C35 har påvisats i jordmaterialet med halter över KM. 
Mottagningsanläggningar som tar emot IFA massor har gränsvärden för TOC på 5 %. 
Mottagningsalternativ för spån/flis kan därmed bli förbränning.  
 
Klorfenoler och dioxin har noterats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns i fyllnadslager 
bestående av bark, spån och flis. Inga halter överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden, men då 
antalet analyser är få kan högre halter i området inte uteslutas. 
 
För att kunna exploatera aktuell fastighet rekommenderas kompletterande provtagning samt en 
riskbedömning avseende ovannämnda ämnen.  
 
Förändringar 
Miljökontroll med provtagning inför kommande schaktarbeten samt slutprovtagning i schaktväggar 
och schaktbotten ska genomföras för att säkerställa att åtgärdsmålen uppfylls för planerad 
markentreprenad. En anmälan ska göras till Knivsta kommuns miljöenhet innan planerade 
markarbeten påbörjas.  

Sanering av föroreningarna kan innebära schakt ned till 3 meter i, och omkring identifierade "hotspots". 
Om förorening påträffas ska tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11§ Miljöbalken  underrättas av den som 
äger eller brukar en fastighet. Efterbehandling i förorenat  område, som avses i 10 kap Miljöbalken, är 
anmälningspliktigt enligt 28§ förordning  (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om 
åtgärden medför risk för  spridning av föroreningar och risken bedöms som icke ringa. 

Planbestämmelser i plankartan:  
Startbesked får inte ges för ny byggnad förrän sanering av markföroreningar har kommit till stånd.  
 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Geosigma har genomfört en dagvattenutredning för planområdet. Knivstaån är recipient för 
avrinningsområdet , ån ansluter nedströms till Lövstaån för att sedan mynna ut i Mälaren. Eftersom 
Knivstaån anges som en preliminär vattenförekomst har den vid dags dato inte statusklassats i 
länsstyrelsens karttjänst VISS. I det Lokala Åtgärdsprogrammet för Knivstaån (Sweco, 2018) har Sweco 
statusklassat Knivstaåns kvalitetsfaktorer, kartlagt påverkanskällor och beräknat påverkansbelastning 
för ämnen som inte uppnår god status. Lövstaån nedströms Knivstaån (SE662018-161144) har en 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
 
Jordarterna inom utredningsområdet är främst fyllnadsmaterial och en smal rand av lera närmast 
Knivstaån vilken står i direkt anslutning till planområdet i västlig riktning. Infiltrationsmöjligheterna 
anses relativt goda. Utredningsområdet ingår i ett större avrinningsområde (för ytavrinning) som 
avvattnat till Knivstaån som nedströms rinner vidare till Lövstaån och Mälaren. Dagvattenutredningen 
har gjorts med förutsättningen att recipienten Knivstån inte får påverkas negativt av exploateringen. 
Särskild hänsyn har tagits till reningen av ämnena fosfor, kväve och arsenik då dessa ämnen idag medför 
att recipienten inte uppnår god status.  
 
En förändring av markanvändningen enligt erhållen situationsplan (se dagvattenutredningen), utan 
anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten, tillsammans med framtida klimatförändringar 
medför ökade dimensionerande dagvattenflöden med cirka 544 % sett över hela området. För att skapa 
en fungerande dagvattenhantering som följer Knivsta kommuns riktlinjer för dagvatten och inte leder 
till en ökad belastning för recipienten föreslås bland annat följande åtgärder: 
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 Sammanlagd erforderlig fördröjningsvolym i föreslagna dagvattenlösningar ska totalt uppgå till 
84 m3 för att säkerställa att utflödet från utredningsområdet inte ökar i och med nybyggnationen 
för att dimensionerande 20-årsregn.  

 Anläggningar som föreslås i syfte att uppnå reningsvolymen är växtbäddar på en yta 
motsvarande 280 m2. Dagvattnet ska ledas från hårdgjorda ytor till dessa anläggningar. Samtliga 
lösningar bör förses med bräddavlopp till befintligt dagvattennät- 

 Området bör höjdsättas så att avrinning från takyta leds bort från byggnader. Takvattnet ska 
fördelas i områdets dagvattenlösningar på ett balanserat sätt.  
 

Den föreslagna parkeringen är områdets största källa till föroreningar vilket gör det viktigt att 
parkeringen höjdsätts så att vattnet rinner ner från respektive parkeringsplats till de små växtbäddarna 
som föreslås mellan parkeringsfickorna. Väster om den tänka parkeringen måste en yta reserveras för 
dagvattenanläggning i syfte att rena dagvattnet från parkeringen.  
 
En del av innergården får inte hårdgöras för att en relativt stor växtbädd behöver anläggas på den västra 
delen av innergården som angränsar mot parkstråket i väster. Detta säkerställs genom en 
planbestämmelse i plankartan. Förslagsvis anläggs växtbädden i den västra delen av planområdet och 
utgör en del av bostadsgården.  
 
Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms belastningen minska på såväl dagvattennätet som 
recipienten.  
 
Planbestämmelser i plankartan: 

 
Minst 280 m2 av marken ska vara genomsläpplig. Bestämmelsen gäller inom kvartersmarken. 
 



 
 

 

16 
 

Marklov krävs även för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. Bestämmelsen syftar 
till att säkerställa att det inom kvartersmarken finns minst 280 m2 för att ta hand om dagvattnet inom 
planen.  
 
Geoteknik 
Sammanställningen av markförhållandena för planområdet grundar sig på uppgifter från SGU:s geokarta 
samt tidigare genomförda geo-/miljöundersökningar i området.  
 
Topografi 
Den östra delen av planområdet är plant och består idag av en större grusyta. I väster lutar det ned mot 
parken och Knivstaån. Vid grusytan ligger marknivån på mellan +15 och + 16 m.ö.h.. Vid parken mot 
Knivstaån ligger marknivån på mellan + 11 och 12 m.ö.h.. De olika nivåerna delas av med en slänt strax 
öster om parkstråket.  
 
Jordlagerföljd 
Jordlagren består i aktuellt område av fyllningsmassor och lera. Undersökning i intilliggande område 
visar att det även finns morän under leran. Fyllningsmassorna i intilliggande område har bestått av 
blandad fyllning som sprängsten, lera, tegel och även grovavfall.  
 
Miljöundersökningen Översiktlig MMU Gredelby 7:76 vidare att fyllnadsmaterialet i aktuellt område 
till stor del består av spån, flis, bark samt tegel och asfaltskross. I denna provtagning som utfördes med 
skruvborr har man antagit förmodat berg på 2,4 m till 4 m under markytan. Denna uppgift är motstridig 
mot bergnivån som anges på SGU:s geokarta. En förklaring till detta skulle kunna vara att fyllningen 
ligger på en sprängstensbädd med ev underliggande lerlager. Detta bör utredas vidare i kommande 
geoundersökning vilket kommer att tas fram som underlag till bygglovet.  
 

 
Figur 8. Jordlager. Tagen från SGU:s geokarta.  
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Figur 9. Jorddjup. Tagen från SGU:s geokarta. 

 
Grundvattennivå  
Vid tidigare undersökningar (Ramböll 2011-08-24 PM Geoteknik NÖ Knivsta, för Högåsskolan m.fl.) 
öster om aktuellt område har grundvattennivån mätts till ca + 12 m.ö.h.. Vid utförd miljöundersökning 
181104 har inget grundvatten påträffats. Dessa undersökningar har gått ned ca 2,5-4 m under markytan 
(från grusyta med marknivå + 15-16 m).  
 
Grundläggning 
Grundläggning bedöms utföras genom pålning. Vidare undersökning genomförs inför bygglovsskedet.  
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Allmänna VA-ledningar att ansluta sig till finns längs med Centralvägen och Lertagsvägen.  
 

El, tele, bredband och uppvärmning 
Strax söder om planområdet står en transformatorstation. Minsta avstånd till närmaste brännbara 
byggnadsdel ska vara 5 meter, om byggnadsdelen är av icke brännbart material så kan avståndet krympa.    
 
Vattenfall har ledningar som ligger inom kvartersmarken på den del som tidigare reglerats med pickmark 
(ej u-område) längs med Centralvägen och Lertagsvägen. Ledningarna kommer att behöva flyttas och 
istället förläggas i gatumark.  
 
Fjärrvärmeledningar finns strax söder om Gredelbybron, möjlighet finns därmed att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet.  
 
Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid nybyggnation 
av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen ska utformas och 
placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande rörelser. 
Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning obehindrat kan 
lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande bygglov.   
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Störningar 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § och 
5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, PBL 
kap 8. 4 §. 
 

ACAD (Bullerutredning, Rev A, 2018-12-17) har utfört en trafikbullerutredning för planområdet. 
Utredningen analyseras beräknade trafikbullernivåer mot krav enligt förordningen 2015:216 (samt 
ändringen 2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  
 
Trafikbullret domineras av buller från spårtrafiken som ligger på ca 150 m avstånd samt vägtrafik på 
Gredelbyledens bro som är på ca 120 m avstånd. Dessutom utsätts området för buller från bland annat 
bussar, lastkaj och miljöstation.  
 
En befintlig bullerskärm längs tågspåret ger effekt på de nedre våningarna. Högre upp i husen minskar 
effekten av skärmen.  
 
För alternativ 1 skapas en bullerskyddande sida på innegården. För bostäder mindre än 35 m2 mot de 
mest bullerutsatta sidorna kan dock riktvärden för trafikbuller erhållas utan avskärmning. Riktvärden 
för industribuller kan innehållas om lägenheter har tillgång till den bullerskyddande sidan mot 
innergården. Inget avsteg är för mindre lägenheter gällande riktvärden för industribuller.  
 
Riktvärden för trafikbullernivåer vid bostadsbyggande bedöms därmed kunna uppfyllas inom 
detaljplaneområdet genom bland annat genomgående lägenheter.  
 
Ljudisolering i fasad behöver dimensioneras mot både trafik och eventuella störningar från lågfrekventa 
bullerkällor samt miljöstation. Då rekommenderas FTX mot Centralvägen för att minska störning från 
lågfrekventa bullerkällor vid lastkaj och busshållplats.  
 

 

 
Figur 10. Illustration från Bullerutredningen. Ekvivalent ljudnivå Alternativ 1. Mot Centralvägen. 

 
Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 
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Riskbedömning 
Farligt gods (Ostkustbanan) 
Planområdet ligger inom utredningsavståndet om 150 meter, varför riskkällan transporter av farligt 
gods på järnväg har utretts övergripande. Då utredningsområdet ligger 100 meter från järnvägsspåret 
är skyddsavståndet tillräckligt och ligger inom grön zon enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Med 
anledning av det befintliga skyddsavståndet till järnvägen, skogsområdet som fysiskt skyddar 
utredningsområdet från järnvägen, samt den låga sannolikheten för en olycka med farligt gods kan 
risken för olycka som kan påverka utredningsområdet anses vara acceptabel. 

Vidare, då inga ytterligare riskkällor än järnvägen identifierats i planområdets närhet görs 
bedömningen att inga kumulativa risker finns, vilket styrker att Länsstyrelsens rekommendation vad 
gäller ”grön zon” kan appliceras.  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att riskerna för utredningsområdet är små och att planerad 
bebyggelse kan accepteras ur ett riskperspektiv.  

För utförligare redogörelse av riskerna hänvisas till PM riskutredning Kv Takteglet (2018-10-24).  

Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten är 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid samt 
angreppstid. Knivsta brandstation ligger ca 1,5 kilometer från planområdet, men det är en deltidsstation, 
vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut för 
angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. 
Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska 
en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.   
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-
punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer.  Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Ny byggnad för 
allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten i byggnader och 
på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF) samt i Boverkets 
byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 

Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 
lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  
 
I och med att kvartersmarken bebyggs och färdigställs kommer även den västra sidan av Lertagsvägen 
att förses med en gångbana vilket bidrar att barn och vuxna kommer kunna gå på båda sidor av vägen.  
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GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska 
åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- 
och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av första kvartalet år 2020. 
 
Samråd – kvartal 3 2019 
Granskning – kvartal 4 2019 
Antagande – kvartal 1 2020 
Laga kraft – kvartal 1 2020 
 
Arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för drift, skötsel och underhåll av dessa. 

Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 

Under byggtiden ska Naturvårdsverkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 

Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen. 

Roslagsvatten AB är genom sitt dotterbolag Knivstavatten AB huvudman för den allmänna VA-
anläggningen i Knivsta kommun. Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för drift och underhåll av 
den allmänna va-anläggningens ingående delar som ledningar, brunnar, ventiler, pumpstationer m.m. 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, fjärrvärme-, kommunikationsledningar m.m. i 
området. 

Ansvarsfördelning: 

 Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för 
o upprättandet av detaljplan 
o drift och underhåll av allmän platsmark 
o utbyggnad av allmän platsmark 

 Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för 
o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn. 

 Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för 
o träffande av marköverlåtelseavtal (inkl. genomförandedelar) 

 Knivstavatten AB ansvarar för 
o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen 

 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för 
o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark 
o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark 

enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning. 
o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet 
o bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga 
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o lokal fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når Va-
huvudmannens ledningar 

 Lantmäterimyndigheten ansvarar för 
o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, på initiativ 

och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell köpare av styckningslott 
 
Tekniska åtgärder 
Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan och betala anläggningsavgift innan de får 
ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudman gör inkopplingen till fastighetens nät. 
Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman. 
 
Dagvatten 
Området ska tas in i verksamhetsområde för dagvatten.  

Regnvatten ska tas om hand så att det i största möjliga utsträckning efterliknar naturens hantering av 
nederbörd. Dagvatten ska fördröjas och renas innan det avleds från fastighet. Pågående 
dagvattenutredning kommer att redovisa åtgärder som kan säkerställa en fördröjning och rening av 
dagvatten sker genom Lokalt Omhändertagande av Dagvatten på kvartersmark (LOD). 

Fjärrvärme 
Vattenfall Heat har fjärrvärmeledningar cirka 100 meter ifrån planområdet. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 

Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se. 

- Vattenfall  
- Roslagsvatten AB 
- Skanova  

 
Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 

En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 

Berörda fastigheter och fastighetsägare 

Gredelby 1:3 Knivsta kommun 
Gredelby 7:74 Knivsta kommun 
Gredelby 7:76 Knivsta kommun 
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Gredelby 7:77 Knivsta kommun 
 
Detaljplanen får till följd att gränserna för fastigheterna ovan måste justeras. Allmän platsmark ska 
tillhöra Gredelby 1:3. Gredelby 7:76 ska utgöra kvartersmark enligt plankartan. 

Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Om kvartersmarken delas i mer än en fastighet kan det leda till att gemensamhetsanläggningar 
och/eller servitut behöver upprättas för t.ex. innergård och garage/parkeringslösning.  

Ekonomi och avtal  
Plankostnadsavtal 

Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen och AB Borätt. Det 
innebär att ingen planavgift uttas i samband med bygglov för den byggrätt som planen medger. 

Avtal om marköverlåtelse 

AB Borätt har genom ett markanvisningsavtal med kommunen option på att förvärva kvartersmarken 
som skapas genom denna detaljplan. Överlåtelsen ska regleras i ett särskilt avtal. Det avtalet behandlar 
även detaljplanens genomförandefrågor. Kommunen står för anläggande och bekostnad av åtgärder 
som rör allmän plats. 

Bygglovavgift 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. När 
förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger fastigheten 
enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet att 
meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, allmänna bestämmelser för 
vatten och avlopp. 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 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 den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med: 
AB Borätt 
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Handläggare Datum Diarienummer 
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Detaljplan för Gredelby 7:76 m.fl. 

 
 
UNDERSÖKNING 
 
Enligt PBL 4:34 § ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11-6:12 och 6:16 tillämpas om ge-
nomförande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 
2001/42 EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under 
vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställ-
ning till om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbe-
dömning utifrån förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. 
 
 
PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är möjliggöra för byggnation av bostäder utöver den redan tillåtna markan-
vändningen HKR (handel, kontor, kultur och fritid) på fastigheterna Gredelby 7:76 och del av 
7:77. Vidare avser planen pröva lämpligheten av att tillåta byggnation på uppemot fem vå-
ningar i jämförelse med det i gällande plan tillåtna fyra våningar.   
 
Program behöver inte upprättas för denna detaljplan.  
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planområdet utgör en del av det så kallade ”Sågenområdet” i Knivsta tätort och är beläget 
strax norr om Gredelbyleden och öster om järnvägen. Området avgränsas i väster av Kniv-
staån och i öster av Centralvägen. I nordöst ligger Högåsskolan.  
 
Cirka 500 meter från planområdet finns järnvägsstationen och busstationen för vidare resa 
mot bland annat Stockholm och Uppsala.   
 
Mellan planområdet och järnvägen återfinns ett parkstråk där Knivstaån rinner igenom. Park-
stråket kopplar i norr till Gredelby hagar.  
 
Planområdet innefattar fastigheterna Gredelby 7:76 och del av Gredelby 1:3 samt del av Gre-
delby 7:74 och är ca 4000 kvm stort och ägas i dagsläget av Knivsta kommun.  
 
Inom Sågenområdet pågick det under lång tid industriverksamhet. Större delen av Sågenom-
rådet är nu bebyggt med i huvudsak bostäder.  
 
I den fördjupade översiktsplanen (2012) anges att område ska användas för i första hand bo-
städer och att byggnadshöjden bör vara mellan två till fyra våningar. Översiktsplan 2017 (som 
ännu inte vunnit laga kraft) anger ingen begränsning i bebyggelsehöjd för området. Vidare 
anges att det förutom bostäder ska ges plats åt nya kontor, handel- och centrumverksamheter i 
Knivsta centrum.  

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Gällande detaljplan medger för HKR (handel, kontor, kultur och fritid) i två till fyra våningar.  
 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med rött. 

 
SAMLAD BEHOVSBEDÖMNING 
 

 Planförslaget överensstämmelser med översiktsplanens intentioner vad gäller den fö-
reslagna markanvändningen.  

 
 Planförslaget utgår från markanvändningen i gällande detaljplan (Dnr 2011-20012, 

Detaljplan för kv. Stabben, Takteglet, del av Mejeriet) och innebär mindre förändring-
ar. Det ändringar som föreslås är en höjning av antalet tillåtna våningsantal från fyra 
till fem samt att bostäder läggs till som tillåten markanvändning.  

 
 Påverkar inga skyddade kulturvärden. 

 
 Planförslaget strider inte mot några riksintressen. Ostkustbanan ligger cirka 100 meter 

från planområdet. 
 

 Påverkar inga naturvärden internationellt, nationellt eller lokalt. 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
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 Planförslaget påverkar delvis rekreationsområdet längs med Knivstaån då bebyggelse 
kommer att gränsa mot området. Det kommer i det fortsatta planarbetet tas fram illust-
rationer som visar hur bebyggelsen kan samspela med området kring Knivstaån.  

 
 Planförslaget medger inga ytterligare hårdgjorda ytor i förhållande till den nu gällande 

detaljplanen. För att säkra att ingen påverkan sker på känsliga mark- och vattenområ-
den (Knivstaån som är recipient för dagvattnet)kommer en dagvattenutredning att tas 
fram. Ett genomförande av planen kommer leda till att idag obebyggd mark förses 
med bebyggelse och hårdgjorda ytor vilket kommer öka och förändra ytavrinningen i 
området. Likväl kommer den naturliga infiltrationen av dagvatten att minska. En dag-
vattenutredning kommer att tas fram för att säkerställa en god hantering av dagvattnet 
för att inte påverka recipienten Knivstaån.  

 
 Planförslaget har ingen negativ påverkan på områden av betydelse för hushållning 

med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt. 
 

 Trots planområdets centralt belägna plats förväntas området vid fullutbyggnad ge 
upphov till ökade trafikmängder i närområdet. Ett möjliggörande av bostäder kan ge-
nerera upp till 100 lägenheter i varierande storlek. Planområdets centrala lägen möj-
liggör för boende att i hög utsträckning resa kollektivt men behovet av bil bedöms 
fortsatt finnas.  

 

 Planområdets läge i närheten av både järnvägen och Gredelbyleden innebär att områ-
det utsätts för buller kopplade till både tåg och biltrafik. En bullerutredning kommer 
att tas fram för att säkra områdets lämplighet för bostäder. Bullerskydd har uppförts 
längs spåret i enlighet med gällande detaljplan för området.   

 

 Läget intill järnvägen medför även risker kopplade till transporten av farligt gods. 
Med anledning av det kommer även en riskutredning att göras för att säkerställa even-
tuella åtgärder som kan krävas i tillkommande byggnaderna. 

 

 Med tanke på tidigare markanvändning (sågverk) inom området finns risk för mark-
föroreningar.  I samband med framtagandet av gällande detaljplan Stabben, Takteglet, 
del av Mejeriet m.fl. utfördes miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Gre-
delby 7:73 och 7:74. Utredningen redovisar ytligt förekommande föroreningshalter 
inom området vilka bedömdes kunna innebära en liten förhöjd risk ur hälsosynpunkt. 
För Gredelby 7:76 m.fl. kommer därför en miljöteknisk markundersökning behöva 
genomföras innan byggnation kan ske inom fastigheten. 

 

 De ändringar som föreslås överensstämmer till största del med gällande detaljplan och 
en bedömning om planförslagets påverkan på landskapsbilden har där redan gjorts. I 
det fortsatta planarbetet kommer det att tas fram illustrationer som visar hur byggna-
derna i området kommer att förhålla sig till Högåsskolan och dess arkitektur samt även 
till upplevelsen av dalgången som Knivstas centrala delar ligger i påverkas av till-
kommande bebyggelse.  

 
 Motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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 I anslutning till planområdets östra sida, längs med Centralvägen, finnes en gång- och 
cykelväg. Vid placering av byggnadskropparna är det viktigt att hänsyn tas till säker-
heten för dessa trafikanter. 

 
 I det fortsatta planarbetet kommer faktorer som sol/skuggning som kan uppkomma till 

följd av bebyggelsen att studeras. Planområdet ligger i dalgången och är därmed vind-
utsatt. Byggnader kan därför behöva placeras så att vindskyddade innergårdar skapas 
för det boende. 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 

 Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomfö-
rande av detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt MB 
6:11. En miljöbedömning enligt 6 kap 11, 12 och 16 §§ behöver därför inte genomfö-
ras. 

 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
Erika Holmström 
Fysisk planerare 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Sammanfattning 

AB Borätt planerar en nybyggnation av Kv Takteglet i Knivsta, beläget mellan Uppsala och Stockholm. 

Utredningsområdet är en del av ett större detaljplaneområde och utgörs idag av en grusbeklädd halva och en 

halva med växtlighet mest bestående av träd och buskage. Två flerbostadsbyggnader kommer byggas 

tillsammans med en innergård och en parkering i söder. Under den ena byggnaden kommer ett garage placeras 

med tillhörande infartsramp. Utredningsområdet står i direkt anslutning till Knivstaån. 

I samband med detaljplanearbetet har Geosigma fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning för att 

studera hur nybyggnationen påverkar dagvattenbildningen, samt vilka åtgärder för fördröjning och rening av 

dagvattnet som bör tillämpas i samband med detta. 

Jordarterna inom utredningsområdet är främst fyllnadsmaterial och en smal rand av lera närmast Knivstaån . 

Infiltrationsmöjligheterna anses relativt goda. Utredningsområdet ingår i ett större avrinningsområde (för 

ytavrinning) som avvattnas till Knivstaån som nedström rinner vidare till Lövstaån och Mälaren. 

Dagvattenutredningen har gjorts med förutsättningen att recipienten Knivstaån inte får påverkas negativt av 

exploateringen. Särskild hänsyn har tagits till reningen av ämnena fosfor, kväve och arsenik i enlighet med 

tidigare genomförda utredningar. 

En förändring av markanvändningen enligt erhållen situationsplan, utan anläggningar för fördröjning och rening 

av dagvatten, tillsammans med framtida klimatförändringar medför ökade dimensionerande dagvattenflöden 

med cirka 544 % sett över hela planområdet. För att skapa en fungerande dagvattenhantering som följer 

Knivsta kommuns riktlinjer för dagvatten och inte leder till en ökad belastning för recipienten föreslås följande 

åtgärder:  

• Sammanlagd erforderlig fördröjningsvolym föreslagna dagvattenlösningar ska totalt uppgå till 84 m3 

för att säkerställa att utflödet från utredningsområdet inte ökar i och med nybyggnationen för ett 

dimensionerande 20-årsregn. 

• Anläggningar som föreslås i syfte att uppnå reningsvolymen är växtbäddar. Dagvattnet leds alltså från 

hårdgjorda ytor till dessa anläggningar. 

• Växtbäddar kan beskrivas som en växtplantering med tillhörande underliggande skelettjord eller 

varianter av makadammagasin. Anläggningarnas utlopp dimensioneras för avtappning med en 

hastighet som ger en effektiv avskiljning av föroreningar. 

• Växtbäddar föreslås som dagvattenåtgärd eftersom det är en variant av grön öppen dagvattenlösning 

som skapar ekosystemtjänster och bidrar till en attraktiv stadsmiljö i enlighet med Knivsta kommuns 

dagvattenstrategi. 

• Samtliga lösningar bör förses med bräddavlopp till befintligt dagvattennät 

• Utredningsområdet bör höjdsättas så att avrinning från takyta leds bort från byggnader. Avledningen 

av vattnet från takytan ska också fördelas i områdets dagvattenlösningar på ett balanserat sätt. 

Höjdsättningen bör leda till att sekundära avrinningsvägar skapas för att undvika översvämning. 

• Vid bortledning av vatten från utkastare kan växtbäddar anläggas i anslutning till dessa för att ge en 

första fördröjning av flödena och för att minska eventuella erosionsrisker.  

 

Föreslagen dagvattenhantering innebär att flödesbelastningen ut från utredningsområdet inte ökar samt att 

Knivsta kommuns riktlinjer på rening och fördröjning av dagvatten uppfylls. 

  



 

Grapnummer 

18383 

Uppdragsnummer 

605434 

Version 

0.1 

 

Sidan 4 (34) 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................................................ 6 

1.1 Syfte ....................................................................................................................................................... 6 

1.2 Allmänt om dagvatten ........................................................................................................................... 6 

1.2.1 Knivsta dagvattenstrategi ............................................................................................................. 7 

2 Material och metod ....................................................................................................................................... 8 

2.1 Material och datainsamling ................................................................................................................... 8 

2.2 Flödesberäkning .................................................................................................................................... 8 

2.3 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym ................................................................................ 9 

2.4 Föroreningsberäkning ............................................................................................................................ 9 

3 Områdesbeskrivning .................................................................................................................................... 10 

3.1 Befintlig markanvändning .................................................................................................................... 10 

3.2 Planerad markanvändning ................................................................................................................... 10 

3.3 Hydrogeologi och hydrologi................................................................................................................. 12 

3.3.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi ...................................................................................... 13 

3.3.2 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintliga dagvattenledningar .................................... 14 

3.4 Recipient .............................................................................................................................................. 14 

4 Flödesberäkningar ....................................................................................................................................... 17 

4.1 Markanvändning .................................................................................................................................. 17 

4.2 Beräkning ............................................................................................................................................. 17 

4.3 Dimensionerande utjämningsvolym .................................................................................................... 18 

5 Föroreningsberäkningar .............................................................................................................................. 19 

5.1 Effekt på recipient ............................................................................................................................... 20 

6 Lösningförslag för dagvattenhantering ....................................................................................................... 22 

6.1 Generella rekommendationer ............................................................................................................. 22 

6.2 Exempellösningar för dagvattenhantering .......................................................................................... 22 

6.2.1 Växtbäddar, skelettjord och ränndalar ....................................................................................... 22 

6.2.2 Skötsel och underhåll .................................................................................................................. 25 

6.3 Lösningsförslag .................................................................................................................................... 26 

6.3.1 Dagvatten takytor och parkering ................................................................................................ 26 

6.3.2 Avledning av dagvatten .............................................................................................................. 26 

6.3.3 Ytor för omhändertagande av dagvatten ................................................................................... 26 

6.4 Lösningsförslagets ekosystemtjänster och bidrag till en attraktiv stadsmiljö ..................................... 28 



 

Grapnummer 

18383 

Uppdragsnummer 

605434 

Version 

0.1 

 

Sidan 5 (34) 

7 Översvämningsrisk och höjdsättning ........................................................................................................... 29 

7.1.1 Generella riktlinjer för höjdsättning ........................................................................................... 29 

7.1.2 Platsspecifika riktlinjer för höjdsättning ..................................................................................... 29 

8 Organisation för en hållbar dagvattenhantering ......................................................................................... 31 

8.1 Ansvarsgränser .................................................................................................................................... 31 

8.2 Planbestämmelser ............................................................................................................................... 31 

8.3 Översiktlig kostnadskalkyl ................................................................................................................... 32 

9 Slutsats ........................................................................................................................................................ 33 

10 Referenser ................................................................................................................................................... 34 

 

 



 

Grapnummer 

18383 

Uppdragsnummer 

605434 

Version 

0.1 

 

Sidan 6 (34) 

1 Inledning  

Borätt planerar en nybyggnation av två flerbostadshus inom ett kvarter i Knivsta, beläget mellan Stockholm och 

Uppsala. Eftersom nybyggnationen leder till en förändring av befintlig markanvändning har Geosigma fått i 

uppdrag att göra en dagvattenutredning för utredningsområdet som är en del av en större detaljplan för 

området, se figur 1-1.  

 

Figur 1-1. Utredningsområdet för Kv Takteglet markerat med vit streckad linje.  

1.1 Syfte 

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploateringen kan ha på 

dagvattenbildningen, samt att bedöma förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering. Bedömningen 

grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets 

föroreningsgrad. Uppdraget syftar även till att dimensionera utjämningsmagasin och reningsanläggningar så att 

flödestoppar reduceras medan dagvattnet samtidigt renas genom bland annat sedimentation, fastläggning av 

partiklar och växtupptag. Till grund för principlösningar i dagvattenutredningen ska Knivsta kommuns 

dagvattenstrategi och styrdokument användas.  

1.2 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som rinner av markytan vid regn och 

snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till markanvändningen i ett 

område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och parkeringsytor som innehåller föroreningar. 

Bostadsexploatering kan leda till en större areal hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede 

utreda vilka konsekvenser detta har på dagvattensituationen.  
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För att uppnå en hållbar dagvattenhantering används dagvattenlösningar som efterliknar vattnets naturliga 

kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i konventionella ledningar. På så sätt 

minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i dagvattennätet och det sker en naturlig rening av 

dagvattnet.  

1.2.1 Knivsta dagvattenstrategi 

• Anpassa både bebyggelse och dagvattenhantering efter platsens förutsättningar. 

• Säkerställ höjdsättning av bebyggelse och annan infrastruktur så att konsekvenserna av översvämningar 

minimeras. 

• Ta hand om dagvatten så nära källan som möjligt genom att dagvattnet infiltreras, renas och fördröjs på 

respektive fastighet. 

• Efterlikna vattnets naturliga rörelse och naturliga reningsprocesser så långt det är möjligt. Utnyttja mark och 

vegetation för fördröjning och rening. 

• Utnyttja marken så effektivt som möjligt genom att utforma grönstruktur och dagvattenhantering 

tillsammans, och genom att säkerställa att dagvattenanläggningar ger så många ekosystemtjänster som möjligt, 

inkl. estetiska värden och rekreation. 

• Arbeta enligt rutiner som säkerställer att dagvatten hanteras sammanhängande genom hela 

planeringsprocessen från översiktsplanering till drift och underhåll av färdig anläggning, och att berörda aktörer 

medverkar i rätt skede av processen. Ansvar för dagvattenanläggningarna ska definieras tidigt i 

planeringsprocessen i samarbete mellan berörda parter. 
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2 Material och metod 

Nedan beskrivs hur olika beräkningar genomförts och vilka styrdokument som använts.  

2.1 Material och datainsamling 

Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland annat: 

• Underlag för detaljplan – Kv Takteglet, volymstudie (FOJAB arkitekter, erhållen 2018-10-09) 

• Knivsta kommuns dagvattenstrategi (beslutad 2017-12-13) 

• Roslagsvattens checklista för dagvattenutredningar (antagen 2016-10-21) 

• Underlag till lokalt åtgärdsprogram Knivstaån (Sweco, 2018) 

• Jordarts- och jorddjupskarta (SGU) 

• Recipientinformation (VISS – Vatteninformationssystem Sverige) 

2.2 Flödesberäkning 

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden enligt 

sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss återkomsttid och beror på 

tr som är regnets varaktighet, vilket sätts lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden och 

dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits från 

Svenskt Vattens publikation P110. 

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika 

markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS utifrån ortofoto och 

plankartor i dwg-format. Även observationer vid platsbesöket har fungerat som underlag vid beräkningarna. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att en klimatfaktor på minst 1,25 för regn med 

varaktig under en timme oberoende på vilken del av Sverige undersökningsområdet ligger. En klimatfaktor på 

1,25 har därför ansatts i beräkningarna för planerad markanvändning, för att ta höjd för klimatförändringar och 

ökade nederbördsmängder.  
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2.3 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkning av utjämningsvolym har gjorts enligt Knivsta kommuns riktlinjer för utsläpp av dagvatten från 

fastighetsmark. Enligt dessa beräknas erforderlig fördröjningsvolym för att det dimensionerande flödet som 

uppstår vid ett 20-årsregn inte ska öka efter planerad exploatering. Beräkningar av dimensionerande 

utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, 

enligt ekvation 9.1 i samma publikation som senare korrigerats i en rättningslista (Errata till P110): 

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛) ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛)
)  (Ekvation 2)

  

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets rinntid och K är den 

tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att kompensera för att avtappningen från 

magasinet inte är maximal annat än vid maximal reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en 

faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktighet och intensitet, vilket innebär att sambandet tar höjd 

för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa regn med lägre intensitet) som bidrar med 

störst volym vatten som behöver fördröjas.  

2.4 Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet utförs med modellverktyget StormTac v.18.3.2. StormTac 

använder sig av schablonhalter framtagna inom ramen för olika forskningsprojekt och längre utredningar och 

bygger på långa mätserier från olika typer av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen 

kan momentant variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Områdesbeskrivning  

I följande avsnitt beskrivs utredningsområdet och dess omgivning vilket skapar förutsättningarna för 

dagvattenhantering inom området.  

3.1 Befintlig markanvändning  

Utredningsområdet är idag uppdelat i en grusbeklädd halva och en halva med växtlighet mest bestående av 

träd och buskage. Området ringas in av Knivstaån i väster och av Knivsta Centralväg och Lertagsvägen i östlig 

respektive nordlig riktning. Direkt söder om utredningsområdet finns en parkering. Utredningsområdets 

befintliga markanvändning visas i figur 3-1.  

 

Figur 3-1. Befintlig markanvändning på utredningsområdet Kv Takteglet i Knivsta. 

3.2 Planerad markanvändning 

På utredningsområdet kommer två flerbostadsbyggnader byggas tillsammans med en innergård och en 

parkering i söder. I det nordvästra hörnet på den övre byggnaden kommer det finnas en lutande infart till det 

underliggande garaget. Ytorna på innergården är inte fullständigt specificerade i detaljplanen vilket medför att 

arean för markanvändningskategorin hårdgjord yta och blandad grönyta är en uppskattning som bedöms rimlig 

efter diskussion med arkitekt. En förenklad bild av den planerade markanvändningen illustreras i figur 3-2. 
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Figur 3-2. Den planerade markanvändningen inom utredningsområdet tillhörande nybyggnationen på Kv Takteglet. 

 

Exploateringen kommer att innebära två flerbostadshus med tillhörande innergård och parkering. Exakt hur 

innergården ska utformas är inte fastslaget men i figur 3-3 presenteras erhållen volymstudie. 
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Figur 3-3. Planerad markanvändning inom utredningsområdet efter den tänkta exploateringen. Källa: FOJAB arkitekter. 

 

3.3 Hydrogeologi och hydrologi 

Underlaget för att skatta förutsättningarna för dagvattenhantering har främst hämtats från webbaserade källor 

och en geoteknisk undersökning sammankopplad med detaljplanen. Grundvattennivåer har mätts i 

intilliggande områden samt i den för planen tillhörande miljöundersökningen. Enligt framtaget dokument om 

de geotekniska förutsättningarna så har man i tidigare nämnda undersökningar gått ned cirka 2,5-4 m under 

markyta (från grusyta med marknivå + 15-16m) utan att grundvatten påträffats.  
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3.3.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Enligt jordartskartan från SGU består planområdet av fyllnadsmaterial och en smal rand av postglacial lera, se 

figur 3-4. Fyllnadsmaterialet som enligt uppgift är 1,5-2,5 m djupt kommer schaktas bort från hela området så 

områdets framtida infiltrationskapacitet är för närvarande okänd. Infiltrationskapaciteten påverkar dock inte 

dimensioneringen på föreslagna dagvattenlösningar. Vid anläggning av dagvattenåtgärder bör dock hänsyn tas 

till nivån på grundvattenytan så att botten på anläggningarna inte är nere på samma djup som 

grundvattennivån. En mätning av grundvattennivån rekommenderas i samband med bortschaktningen av 

fyllnadsmaterialet. 

 

 

Figur 3-4. Jordartskartan i skala 1:5 000 från SGU. Planområdet består i huvudsak av fyllnadsmaterial och en tunn rand  av 

postglacial lera. Utredningsområdets ungefärliga placering markerat i grönt.  



 

Grapnummer 

18383 

Uppdragsnummer 

605434 

Version 

0.1 

 

Sidan 14 (34) 

 

 

3.3.2 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintliga dagvattenledningar 

I figur 3-6 visas områdets topografi den visar att det inom området finns en total lutning på cirka 7 meter i 

västlig riktning. De största gradienterna finns dock i ytterkanterna och huvuddelen av området sluttar bara lätt 

västerut ner mot Knivstaån. Topografin medför en ytavrinning i västlig riktning ner mot Knivstaån. Befintligt 

dagvattensystem följer utredningområdets östra kant. Höjdskillnaden mellan Knivsta ån och planområdets 

östra kant är cirka 5 meter vilket sannolikt betyder risken för översvämning är relativt liten.  

Figur 3-6. Vattenledningar och ytavrinning, enligt befintlig markanvändning, inom utredningsområdet som sluttar västerut 

mot Knivstaån.   

 

3.4 Recipient  

Utredningsområdet ligger inom ett avrinningsområde (för ytavrinning) med Knivstaån som recipient. Knivstaån 

(SE662439-656579) och sträcker sig genom Knivsta tätort. Knivstaån ansluter nedström till Lövstaån och vidare 

till Mälaren. Eftersom Knivstaån anges som en preliminär vattenförekomst har den vid dags dato inte 

statusklassats i VISS. I en rapport (Sweco, 2018) har Sweco statusklassat Knivstaåns kvalitetsfaktorer, kartlagt 

påverkanskällor och beräknat påverkansbelastning för ämnen som inte uppnår god status. Av de tio ämnen 

som bedömdes i rapporten motsvarar halterna av sex ämnen god status i Knivstaån. Detta gäller för ämnena 

koppar, krom, zink, kadmium, bly och nickel. Ammoniak bedöms även den motsvara god status men har enbart 

kunna statusklassats för Knivstaån. Tre av de undersökta ämnena återfanns i halter högre än gränsvärdet för 

god status: fosfor, arsenik och uran. 

+33 +30 
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Utifrån markanvändningen inom avrinningsområdet så dominerar fosforbelastningen från urbana områden. De 

höga arsenikhalterna kommer troligtvis till stor del från berggrunden men även från skogsmark i området via 

dagvattnet och möjligtvis även från punktkällor med förorenad mark. För uran är berggrunden den troliga 

största källan. 

Det procentuella förbättringsbehovet för fosfor uppgår till 71 % i Knivstaån. Utifrån belastningen från 

dagvatten som kunnat kvantifieras motsvarar detta ett beting för fosfor och 542 kg/år Knivstaån. För arsenik är 

förbättringsbehovet 36 %, 18 kg/år, för Knivstaån. Uran är inte en typisk förorening i dagvatten och belastning 

från dagvatten har inte beräknats.  

Lövstaån nedström Knivstaån (SE662018-161144) har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status. Miljökvalitetsnormerna för Lövstaån är god ekologisk status 2021 och god kemisk status. Förhöjda 

halter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar har uppmätts och dessa halter måste 

minska för att uppnå god kemisk status. 
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Figur 3-7. Recipienten för dagvattnet från utredningsområdet (ungefärlig position markerad i rött) är den preliminära 

vattenförekomsten Knivstaån. Källa: VISS.  
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4 Flödesberäkningar  

Flödesberäkningar har gjorts med syftet att dimensionera dagvattenlösningar som omhändertar dagvattnet på 

ett sätt som uppfyller kraven gällande erforderlig dimensionerande utjämningsvolym. För att utjämna ett 20-

årsregn behövs en utjämningsvolym på 84 m3 för hela utredningsområdet. Denna volym förhindrar att flödet 

ökar jämfört med befintligt flöde. 

4.1 Markanvändning  

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts. Areor för den 

befintliga och planerade markanvändningen samt avrinningskoefficienter presenteras i tabell 4-1. Det bör 

noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flöde så de 

redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 

markanvändningen och inte som exakta värden.  

 

Tabell 4-1. Areor och avrinningskoefficienter för befintlig och planerad markanvändning.   

  Avrinningskoefficient Befintlig  Planerad  

Markanvändning  φ  area [m2] red. area [m2]  area [m2]  red. area [m2] 

Asfalt 0,8 0 0 505 403 

Grus 0,2 2264 453 0 0 

Grönyta 0,1 2165 217 358 36 

Hårdgjord yta 0,8 0 0 1294 1035 

Parkering 0,8 0 0 702 562 

Tak 0,.9 0 0 1570 1413 

Totalt   4429 669 4429 3449 

 

4.2 Beräkning 

I enlighet med vad som föreskrivs i Svenskt Vattens publikation P110 har ett dimensionerande 20-årsregn 

använts för beräkning av dimensionerande flöden. Rinntiden har för befintlig markanvändning har satts till 10 

minuter, som är den lägsta rinntiden som bör användas enligt P110. Dimensionerande regnintensitet blir då 

286,6 liter/sekund·hektar. Klimatfaktorn har för planerad markanvändning satts till 1,25. Dagvattenflöden från 

utredningsområdet vid ett dimensionerande 20-årsregn, för befintlig och planerad markanvändning, är 

beräknade enligt Ekvation 1 i Kapitel 2.3 och redovisas i Den dimensionerande utjämningsvolymen för ett 20-

årsregn har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens publikation P110, enligt ekvation 2 i kapitel 2.4. För att 

fördröja det dimensionerande flödet så att belastningen på dagvattennätet inte ökar för planerad 

markanvändning vid ett 20-årsregn krävs, baserat på att rinntiden då uppgår till 10 minuter, en 

fördröjningsvolym på 84 m3, med ett tillåtet maximalt utflöde på 19 l/s. Flödet för den planerade 

markanvändningen vid ett 20-årsregn utan dagvattenlösningar är 124 l/s vilket medför en ökning på 544 % 

jämfört med befintlig situation, vilket förklaras av en ökad regnintensitet på grund av klimatförändringar samt 

högre andel hårdgjord yta. 
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Tabell 4-2. Dimensionerande flöden vid ett 20-årsregn, årsmedelflöden för befintlig och planerad 

markanvändning samt procentuell förändring med planerad markanvändning. 

Markanvändning 

Flöde 20-årsregn 

[l/s] 

Förändring 

dagvattenflöde [%] 

Årsmedelflöde 

[l/s] 

Förändring 

årsmedelflöde 

[%] 

Befintlig 19  0,036  
Planerad  124 544 0,074 106 

 

4.3 Dimensionerande utjämningsvolym 

Den dimensionerande utjämningsvolymen för ett 20-årsregn har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens 

publikation P110, enligt ekvation 2 i kapitel 2.4. För att fördröja det dimensionerande flödet så att belastningen 

på dagvattennätet inte ökar för planerad markanvändning vid ett 20-årsregn krävs, baserat på att rinntiden då 

uppgår till 10 minuter, en fördröjningsvolym på 84 m3, med ett tillåtet maximalt utflöde på 19 l/s. Flödet för 

den planerade markanvändningen vid ett 20-årsregn utan dagvattenlösningar är 124 l/s vilket medför en 

ökning på 544 % jämfört med befintlig situation, vilket förklaras av en ökad regnintensitet på grund av 

klimatförändringar samt högre andel hårdgjord yta. 
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5 Föroreningsberäkningar 

Vid beräkning av föroreningshalter och föroreningsbelastning i dagvatten, se tabell 5-1 och 5-3, har olika typer 

av markanvändning med tillhörande schablonvärden från databasen StormTac v.18.3.2 använts. 

Schablonvärdena är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten. 

Vid beräkningarna för befintlig markanvändning har markanvändingskategorierna ”Skogsmark”, ”Grusyta” och 

”Parkering” använts. En viss andel parkering bedömdes vara representativ eftersom ytan tidigare delvis har 

använts som parkering och uppställningsplats. Vid beräkningarna för planerad markanvändning har 

markanvändingskategorierna ”Blandat grönområde”, ”Gång & cykelväg”, ”Marksten med fogar”, ”Takyta” och 

”Parkering” använts. 

 

Föroreningshalten ökar för planerad markanvändning utan dagvattenlösningar för utredningsområdet på grund 

av en högre andel hårdgjord yta. Med föreslagna dagvattenlösning minskar föroreningshalten för samtliga 

ämnen. Dagvattenlösningen som har använts i föroreningsberäkningarna är ett biofilter med en dimensionerad 

funktionell mäktighet på 1 meter med 30 % porositet som också uppnår erforderlig utjämningsvolym. 

Föroreningsmätningar presenterade av Sweco (2018), se tabell 5-2, visade att halten av fosfor i Knivstaån är 

högre än den halt av fosfor som utredningsområdet bidrar med.  

Tabell 5-1. Föroreningshalter i dagvatten från utredningsområdet för befintlig och planerad markanvändning, 

samt efter föreslagen rening. Grön färgsättning innebär att halten minskar jämfört med befintlig 

markanvändning. Beräkningarna har utförts i StormTac (Larm, 2000).  

    Föroreningshalt  

Ämne Enhet Befintlig  
Planerad                              

utan dagvattenlösning 
Planerad                              

med dagvattenlösning 

Fosfor µg/l 57 84 25 

Kväve µg/l 1500 1600 630 

Bly µg/l 9 7 1 

Koppar µg/l 16 16 4 

Zink µg/l 51 45 6 

Kadmium µg/l 0.2 0.5 0.1 

Krom µg/l 4 5 2 

Nickel µg/l 5 5 2 

Kvicksilver µg/l 0.03 0.03 0.01 

Suspenderad  
substans 

µg/l 
40 000 36 000 8400 

Olja (mg/l) µg/l 260 270 200 

PAH (µg/l) µg/l 1.5 1.1 0.1 

Benso(a)pyren µg/l 0,019 0,017 0,003 

Arsenik µg/l 0,0041 0,0075 0,0023 
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Tabell 5-2. Antal mätningar och årsmedelvärde av totalfosforhalten vid de olika provtagningsstationerna i Knivstaån och 

Pinglaström. (Sweco, 2018) 

 

I tabell 5-3 redovisas den beräknade årliga föroreningsbelastningen för befintlig och planerad markanvändning, 

samt efter föreslagen rening. Beräkningar visar på en minskad föroreningsbelastning efter att dagvattnet 

genomgått föreslagna reningsåtgärder. Föroreningsbelastningen minskar för de tre särskilt belysta ämnena 

fosfor, kväve och arsenik.   

Tabell 5-3. Årlig föroreningsbelastning från utredningsområdet för befintlig och planerad markanvändning, 

samt efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). 

 

    Föroreningsbelastning  

Ämne Enhet Befintlig  

Planerad                             

utan dagvattenlösning 

Planerad                              

med dagvattenlösning 

Förorenings- 

minskning* [%] 

Fosfor kg/år 0,1 0,2 0,1 11 

Kväve kg/år 2 4 2 12 

Bly kg/år 0,01 0,02 0,002 76 

Koppar kg/år 0,02 0,04 0,01 52 

Zink kg/år 0,1 0,1 0,01 78 

Kadmium kg/år 0,0002 0,001 0,0002 11 

Krom kg/år 0,01 0,01 0,005 2 

Nickel kg/år 0,005 0,012 0,004 31 

Kvicksilver kg/år 0,00003 0,00006 0,00002 28 

Suspenderad  

substans 
kg/år 46 85 20 57 

Olja (mg/l) kg/år 0,3 0,6 0,1 52 

PAH (µg/l) kg/år 0,0017 0,0026 0,0002 88 

Benso(a)pyren kg/år 0,00002 0,00004 0,00001 69 

Arsenik kg/år 3,6 3,2 0,96 73 

* Avser reningseffekten från befintlig markanvändning till planerad med dagvattenlösningar 

5.1 Effekt på recipient 

Föreslagna lösningar för dagvattenhanteringen inom utredningsområdet är utformade enligt riktlinjer i Knivsta 

kommuns åtgärdskravför dagvatten, som syftar till att dagvattnet ska renas i sådan utsträckning att närliggande 

vattenförekomster på sikt ska uppnå god status. Beräkningarna visar att en effektiv rening kan uppnås med 
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föreslagna dagvattenåtgärder (se kap 6) vilket tyder på att den övervägande effekten av föreslagen 

exploatering bli positiv för recipienten. Detta visas också i beräkningarna av föroreningsbelastning för 

utredningsområdet som visar på en minskning för samtliga studerade ämnen. Det är viktigt att påpeka att 

beräkningar med schablonhalter är behäftade med stora osäkerheter och bör inte tolkas som exakta siffror, 

men den beräknat markant minskade belastningen efter föreslagen rening innebär en hög sannolikhet att 

exploateringen leder till en minskad belastning på recipienten. 
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6 Lösningförslag för dagvattenhantering 

Vid den planerade nybyggnationen på Kv Takteglet föreslås en dagvattenlösning där en fördröjande 

reningsvolym på 84 m3 uppnås genom växtbäddar på en yta motsvarande 280 m2. Därigenom uppnås kraven 

för erforderlig utjämningsvolym för ett dimensionerande 20-års regn samtidigt som reningskraven uppnås. 

Därmed kan en långsiktigt hållbar dagvattenhantering skapas.  

6.1 Generella rekommendationer 

Med syftet att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvattnet i Knivsta med hänsyn till både kvalitet och 

kvantitet har Knivsta kommun tagit fram en dagvattenstrategi för hur dagvattnet ska hanteras. Strategin anger 

sex mål för dagvattenhanteringen:  

1. Dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Knivstas sjöar och vattendrag. 

2. Vattnets naturliga rörelse och grundvattennivån ska påverkas så lite som möjligt av stadsbyggandet. 

3. Stadsbyggandet och dagvattenhanteringen ska vara anpassade till ökande nederbördsmängder och längre 

perioder av torka så att skador på allmänna och enskilda intressen minimeras. 

4. Dagvattenhanteringen ska bidra till en attraktiv stadsmiljö. 

5. Dagvattenanläggningar ska utformas så att de gynnar så många ekosystemtjänster som möjligt. 

6. Dagvattenhanteringen ska vara kostnadseffektiv. 

Målet med de lösningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering som här föreslås är att erhålla en så 

effektiv användning som möjligt av tillgängliga ytor och därmed reducera belastningen på som på recipienten. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten och en minskad belastning på dagvattennätet och recipienten 

eftersträvas och dagvattenhanteringen inom utredningsområdet bör utformas så att den efterliknar naturliga 

lösningar. Småskaliga lokala lösningar för hantering av dagvatten föreslås placeras där topografin tillåter. Dessa 

lösningar, till exempel växtbäddar kan implementeras på relativt små ytor i utredningsområdet och anpassas till 

ny bebyggelse.  

6.2 Exempellösningar för dagvattenhantering 

I följande kapitel ges exempel på olika typer av anläggningar som bedöms vara lämpliga för att omhänderta 

dagvatten inom det aktuella utredningsområdet. 

6.2.1 Växtbäddar, skelettjord och ränndalar 

Denna lösningsmetodik kan sammanfattas under namnet växtbädd som har uppgetts som lösningsförslag i 

rapporten. Inom gårdsytor kan dagvattnet med fördel användas för bevattning av planteringar, gräsytor och 

rabatter. Tillskottet av dagvatten till planteringarna minskar behovet av bevattning och möjliggör en frodigare 

växtlighet. Hårdgjorda ytor på en innergård kan höjdsättas så att dagvattnet avrinner ytligt till intilliggande 

planteringar.  

Stuprör kan förses med utkastare som ansluter till ränndalar, anlagda med exempelvis gatsten eller så kallad 

stockholmsplatta, där dagvattnet kan avledas till planteringarna. Exempelbilder på gårdsytor med avledning av 

takvatten via ränndalar visas i figur 6-1 och figur 6-2. Ett annat sätt är att leda bort avrinningen från stuprören 

är att använda underjordiska ledningar som leder vattnet till dagvattenlösningarna. Vid skolgårdar 

rekommenderas generellt markförlagda ledningar.  

I både öppen och stängd avledning av dagvattnet från huset är höjdsättningen av ytorna runt husen viktiga att 

beakta så att dagvattnet inte ansamlas vid husgrunden. Inom planteringarna anläggs sedan brunnar, i 
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idealfallet svagt upphöjda mot omkringliggande mark, där överskottsvatten vid kraftiga regn kan brädda och 

avledas vidare. Avledningen kan exempelvis ske till en underliggande skelettjord som ökar den vattenhållande 

förmågan och förbättrar reningseffekten.  

I figur 6-3 visas ett exempel på uppbyggnaden hos en skelettjord, men skelettjordar kan utformas på många 

sätt. Planteringsytor anläggs vanligen med ett tunt mulljordslager (10 – 20 centimeter) följt av ett tjockare lager 

skelettjord på 20 – 100 centimeter. Skelettjorden antas vanligen ha cirka 30 % porositet och kan anläggas med 

makadam, singel eller mer porösa och lätta material såsom lecakulor. Fördelen med porösa och lätta material 

är att dessa ger en större fördröjande och renande effekt, samtidigt som träd, buskar och annan växtlighet inte 

torkar ut vid perioder med små nederbördsmängder. För att underlätta dagvattenhanteringen i 

utredningsområdet bör kantsten mellan hårdgjorda ytor och grönytor undvikas. Vid bortledning av vatten från 

utkastare kan grusrännor och stenkistor anläggas i anslutning till dessa för att ge en första fördröjning av 

flödena och för att minska eventuella erosionsrisker, se figur 6-4. I figur 6-5 exemplifieras lutningen för en 

parkering som har växtbäddar nära intill parkeringsfickorna. 

 

Figur 6-1. Avledning av takvatten till planteringar via ränndalar anlagda i gatsten. Exempelbild från Linnéhuset i 

Uppsala (Källa: Uppsalahem). 
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Figur 6-2. Exempel på avledning av takvatten via ränndalar anlagda med gatsten (Källa: Stockholm Vatten AB, 

n.d.). 

 

Figur 6-3. Principskiss på en överbyggnad med skelettjord. 1, slitlager 2, luftigt bärlager, 3 skelettjord 4, 

befintligt luckrad terrass 5, planteringsgrop med växtjord. Illustration Andrée Olsson (2014-06-19) 
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Figur 6-4. Växtbädd/regnbädd i en stenkista placerad intill byggnad vid utkastare från stuprör. Illustration av 

Kent Fridell 2014. 

 

Figur 6-5. Exempel på utformning av infiltrationsytor och infiltrationsstråk där pilar illustrerar vattnets väg. 

6.2.2 Skötsel och underhåll 

För att växtbäddar och planteringsytor ska bibehålla sin fördröjande och renande funktion under längre 

perioder krävs skötsel och underhåll. Eftersom konstruktionerna skiljer sig åt behöver individuella skötselplaner 
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utformas. Generellt gäller dock att sedimenterande partiklar från dagvattnet täpper igen filtermaterialet som 

de olika dagvattenlösningarna är uppbyggda av, därför krävs det att filtermaterialet byts ut med jämna 

mellanrum. Det mesta av föroreningarna fastläggs i det översta lagret av filtermaterialet. Enligt studier (bl.a. 

Sundin, 2012) kan det översta lagret av filtret behöva bytas ut inom 5–25 år och hela filtret inom 25-50 år. 

Utöver filtermaterialet krävs även en kontinuerlig tillsyn av inflödesvägar och bräddavlopp så att dessa inte 

sätts igen av t.ex. skräp. Då växtligheten spelar stor roll är det viktigt att det sker en regelbunden skötsel och 

återplantering av nya växter om dessa dör. Vid långa perioder utan regn kan det även vara nödvändigt att 

stödbevattna växterna. 

6.3 Lösningsförslag 

I syfte att fördröja och rena det dagvatten som bildas inom utredningsområdets hårdgjorda ytor så att Knivsta 

kommuns riktlinjer för dagvatten uppfylls krävs en effektiv utjämningsvolym på cirka 84 m3. Denna volym 

säkerställer även att det dimensionerande flödet inte ökar vid ett dimensionerande 20-årsregn. I tabell 6-1 

presenteras utjämningsvolymen tillsammans med dagvattenlösningarnas ytanspråk. Dagvattenanläggningar 

som föreslås i syfte att fördröja hela den erforderliga volymen är växtbäddar. Växtbäddar bedöms vara lämpligt 

som dagvattenåtgärd på området eftersom Knivsta kommun förespråkar dagvattenlösningar som bidrar till en 

attraktiv stadsmiljö och gynnar ekosystemtjänster. Samtliga dagvattenlösningar bör förses med bräddavlopp 

som kopplas på det befintliga dagvattennätet. En schematisk skiss över föreslagen dagvattenhantering ges i 

figur 6-6. I samband med detaljprojektering i senare skeden av planprocessen kan föreslagen 

dagvattenhantering justeras med hänsyn till blivande höjdsättning och markplanering. Vid anläggning av 

dagvattenåtgärder bör också hänsyn till grundvattenytan tas så att botten på anläggningarna inte är nere på 

samma djup grundvattennivån. 

6.3.1 Dagvatten takytor och parkering 

Takytan på de planerade byggnaderna genererar en dagvattenbildning som måste omhändertas på ett sätt så 

att byggnaderna inte riskerar att skadas av dagvattnet. Dagvattenbildningen från takytor kan antingen fördröjas 

nära taket eller ledas bort. Växtbäddarna kan då placeras så att dagvattnet från taken fördelas till växtbäddar 

via takrännor och utkastare. Dagvattnet från taken bör ledas in till innergården via takrännor och markbundna 

ledningar. Som komplement kan mindre växtbäddar placeras nära fasaden så de kan sammanlänkas med 

utkastarna från takrännorna. Det finns då möjlighet att upphöja växtbäddarna (se figur 6-4) men i dagsläget är 

det oklart om plats finns längs de yttre kanterna på byggnaderna.  

Parkeringen är områdets största källa till föroreningar vilket gör det viktigt att parkeringen höjdsätts så att 

vattnet rinner ner från respektive parkeringsplats till de små växtbäddarna som föreslås mellan 

parkeringsfickorna (exemplifieras i figur 6-5). 

6.3.2 Avledning av dagvatten 

Avledning till anläggningarna kan ske i markförlagda ledningar eller ytliga dagvattenrännor (se figur 6-2) som 

ger en naturlig fördröjning av dagvatten och möjliggör infiltration i ett tidigt skede.  

6.3.3 Ytor för omhändertagande av dagvatten 

Det är viktigt att anläggningarnas procentuella kapacitet stämmer överens med den andel av 

utredningsområdets area som avvattnas mot respektive anläggning, så att de inte blir över- eller 

underdimensionerade. Växtbäddarna bör fördelas mellan fastighetsnära placering och en placering som gör att 

de berikar utredningsområdet och samtidigt omhändertar dagvattenbildningen från hårdgjorda ytor. 

Växtbäddarna bör placeras på fast mark och inte på ytan ovanför det underjordiska garaget. Förslag till 

placering av anläggningarna ges i figur 6-6 som även visar eventuellt ytanspråket. Föreslagna 

dagvattenlösningar bör placeras på ett balanserat sätt i som gör att de ingår i en berikande utformning. 
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Figur 6-6. Förslag till placering och ungefärlig dimensionering av dagvattenlösningar i form av växtbäddar som 

föreslås inom utredningsområdet.  

Tabell 6-1 presenterar växtbäddarnas ytanspråk uppdelat på respektive markanvändning och totalt för att 

uppnå hela den erforderliga utjämningsvolymen. Beräkningen av ytanspråket för växtbäddarna genomförda 

med en funktionell makadammäktighet på 1 m och porositet på 30 %. Denna dimensionering av växtbäddarna 

korrelerar med föroreningsberäkningen i StormTac, uppnår utjämningsvolymen på 84 m3 samt resulterar i ett 

ytanspråk på 280 m2. Med denna dimensionering uppnås reningskravet och erforderlig utjämningsvolym för ett 

dimensionerande 20-årsregn. 

Tabell 6-1. Erforderlig utjämningsvolym för utredningsområdet tillsammans med korrelerande ytanspråk för föreslagna 

dagvattenåtgärder som ger tillräcklig erforderlig fördröjningsvolym för ett dimensionerade 20-årsregn. Beräknad från 

reducerad area. 

Markanvändning 

Red. Area 

[ha] 

Andel red. 

area [%] Utjämningsvolym [m3] 

Ytanspråk 

dagvattenlösningar [m2] 

Asfalt 0.04 12 10 33 

Grönyta 0.00 1 1 3 

Hårdgjord 0.10 30 25 84 

Parkering 0.06 16 14 46 

Tak Norr Inner 0.03 9 7 25 

Tak Norr Ytter 0.03 9 7 25 

Tak Syd Inner 0.04 11.5 10 32.5 

Tak Syd Ytter 0.04 11.5 10 32.5 

Tak totalt 0.14 41 34 115 

Totalt 0.34 100 84 280 
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I dagsläget är det inte fastställt exakt hur innergården ska utformas med avseende på de planerade 

vegetationsytorna. Det innebär att i samband med detaljprojektering av markplaneringen, bör ytbehoven för 

vegetationsytorna där dagvattnet kan fördröjas och renas särskilt beaktas. Om tillräcklig vegetationsyta inte 

uppnås kan dagvattensystemet kompletteras med en kombination av gröna tak och underjordiska 

makadammagasin. Viktigt är också att ta hänsyn till tillrinningsområdet för varje växtbädd vid 

detaljprojektering av systemet.  

6.4 Lösningsförslagets ekosystemtjänster och bidrag till en attraktiv 

stadsmiljö 

Naturområden och grönytor gör ett arbete som producerar tjänster åt människan som betecknas som 

ekosystemtjänster. Dessa tjänster bidrar till att öka människans välbefinnande och livskvalitet genom att till 

exempel leverera vattenreglering, luftrening och pollinering av växter. Det har även visat sig att närhet till natur 

och grönytor har en positiv effekt på människors mentala hälsa. Särskilt för boende i tätbebyggda områden har 

närhet till naturområden en stressdämpande effekt.  

I takt med ökad förtätning i stadskärnor minskar grönytorna, vilket skapar ett hårdare tryck på den mindre 

mängd grönytor som finns att leverera samma värden åt invånarna. I det perspektivet har öppna 

dagvattenanläggningar stor potential att bidra med ökade värden i stadsbilden genom att leverera 

ekosystemtjänster till befolkningen.  

Det är välkänt att förtätning oftast medför mer hårdgjorda ytor, vilket ökar kraven på dagvattensystemet att ta 

emot större flöden. Ett sätt att fördröja och rena den ökade avrinningen är att anlägga öppna 

dagvattenanläggningar som växtbäddar gröna tak, infiltration på gräsytor, tillfällig uppdämning på 

översvämningsytor, svackdiken, naturliga diken och bäckar, dammar samt våtmarker. En välavvägd 

konstruktion av dessa dagvattenåtgärder kan bidra med viktiga ekosystemtjänster som flödesreglering, 

klimatreglering och luftrening, kolbindning, bullerreducering och pollinering. Om dagvattenåtgärderna designas 

på ett sätt som vårdar ett tätbebyggt områdes grönytor produceras fler så kallade kulturella ekosystemtjänster: 

rekreation och estetiska värden. Båda dessa är viktiga för att invånarna ska uppfatta ett område som attraktivt. 

Om föreslagna växtbäddar anläggs bidrar dessa till följande ekosystemtjänster: 

Livsmiljöer - framförallt för jordlevande insekter 

Dricksvatten – Grundvattenbildning genom infiltration 

Vattenflödesreglering 

Översvämningsskydd 

Vattenrening 

Sociala relationer - Mötesplatser i grönblåa miljöer 

Landskapskaraktär (Sense of place) – Vackra gröna och blåa miljöer i tätorten. 
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7 Översvämningsrisk och höjdsättning 

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som utredningsområdets 

dagvattenlösning inte är dimensionerad för att klara. Det är därför viktigt att planera höjdsättningen så att 

dagvattnet kan avrinna bort från byggnader via sekundära avrinningsvägar vidare ut på närliggande lokalgator, 

grönytor eller vattendrag. Vid den planerade exploateringen är det viktigt att vattnet ska kunna avledas bort 

från byggnader för att undvika översvämning och skador på byggnader. Översvämningsrisken från knivstaån 

bedöms som relativt liten då höjdskillnaden från ån till den västra kanten på planområdet är över är över 5 

meter  

7.1.1 Generella riktlinjer för höjdsättning 

Höjdsättningen av utredningsområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn, som till exempel 

ett 50- eller 100-årsregn, genom att om föreslagna fördröjningsanläggningar bräddar rinner överskottsvattnet 

ut på vägarna för vidare transport mot recipienten. I den mest optimala situationen bör byggnader ligga högre 

än intilliggande mark och gårdsytor behöver höjdsättas så att vatten kan avrinna ytligt mot gata eller till 

omgivande grönytor. Detta medför att risken för skador på hus och grundläggning kan minskas. 

7.1.2 Platsspecifika riktlinjer för höjdsättning 

Huvuddelen av utredningsområdet sluttar lätt västerut men det finns kraftigare lutningar västerut på båda 

sidorna av utredningsområdet. Därmed bör området och framförallt marken närmast fasaderna höjdsättas att 

vattnet rinner bort från byggnaderna och vidare västerut mot innergården och den stora växtbädden. Särskilt 

noggrann bör höjdsättningen vara kring garagenedfarten i det nordvästra hörnet, där avrinning från nordväst 

måste ledas förbi rampen ner mot garaget. Förslagsvis kan en tröskel som skyddar mot avrinningen installeras 

vid nedfarten. 

Målet ska vara att skapa sekundära avrinningsvägar på yttersidorna om fasaderna och genom innergård utan 

att hinder uppstår i sydvästlig riktning och därmed följs flödesvägarna skapade av topografin. Detta 

åskådliggörs i figur 7-1. 
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8 Organisation för en hållbar dagvattenhantering  

8.1 Ansvarsgränser 

Varje fastighetsägare har ett ansvar att hantera dagvatten med sådan försiktighet att miljö och 

omkringliggande fastigheter inte skadas. Kommunen har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen 

och har dessutom ofta ansvaret för dagvattenhantering på allmän platsmark inom detaljplanen. Roslagsvatten 

har som huvudman ansvar att leda bort dagvatten från samlad bostadsbebyggelse. 

8.2 Planbestämmelser 

I figur 8-1 presenteras ett förslag på planbestämmelse som går ut på att säkerställa att det finns yta på 

planområdets där det är möjligt att anlägga föreslagna dagvattenlösningar. En del av innergården får inte 

hårdgöras för att en relativt stor växtbädd behöver anläggas på den västra delen av innergården. Längs 

ytterkanterna på byggnaderna måste cirka 20 % av den blå markeringen avsättas till växtbäddar (eventuellt 

upphöjda) för att omhänderta avrinningen från halva takytan. Den gulmarkerade ytan måste också reserveras 

för dagvattenanläggning i syfte att rena dagvattnet från parkeringen som är områdets mest förorenade. 

Därmed skyddas Knivstaån från föroreningar. Tillkommer gör även att parkeringsytan bör innehålla några 

smalare remsor med infiltrationsmöjligheter. Den rödmarkerade ytan på innergården kan eventuellt ritas om 

något för att den inte ska vara placerad ovanför garaget. Föreslagen planbestämmelse syftar till att säkerställa 

att en hållbar dagvattenhantering kan uppnås på området. 

 

Figur 8-1. Förslag till planbestämmelse för Kv Takteglet. 
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8.3 Översiktlig kostnadskalkyl 

En översiktlig beräkning av kostnaderna som en installation och underhåll av föreslagen dagvattenlösning skulle 

innebära redovisas i tabell 8-1. Kostnadskalkylen bygger på schablonkostnader för biofilter upprättade av VISS. 

I beräkningen ingår initiala investeringskostnader, löpande kostnad och värdet av de löpande kostnaderna 

under 20 år med 4 % ränta. Då erhålls den totala åtgärdskostnaden per kubikmeter växtbädd. Notera ett 

kostnadskalkylen är en uppskattning utifrån schablonvärden vilket medför att skillnader sannolikt förekommer. 

 

Tabell 8-1. Kostnadskalkyl för installation av växtbäddar på Kv Takteglet. 

Kostnadskalkyl för   växtbädd/biofilter   
Investeringskostnad 1900 kr/m3 

Löpande kostnad 95 kr/m3/år 

Löpande kostnad 20 år 1300 kr/m3 

Total åtgärdskostnad 3200 kr/m3 

      

Kvarteret Takteglet   
Ytanspråk växtbäddar 280 m2 

Åtgärdskostnad Kv Takteglet 896 000 kr 
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9 Slutsats 

Flödesberäkningarna visar att de planerade förändringarna inom utredningsområdet kommer medföra ökade 

dagvattenflöden om dagvattnet inte omhändertas. Utan dagvattenåtgärder resulterar ombyggnation i en 

flödesökning på cirka 544% för hela utredningsområdet området samtidigt som dagvattnet inte renas innan 

utsläpp mot recipient. Dagvattenlösningarna för hela planområdet beräknas ge en fördröjningsvolym på i totalt 

84 m3 vilket säkerställer att det dimensionerande flödet inte ökar vid ett 20-årsregn. Beräkningar med 

mjukvaruprogrammet StormTac visar att förväntade halterna och årsmängder för förorenande ämnen kommer 

att minska om föreslagna dagvattenåtgärder genomförs.  

Sammantaget beräknas därför exploateringen, tillsammans med de föreslagna åtgärderna för 

dagvattenhanteringen, minska belastning på såväl dagvattennätet som recipienten.  
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Geotekniska förutsättningar för del av tomten Gredelby 7:76 

Planerad nybyggnation 

En ny detaljplan ska tas fram för del av fastigheten Gredelby 7:76 mfl. som möjliggör uppförande av 

ca 80 lägenheter. Inom kvarteret ska två huskroppar uppföras med våningsantalet 5-6 våningar. 

Under delar av kvarteret ska ett garage om ca 30-40 p-platser inrymmas. 

Allmänt 

Nedan följer en översiktlig sammanställning av markförhållandena vid tomten som idag benämns 

Gredelby 7:76 belägen i Knivsta kommun. Sammanställningen grundar sig på uppgifter från SGU:s 

geokarta samt tidigare genomförda geo/miljö undersökningar i området. 

 

Väster om området ligger Knivstaån som kan liknas med ett större dike. I öster gränsar området till 

Centralvägen och Ica Maxi och i nordöstlig riktning Lertagsvägen och Högåsskolan. Ytan söderut är 

parkeringsyta. I närområdet har det historiskt varit tegelbruks samt sågverksverksamhet. 

 

Bild grusyta, bild tagen mot Högåsskolan 

Översiktsbild, Knivsta   Bild parkväg utmed Knivstaån 

 

 
Bild över aktuell fastighet (inringad med röd linje) 

 



   
Topografi 

Området i öster är plant och består idag av en större grusyta. I väster lutar det ned mot parkvägen 

och Knivstaån.  Vid grusytan ligger marknivån mellan +15 och 16m. Vid parkvägen mot Knivstaån är 

marknivån mellan +11 och 12m. De olika nivåerna delas av med en slänt strax öster om parkvägen. 

 

Jordlagerföljd 

Jordlagren består i aktuellt område av fyllningsmassor, lera. Undersökning i intilliggande område 

visar att det även finns morän under leran.  Fyllningsmassorna i intilliggande område har bestått av 

blandad fyllning som sprängsten, lera, tegel och även grovavfall.  

Miljöunderökningen Översiktlig MMU Gredelby 7_76 visar att fyllnadsmaterialet i aktuellt område till 

stor del består av spån, flis, bark samt tegel och asfaltskross. I denna provtagning som utfördes med 

skruvborr har man antagit förmodat berg på 2,4 till 4m under markytan. Denna uppgift är motstridig 

mot bergnivå som anges på SGU:s geokarta. En förklaring till detta skulle kunna vara att fyllningen 

ligger på en sprängstensbädd med ev. underliggande lerlager. Detta bör utredas vidare i kommande 

geoundersökning. 

Grått fält visar fyllning. 

Gult fält visar lera. 

Rött visar berg idagen. 

Bild tagen från SGU:s geokarta 

 

Rosa fält visar jorddjup till berg 10-20m. 

Beige fält visar jorddjup till berg 5-10m. 

Bild tagen från SGU:s geokarta 

 



   
Grundvattennivå 

Vid tidigare undersökningar * öster om aktuellt område har grundvattennivån mätts till ca+12. 

Vid utförd miljöundersökning 181104 har inget grundvatten påträffats. Dessa undersökningar gått 

ned ca 2,5-4 m under markyta (från grusyta med marknivå +15-16m). 

 

Grundläggning 

Då det råder osäkerhet om bergets nivå får vidare geoundersökningar i området får visa hur 

grundläggning skall utföras.  

Fortsatt arbete 

Vid närmare planering av byggnation skall geoundersökning för aktuellt område utföras där följande 

bör utredas vidare:  

• Jordlagerföljd 

• Längd till berg 

• Sättningsbenägenhet 

• Miljöundersökning 

• Grundvattennivåer 

Underlag: 

• Ramböll 2011-08-24 PM Geoteknik NÖ Knivsta* , se gräns för område i figur nedan.

 
• SGU:s geokarta 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning – resultatrapport. Fastigheten Gredelby 7:76, 

Knivsta (181104) 

Sammanställning utförd av 

Fredrik Molin 

JM AB 

2018-11-14 
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SAMMANFATTNING 

 

Orbicon AB har på uppdrag av JM genomfört en miljöteknisk markundersökning 

inom fastigheten Gredelby 7:76.  

 

JM har genom dotterbolaget ”Borätt” förvärvat fastigheten Gredelby 7:76 i Knivsta. 

För att uppfylla krav i detaljplanen ska det utföras en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheten. Fastigheten har ej varit bebyggd, men har 

fungerat som upplagsyta för byggnadsmaterial och dylikt.  

 

Den miljötekniska markundersökningen omfattade 9 st. provpunkter som provtogs 

med hjälp av skruvborrning monterad på borrbandvagn. Femton jordprover 

skickades för analys till Eurofins ackrediterade laboratorium. 

 

I samtliga provpunkter, utom möjligtvis i provpunkt BH4, noterades fyllnadsmaterial 

i hela borrprofilen ned till erhållet borrstopp vid förmodat berg på nivån 2,4-4,0 meter 

under markytan. I fyllnadsmaterialet noterades stora mängder spån, flis och bark 

samt tegel- och/eller asfaltkross.  

 

Alifatiska kolväten >C16-C35, PAH H, kadmium och PCB-7 noterades i halter över 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM i fyllnadsmaterialet. Av dessa ämnen 

har PCB-7 även noterats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

MKM. Utöver dessa ämnen förekommer PAH M samt zink och bly i fyllnadsmaterialet 

i halter över Naturvårdsverkets nivåer för MRR.  

 

Spån och flis har påträffats i jorden inom fastigheten. Spån/flis medför en låg TS-halt 

och hög TOC halt (27-38 % TS), vilket kan bli problematiskt om jordmaterialet måste 

omhändertas externt. Förhöjda halter av alifatiska kolväten C16-C35 har påvisats i 

jordmaterialet med halter över KM. Mottagningsanläggningar som tar emot IFA 

massor har gränsvärden för TOC på 5 %. Mottagningsalternativ för spån/flis kan 

därmed bli förbränning. 

 

Klorfenoler och dioxin har noterats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns i 

fyllnadslager bestående av bark, spån och flis. Inga halter överstiger 

Naturvårdsverkets generella riktvärden, men då antalet analyser är få kan högre 

halter i området inte uteslutas.    

 

För att kunna exploatera aktuell fastighet rekommenderas kompletterande 

provtagning samt en riskbedömning avseende ovannämnda ämnen. 
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1. INLEDNING 

Orbicon AB (nedan Orbicon) har på uppdrag av JM (beställaren) genomfört en 

miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Gredelby 7:76, Knivsta kommun. 

JM har förvärvat fastigheten genom dotterbolaget ”Borätt” och för att uppfylla krav i 

detaljplanen ska det utföras en miljöteknisk markundersökning på fastigheten. 

 

Enligt uppgifter har fastigheten inte varit bebyggd, men platsen har fungerat som 

upplagsyta för byggnadsmaterial och dylikt. Det kan inte uteslutas att en förvaring av 

eventuellt miljöfarliga material/ämnen skett inom området. Ingen miljöteknisk eller 

geoteknisk undersökning har utförts. 

1.1. Syfte och omfattning  

Syftet med undersökningen är att få en översiktlig bild av föreningssituationen på den 

aktuella fastigheten.  

 

Uppdraget har omfattat jordprovtagning genom skruvborrning i 9 provpunkter, 

fältmätning med PID-instrument, inskickande av jordprover för laboratorieanalys till av 

kunden kontrakterat analyslaboratorium samt sammanställning av utfört arbete och 

resultat i en resultatrapport. Då inget grundvatten har påträffats utgick provtagning av 

detta medium ur uppdraget.  

2. OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1. Generell beskrivning 

Fastigheten Gredelby 7:76 är belägen på Lertagsvägen 1A i Knivsta kommun. 

 

Fastigheten avgränsas av Centralvägen i östlig och Lertagsvägen i nordlig riktning. 

Öster om Centralvägen återfinns bland annat en livsmedelsbutik efterföljt av 

bostadsområden och mindre skogspartier. Norr om Lertagsvägen återfinns en skola. 

Även norr om skolan återfinns bostadsområden och mindre skogspartier. Närmaste 

bostadsområde är beläget ca 130 m norr om fastigheten. Väster om fastigheten finns 

ett mindre skogsparti efterföljt av järnvägsspår.    

2.2. Nuvarande markanvändning 

Det berörda markområdet används som upplags- och förvaringsplats (asfalt, grus och 

maskiner). En översiktsbild med berörd fastighet syns i figur 1. Fastigheten består till 

störst del av en grusad yta från norr till söder med ett skogsparti  i den västra delen av 

fastigheten. 



Översiktlig miljöteknisk markundersökning - resultatrapport     - 181327 - 2018-11-01  
 

 2 / 8 

 

 
Figur 1. Den undersökta fastigheten är markerad med rött på översiktsbilden ifrån Knivsta, Uppsala. 
(Eniro, hämtad 2018-10-08).  

 

3. FÄLTARBETE 

Som förberedelser för fältarbetet gjordes en anmälan för utsättning av el-, tele- och VA-

ledningar i Ledningskollen.se och GPS användes för utsättning av 

provtagningspunkterna.  

 

Fältarbetet utfördes den 2 oktober, 2018. Borrbandvagn med skruvborr användes för 

provtagning av jord. Jordprovtagning utfördes av handläggare från Orbicon och 

borrbandvagn tillhandahölls av AM Geo.  

 

Fält- och provtagningsarbetet utfördes i enlighet med de rekommendationer och 

riktlinjer som Svenska Geotekniska Föreningen har utarbetat (SGF, 2013). 
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3.1. Provtagningsplan 

En provtagningsplan togs fram utifrån syftet med undersökningen. 

Provtagningspunkterna har en geografisk spridning främst i syfte att undersöka 

föroreningssituationen förutsättningslöst i ett område med fyllnadsmaterial. 

 

Provpunkterna är placerade enligt följande:  

 

 BH1-BH2 och BH7: borrad inom skogsparti (västra delen av fastigheten) 

 BH3-BH4, BH5-BH6 och BVH8-BH9: borrad på grusad yta. 

 

För lokalisering av provpunkternas läge, se bilaga 1. 

3.2. Inmätning  

Inmätning av provtagningspunkter utfördes av handläggare från Orbicon med GPS 

Trimble R10. Redovisning sker i koordinatsystem SWEREF 99  och höjdsystem RH 

2000. 

3.3. Jordprovtagning 

Jordprovtagning utfördes i sammanlagt nio (9) st. provtagningspunkter. Prover uttogs 

som halvmetersprov, alternativt vid förändring av jordart eller indikation på förorening. 

Jordprovtagningen genomfördes ned till minst 0,5 meter ned i naturlig jordart, dock 

maximalt 4,0 meter under markytan (m u. my.) eller till att borrstopp erhölls. Jordprover 

insamlades i glasburkar med diffusionstäta lock och i diffusionstäta påsar. Proverna 

förvarades mörkt och svalt direkt efter insamlandet och under transport.  

 

Utöver nämnda prover insamlades jord i ytterligare en diffusionstät påse för en direkt 

analys av flyktiga ämnen med fotojoniseringsdetektor (PID av modell MiniRAE Lite). 

 

Sammanlagt insamlades femtiofyra (54) st. jordprover, varav femton (15) st. sändes in 

för laboratorieanalys. Övriga prover finns sparade hos Orbicon i 3 månader för eventuell 

kompletterande laboratorieanalys. 

3.4. Laboratorieanalyser jord 

Femton (15) st. utvalda jordprover skickades in för analys till det ackrediterade 

laboratoriet Eurofins Environment. Analys av följande ämnen/ämnesgrupper utfördes: 

 

 Alifatiska och aromatiska kolväten inkl. BTEX och PAH (14 prov) 

 Metaller (14 prov) 

 Kvicksilver (8 prov) 

 Dioxiner och furaner (2 prov) 

 Klorfenoler (4 prov) 

 TOC (14 prov) 

 PCB (6 prov) 
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Därtill utfördes ett laktest  på ett samlingsprov av ytliga jordprover i provpunkt BH1-9. 

4. RIKTVÄRDEN 

4.1. Jord 

För bedömning av uppmätta halter i jord har Naturvårdsverket generella riktvärden för 

bedömning av förorenad mark använts (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena för 

utvalda parametrar uppdaterades i juni 2016, vilka tillämpas i detta projekt.  

 

De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där 

exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De 

två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 

markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för 

människa såsom intag av jord, hudkontakt med jord och damm, inandning av ångor och 

damm, intag av grönsaker från området, intag av fisk från intilliggande sjöar, samt 

dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För miljön gäller att markens funktioner ska 

upprätthållas och alla former av liv i ytvatten ska skyddas. KM innebär att markkvaliteten 

inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) 

kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt 

grundvatten och ytvatten skyddas. MKM innebär att markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till exempelvis kontor, industrier och vägar. Ytvatten skyddas, liksom 

grundvatten på ett avstånd av ca 200 meter från området. 

 

Ur ett masshanteringsperspektiv har uppmätta halter i jord även jämförts med 

Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) och Avfall Sveriges 

rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA). Naturvårdsverkets nivåer för mindre 

än ringa risk är tillämpliga för avfall som återvinns för anläggningsändamål 

(Naturvårdsverket, 2010).  Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall 

(Avfall Sverige, 2007) används av mottagningsanläggningar för att bedöma när massor 

ska betraktas som farligt avfall då särskilda lagar och regler gäller för hantering och 

deponering av sådana massor.  

 

5. RESULTAT 

5.1. Fältobservationer och fältanalyser 

På markytan noterades mindre högar av asfalt och spår av isoleringsmaterial noterades 

vid provpunkt BH6. Här var även två asfaltmaskiner uppställda.  

 

I samtliga provpunkter, utom möjligtvis i provpunkt BH4, noterades fyllnadsmaterial i 

hela borrprofilen. I sju provpunkter noterades spån, flis och bark i fyllnadsmaterialet. I 

fem provpunkter noterades inslag tegel- och/eller asfaltkross. I fem av ovannämnda 

punkter överlagrades dessa fyllnadslager av ett sandigt grusigt fyllnadsmaterial. I 

samtliga provpunkter erhålls borrstopp mot förmodat berg. Maximalt borrdjup om cirka 

4,0 meter under markytan uppnåddes endast i en borrpunkt. I övriga borrpunkter erhålls 
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borrstopp mot förmodat berg vid nivån 2,4-3,6 meter under markytan. Eventuellt 

påträffades grusig torrskorpelera från ca 2,0 meter under markytan i provpunkt BH4.  

 

Vid jordprovtagningen noterades inget grundvatten.  

 

Inga okulära tecken av petroleumförorening observerades vid fältarbetet. Samtliga 

jordprover mättes i fält för kontroll av flyktiga organiska föroreningar med hjälp av ett 

PID-instrument. Ingen halt över 5 ppm observerades med PID-instrumentet.  

 

För utförligare information om provtagningen, se bilaga 2.  

5.2. Analysresultat 

Analysresultaten har sammanställts och jämförs med tillämpbara jämförvärden i bilaga 

3. Fullständiga analysrapporter med uppgifter om analysmetoder och mätosäkerhet 

redovisas i bilaga 4.  

 

Av resultatsammanställningen i bilaga 3 framgår att alifatiska kolväten >C16-C35, 

PAH H, kadmium och PCB7 har noterats i halter över Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för  mindre känslig markanvändning (KM). Av dess ämnen har även PCB-7 

noterats i halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre 

känslig markanvändning (MKM). Inga andra ämnen har noterats i halter överskridande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och/eller MKM. Sammanlagt fyra av 

femton analyserade jordprover (27 procent) uppvisar halter överskridande 

Naturvårdsverkets generella riktvärden. Inga analyserade ämnen har heller noterats i 

halter överskridande Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA).  

 

Utöver dessa ämnen förekommer PAH M samt zink och bly i halter över 

Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR). Även klorfenoler och dioxin, 

för vilka det saknas haltgränser för MRR, har noterats i halter över laboratoriets 

rapporteringsgräns.  

 

Analysresultaten för utfört laktest har sammanställts och jämförs med gränsvärden för 

utlakning vid deponi av inert avfall (NFS 2004:10) i tabell 1 nedan. Fullständig 

analysrapport med uppgifter om analysmetoder och mätosäkerhet redovisas i bilaga 4. 

Av resultatsammanställningen framgår att halterna molybden och antimon överskrider 

dessa gränsvärden.  
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Tabell 1. Analysresultat från laktest (l7S =10 l/kg) jämförda med gränsvärden för utlakning vid deponi för 
inert avfall (NFS 2004:10). Alla halter anges i mg/kg TS.  

Parameter Laktest JM NFS: 2010:4 

Arsenik 0,16 0,5 

Barium <2,0 20 

Kadmium <0,0040 0,04 

Krom 0,065 0,5 

Koppar 0,42 2 

Kvicksilver <0,0010 0,01 

Molybden 1,4 0,5 

Nickel 0,11 0,4 

Bly 0,25 0,5 

Antimon 1,3 0,06 

Selen 0,028 0,1 

Zink <0,40 4 

Klorid 13 800 

Fluorid 5,1 10 

Sulfat 110 1000 

Fenolindex <0,10 1 

DOC 130 500 

TS 1600 4000 

 

Höga TOC halter (27,1-38 % TS) har påträffats i vissa analyserade jordprov där spån/flis 

noterats (BH 3 1-1,5m och BH7 1-1,5m). Det skall beaktas att gränsvärdena för icke 

farligt avfall ligger på 5 %. 

 

6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Baserat på ovanstående görs följande slutsatser och rekommendationer:  

 

 I samtliga provpunkter, utom möjligtvis i provpunkt BH4, noterades 

fyllnadsmaterial i hela borrprofilen ned till erhållet borrstopp vid förmodat berg 

på nivån 2,4-4,0 meter undermarkytan. I fyllnadsmaterialet noterades stora 

mängder spån, flis och bark samt tegel- och/eller asfaltkross.  

 

 Inget grundvatten noterades vid markundersökningen.  

 

 Alifatiska kolväten >C16-C35, PAH H, kadmium och PCB7 noterades i halter 

över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM i fyllnadsmaterialet. Av 
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dessa ämnen har PCB7 även noterats i halter över Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för MKM. Utöver dessa ämnen förekommer PAH M samt zink och 

bly i fyllnadsmaterialet i halter över Naturvårdsverkets nivåer för MRR. Inga 

analyserade ämnen har noterats i halter överskridande Avfall Sveriges 

rekommenderade haltgränser för farligt avfall. 

 

 Uppmätta halter molybden och antimon i utfört laktest överstiger de 

gränsvärden för utlakning som gäller för avfall som får tas emot vid deponier för 

inert avfall enligt NFS 2004:10.   

 

 Spån och flis har påträffats i jorden inom fastigheten. Spån/flis medför en låg 

TS-halt och hög TOC halt (27-38 % TS), vilket kan bli problematiskt om 

jordmaterialet måste omhändertas externt. Förhöjda halter av alifatiska 

kolväten C16-C35 har påvisats i jordmaterialet med halter över KM. 

Mottagningsanläggningar som tar emot IFA massor har gränsvärden för TOC 

på 5 %. Mottagningsalternativ för spån/flis kan därmed bli förbränning. 

 

 Klorfenoler och dioxin har noterats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns 

i fyllnadslager bestående av bark, spån och flis. Inga halter överstiger 

Naturvårdsverkets generella riktvärden, men då antalet analyser är få kan 

högre halter i området inte uteslutas.    

 

 För att kunna exploatera aktuell fastighet rekommenderas kompletterande 

provtagning samt en riskbedömning avseende ovannämnda ämnen utifrån 

planerad markanvändning inom fastigheten.  

 

 

 

Orbicon AB 

 

Upprättad av:   Granskad av:   

 

 

 

 
Madelene Jansson  Linda Karlsson   
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Översiktlig miljöteknisk markundersökning JM Knivsta - 181327- 2018-11-01

BILAGA 2 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - JORD

Provpunkts-
beteckning

Markyta
Djup

(m.u.my.)
Geoteknisk 
benämning

Färg
Torrt /Fuktigt

/Blött (m.u.my.)
Jordprov 
(m.u.my.)

PID-värde
(ppm)

Laboratorie-
analys

Analys- 

resultat1 Anmärkningar / Fältobservationer

BH1 X (öst): Gräs 0-1,0 muGr/F B/G F (0-2,6) 0-0,5 <5 Växtdelar. Inslag av f. grus/sten. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Y (norr): 0,5-1,0 <5 Växtdelar.  Inslag av f. grus/sten. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Z (höjd): + 1,0-2,0 saGr/F B/G 1,0-1,5 <5 Inslag av f. sand/grus. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

1,5-2,0 <5 Inslag av f. sand/grus. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

2,0-2,6 vxT/F B/S 2,0-2,6 <5 Torv. Fyllnads ellrer naturligt? Frän lukt. Eter/ättika?

STOPP Borrhålet flyttas 6 ggr. Borrstopp/berg, vid ca 2,6 m.u.my. 

BH2 X (öst): Gräs 0-0,5 musaGr/F B T (0-0,5) 0-0,5 <5 Växtdelar. F. sand/grus. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar

Y (norr): 0,5-1,5 vxT B/S F (0,5-2,5) 0,5-1,0 <5 Torv. 

Z (höjd): 1-1,5 <5 Torv. Dylukt. 

1,5-2,0 Vx B/S 1,5-2,0 <5 Utfyllt med Spån

2,0-2,5 tgrLe/F BG 2,0-2,5 <5 F. grus och tegelkross i lera.  

STOPP Borrhålet flyttas 3 ggr. Borrstopp/berg, vid ca 2,4-2,5 m.u.my. 

BH3 X (öst): Grus 0-1,0 Gr/F G T (0-1,5) 0-0,5 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Y (norr): 0,5-1,0 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Z (höjd): 1,0-1,5 Vx/F 1,0-1,5 <5 Sågspån

1,5-3,0 vxLe/F T/F (1,5-3,0) 1,5-2,0 <5 Sågspån i lera

2,0-2,5 <5 Sågspån i lera

2,5-3,0 <5 Spår av sågspån. Borrhålet flyttas 1 ggr. Borrstopp/berg, vid ca 2,4 samt 3,0 m.u.my. 

STOPP

BH4 X (öst): Grus 0-1,5 Gr/F G T (0-2,0) 0-0,5 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Y (norr): 0,5-1,0 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Z (höjd): 1,0-1,5 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

1,5-2,7 grLet 1,5-2,0 <5 grus i leran. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

T/F (2,0-2,7) 2,0-2,7 <5 grus i leran. Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar. Ev. naturligt material, inget skikt

STOPP Borrstopp/berg, vid ca 2,7 m.u.my. 

BH5 X (öst): Grus 0-0,5 Gr/F G T (0-3,6) 0-0,5 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Y (norr): 0,5-1,0 saGr/F 0,5-1,0 <5 Ingen lukt eller okulära tecken på föroreningar.

Z (höjd): 1,0-3,6 letGr/F 1,0-1,5 <5 Spår av asfaltskross.

1,5-2,0 <5 Spår av asfaltskross. Frän lukt.

2,0-2,5 <5 Tegelkross

2,5-3,0 <5 Tegelkross

3,0-3,6 <5 Tegelkross

STOPP Borrstopp/berg? vid ca 3,6 m.u.my. 

Koordinater
(SWEREF 99)

Temperatur (°C) 5 Metod Skruvborrning

Väderlek Molnigt Borrdiameter (mm) 75

Provtagningsdatum 2018-10-02 Underentreprenör AM-GEO AB

Provtagare Madelene Jansson Maskinutrustning Borrvagn Geotech 604

 1 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009; rev. 2016).
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BILAGA 2 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - JORD

Provpunkts-
beteckning

Markyta
Djup

(m.u.my.)
Geoteknisk 
benämning

Färg
Torrt /Fuktigt

/Blött (m.u.my.)
Jordprov 
(m.u.my.)

PID-värde
(ppm)

Laboratorie-
analys

Analys- 

resultat1 Anmärkningar / Fältobservationer
Koordinater

(SWEREF 99)

Temperatur (°C) 5 Metod Skruvborrning

Väderlek Molnigt Borrdiameter (mm) 75

Provtagningsdatum 2018-10-02 Underentreprenör AM-GEO AB

Provtagare Madelene Jansson Maskinutrustning Borrvagn Geotech 604

BH6 X (öst): Grus 0-1,0 Gr/F G 0-0,5 <5 Tegelkross. Isoleringsmaterial någon meter ifrån borrpunkten

Y (norr): 0,5-1,0 <5 Tegelkross

Z (höjd): 1,0-1,5 saGr/F B/G 1,0-1,5 <5 Tegelkross

1,5-2,9 lesaGr/F G 1,5-2,0 <5 Spån

2,0-2,5 <5 Spån och tegel

2,5-2,9 <5 Spån och tegel.

STOPP Borrstopp/berg? vid ca 2,9 m.u.my. 

BH7 X (öst): Mu 0-0,5 Mu B 0-0,5 <5 Växtdelar

Y (norr): 0,5-1,5 saGr/F 0,5-1,0 <5 sand/grus.

Z (höjd): 1,0-1,5 <5 Spån/flis. Frän lukt.

1,5-4,0 Vx/F? 1,5-2,0 <5 Spån/flis. Torv.

2,0-2,5 <5 Spån/flis. Torv. 

2,5-3,0 <5 Spån/flis. Torv.

3,0-4,0 <5 Spån/flis. Torv.

STOPP Borrstopp ca 4,0 m.u.my.

BH8 X (öst): Grus 0-1,8 Mu B 0-0,5 <5 Inslag av asfalt- och tegelkross.

Y (norr): 0,5-1,0 <5 Inslag av asfalt- och tegelkross.

Z (höjd): 1,0-1,5 <5 Tegelkross. Torv.

1,5-1,8 <5 Spån/flis. Tegelkross.

1,8-2,8 Vx/F? 1,8-2,0 <5 Spån/flis. 

2,0-2,4 <5 Spån/flis. 

2,4-2,8 <5 Spån/flis. 

STOPP Borrstopp ca 2,8 m.u.my.

BH9 X (öst): Grus 0-2,9 Gr/F G 0-0,5 <5 Tegelkross

Y (norr): 0,5-1,0 <5 Tegelkross

Z (höjd): 1,0-1,5 <5 Tegelkross

1,5-2,0 <5 Tegelkross. Torv.

2,0-2,5 <5 Tegelkross. Torv.

2,5-2,9 <5 Tegelkross. Torv.

STOPP Borrstopp/vridstopp/berg? ca 2,7 m.u.my.

 1 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009; rev. 2016).

 2 / 2



Översiktlig miljöteknisk markundersökning JM Knivsta - 181327- 2018-10-24

BILAGA 3 - ANALYSRESULTAT - JORD

177-2018-10110361177-2018-10110362177-2018-10110363177-2018-10110364177-2018-10110365177-2018-10110366177-2018-10110367177-2018-10110368177-2018-10110369177-2018-10110370177-2018-10110371177-2018-10110372177-2018-10110373177-2018-10110374

2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02

BH1 BH1 BH2 BH3 BH3 BH4 BH5 BH5 BH6 BH7 BH7 BH8 BH8 BH9

0-0,5 2-2,6 0-0,5 0-0,5 1-1,5 1-1,5 0-0,5 1,5-2 0-0,5 0-0,5 1-1,5 0,5-1 2,4-2,8 0-0,5

MRR KM1 MKM2 Farligt avfall3

Torrsubstans % 90,3 75 94,5 88,2 36,4 86,4 89,5 88,8 82,6 88,2 39,6 93,5 82,5 93,1

TOC analyserat % TS 1,2 2,7 0,6 1,8 38 1,1 2,1 0,8 2,4 2,9 27,1 0,7 1,2 0,5

Alifater >C5-C8 -- 25 150 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 -- 25 120 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 -- 100 500 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 41 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 38 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 -- 100 500 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 41 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 38 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 -- 100 500 -- mg/kg TS < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 45 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 42 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 -- 100 1000 10000 mg/kg TS 13 56 < 10 12 420 < 10 26 < 10 24 51 470 35 15 27

Aromater >C8-C10 -- 10 50 1000 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 -- 3 15 mg/kg TS < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 8,2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 7,5 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 -- 10 30 mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 4,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 3,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Bensen -- 0,012 0,04 mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen -- 10 40 mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen -- 10 50 mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylener, summa -- 10 50 mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

PAH - L 0,6 3 15 -- mg/kg TS < 0,045 0,16 < 0,045 < 0,045 < 0,42 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,38 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH - M 2 3,5 20 -- mg/kg TS < 0,075 2,4 0,12 < 0,075 < 0,70 < 0,075 0,12 < 0,075 0,16 < 0,075 < 0,63 0,12 < 0,075 0,13

PAH - H 0,5 1 10 -- mg/kg TS 0,12 1,8 0,13 < 0,11 < 0,98 < 0,11 0,15 < 0,11 0,38 0,14 < 0,88 0,18 < 0,11 0,17

PAH Cancerogena -- -- -- 100 mg/kg TS 0,11 2,7 0,12 < 0,14 < 0,84 < 0,090 0,18 < 0,14 0,32 0,13 < 0,75 0,15 < 0,14 0,14

PAH Övriga -- -- -- 1000 mg/kg TS < 0,14 4,3 0,18 < 0,23 < 1,3 < 0,14 0,32 < 0,23 0,26 < 0,14 < 1,2 0,2 < 0,23 0,21

Arsenik (As) 10 10 25 1000** mg/kg TS < 2,0 < 2,4 < 2,0 < 2,1 < 25 < 2,1 < 2,1 < 2,1 < 2,2 < 2,1 < 23 < 2,0 2,2 < 2,0

Barium (Ba) -- 200 300 10000 mg/kg TS 40 62 22 25 140 45 47 34 60 49 95 43 53 40

Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 1000 mg/kg TS < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 1,4 0,26 < 0,20 < 0,20 0,28 0,25 1,3 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt (Co) -- 15 35 2500** mg/kg TS 7,2 6,1 5,4 4,8 < 6,2 11 5,2 6,2 8,7 7,6 6,7 8 7 7,1

Krom (Cr) 40 80 150 10000 mg/kg TS 17 20 13 25 8,8 35 19 26 27 21 16 17 23 18

Koppar (Cu) 40 80 200 2500** mg/kg TS 12 16 8,2 12 30 23 12 12 13 16 15 12 15 11

Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 1000** mg/kg TS - 0,022 - - < 0,13 < 0,011 - < 0,011 < 0,011 - < 0,12 - 0,014 < 0,010

Nickel (Ni) 35 40 120 1000 mg/kg TS 8,8 9,3 6 7,7 < 6,2 19 6,1 8,6 8,3 9,7 10 6 12 7,3

Bly (Pb) 20 50 400 2500** mg/kg TS 6,2 19 6,3 6,2 < 13 11 7,9 7,4 8,6 10 25 9,9 12 7,7

Vanadin (V) -- 100 200 10000 mg/kg TS 27 36 21 27 < 25 38 34 34 38 27 23 35 39 32

Zink (Zn) 120 250 500 2500** mg/kg TS 43 73 28 38 180 57 48 44 49 56 150 37 62 39

S:a klorfenoler -- 0,5 3 2500 mg/kg TS - 0,013 - - 0,36 - - - - - 0,12 - Ej det. -

      S:a PCB (7st) -- 0,008 0,2 10 mg/kg TS < 0,0070 - - - - - - < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 - 4,7 - < 0,0070

      WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ -- 20 200 15000 ng/kg TS - - - - 0,23 - - - - - - - 0,26 -

      WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ -- 20 200 15000 ng/kg TS - - - - 7,2 - - - - - - - 3,4 -

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar över riktvärden markeras med skuggad cell.

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

- = Parameter ej analyserad.

1,2 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med avseende

på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009; rev. 2016).

3 = Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade

 massor (Avfall Sverige, 2007).

* = Samlat riktvärde för alifater >C6-C10 / alifater >C10-C16 / aromater >C10-C35 / BTEX.

** = Kontroll om massorna utgör farligt avfall görs även för ämnenas sammanvägda egenskaper.

1000*

Riktvärden

10000*

1000*

1000*

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum

Provbeteckning

Provtagningsdjup (m)

Parameter Enhet
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Analysrapporter  



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205119-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=deÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110374Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH9  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%93.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

RestoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.060Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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EUSELI2-00571970

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.34Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts0.6Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts0.5TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-203007-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g$AeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110373Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

2,4-2,8
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-18

Provmärkning: BH8  2,4-2,8m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts15Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts1.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts1.2TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205118-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=c\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110372Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0,5-1
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH8  0,5-1m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts35Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

RestoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.34Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts0.088PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.72PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.15PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts1.4PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts1.5PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts0.89PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts4.7S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts0.8Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts0.7TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205117-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=bSÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110371Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

1-1,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH7  1-1,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%39.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 38Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 38Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 42Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts470Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 3.8Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 3.8Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 3.8Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.25Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.25Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.25Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.25Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.38Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.63Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.88Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.75Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 1.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 1.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 23Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts95Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.12Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts27.2Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts27.1TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH, ALI, ARO pga svår provmatris.
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av låg invikt.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205116-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=aJÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110370Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH7  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts51Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts3.0Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts2.9TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205115-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=`AÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110369Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH6  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%82.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts24Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.039Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.32Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.58Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts2.7Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.3TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts2.4TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-203006-01

EUSELI2-00571970
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110368Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

1,5-2
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-18

Provmärkning: BH5  1,5-2m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-203006-01

Í%R%^Â!g$@\Î

EUSELI2-00571970

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts1.0Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.2TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts0.8TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-203005-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g$?SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110367Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-18

Provmärkning: BH5  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts26Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-203005-01
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts2.2Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts2.1TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205114-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=_8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110366Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

1-1,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH4  1-1,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts1.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.3TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts1.1TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205113-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=^/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110365Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

1-1,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH3  1-1,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%36.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 41Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 41Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 45Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts420Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 4.1Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 4.1Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 4.1Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.28Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.28Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.28Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.28Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.28Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.42Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.70Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.98Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.84Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 1.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 2.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 25Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.4Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 6.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.13Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts< 6.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 25Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts180Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts38.1Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts38.0TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH, alifater och aromater pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-203004-01

EUSELI2-00571970
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110364Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-18

Provmärkning: BH3  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts1.9Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts1.8TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110363Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH2  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%94.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts0.7Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts0.6TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110362Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

2-2,6
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-18

Provmärkning: BH1  2-2,6m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts56Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.27Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.51Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts0.032Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.094Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.72Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.83Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.7Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 
ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts73Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts2.8Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts2.7TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205111-01

EUSELI2-00571970
Í%R%^Â!g=\ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110361Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,5
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH1  0-0,5m
Provtagningsplats: P.036997.1.4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

%90.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)EN 16167:2012 mod30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)EN 16167:2012 mod25%

mg/kg Ts< 0.0070S:a PCB (7st) a)EN 16167:2012 mod

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
028311 utg 1

25%

% Ts1.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

10%

% Ts1.2TOC a)SS-EN 13137:2001 
metodappl. A

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-206213-01

EUSELI2-00571978
Í%R%^Â!gJbTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
P.036997.1.4.1 / Björn O. Gardbring

JM AB 
Björn Gardbring
.
169 82 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8891833

Provbeskrivning:
177-2018-10110397Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
Typ av lakning

2018-10-02
Madelene Jansson
Enstegs skaktest L/S=10

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-23

Provmärkning: Laktest, JM_Tilläggspaket Inert deponi

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 
15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

8.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.2Temperatur a)*EN 12457/1-4

mS/m16Konduktivitet a)SS-EN 27888:1994

mg/kg Ts1.3Antimon Sb a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.16Arsenik As a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<2.0Barium Ba a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.25Bly Pb a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0040Kadmium Cd a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.42Koppar Cu a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.065Krom Cr a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0010Kvicksilver Hg a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

30%

mg/kg Ts1.4Molybden Mo a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.11Nickel Ni a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.028Selen Se a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.40Zink Zn a)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts13Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts5.1Fluorid b)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts110Sulfat b)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts<0.10Fenolindex b)SS-EN ISO 1440210%

mg/kg Ts130DOC b)SS EN 1484:199730%

mg/kg Ts1600Ts för lösta ämnen a)SS 028113:198130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN

Kopia till:

 mjan@orbicon.se  (mjan@orbicon.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-199355-01

EUSELI2-00571998
Í%R%^Â!f]ÃNÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
181327 JM Knivsta

Orbicon AB 
Madelene Jansson
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:
177-2018-10110437Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-15

Provmärkning: BH8 2,4-2,8
Provtagningsplats: 181327 JM Knivsta

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

ng/kg Ts< 0.602,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts2.21,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts21OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.22,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.22,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 1.22,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts221,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 1.21,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts41OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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ng/kg Ts0.25WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.6WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.26WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.4WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.31I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts3.1I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205013-01

EUSELI2-00571998
Í%R%^Â!g<ZjÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
181327 JM Knivsta

Orbicon AB 
Madelene Jansson
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:
177-2018-10110436Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH8 2,4-2,8
Provtagningsplats: 181327 JM Knivsta

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

µg/kg Ts< 52,3,4,5-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,6-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,6-Triklorofenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4/2,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,6-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,4-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 54-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 5Pentaklorfenol a)Internal Method 039250%

Not detectedSumma Klorfenoler a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-205013-01

Í%R%^Â!g<ZjÎ

EUSELI2-00571998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205012-01

EUSELI2-00571998
Í%R%^Â!g<YaÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
181327 JM Knivsta

Orbicon AB 
Madelene Jansson
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:
177-2018-10110435Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH7 1-1,5 m
Provtagningsplats: 181327 JM Knivsta

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%43Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

µg/kg Ts< 52,3,4,5-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,6-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,6-Triklorofenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 152,4/2,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,6-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts1203,4-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 54-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 5Pentaklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts120Summa Klorfenoler a)*

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för en eller flera klorfenoler p g a interferens.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-205012-01

Í%R%^Â!g<YaÎ

EUSELI2-00571998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-199361-01

EUSELI2-00571998
Í%R%^Â!f^!@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
181327 JM Knivsta

Orbicon AB 
Madelene Jansson
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:
177-2018-10110434Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-15

Provmärkning: BH3 1-1,5
Provtagningsplats: 181327 JM Knivsta

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%38.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

ng/kg Ts< 1.42,3,7,8-TetraCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,7,8-PentaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,4,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,6,7,8-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,7,8,9-HexaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts9.71,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts98OktaCDD a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.72,3,7,8-TetraCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

15%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.72,3,4,7,8-PentaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,4,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,7,8,9-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.72,3,4,6,7,8-HexaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

20%

ng/kg Ts8.21,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts< 2.71,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

30%

ng/kg Ts82OktaCDF a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-199361-01

Í%R%^Â!f^!@Î

EUSELI2-00571998

ng/kg Ts0.20WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts7.7WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.23WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts7.2WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts0.36I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

ng/kg Ts6.6I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)EPA 1613B mod / EU 
644/2017

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205011-01

EUSELI2-00571998
Í%R%^Â!g<XXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
181327 JM Knivsta

Orbicon AB 
Madelene Jansson
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:
177-2018-10110433Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH3 1-1,5
Provtagningsplats: 181327 JM Knivsta

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%39Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

µg/kg Ts< 52,3,4,5-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,6-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 102,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,6-Triklorofenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 352,4/2,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,6-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts3603,4-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 54-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 5Pentaklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts360Summa Klorfenoler a)*

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för en eller flera klorfenoler p g a interferens.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-205011-01

Í%R%^Â!g<XXÎ

EUSELI2-00571998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-205010-01

EUSELI2-00571998
Í%R%^Â!g<WOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
181327 JM Knivsta

Orbicon AB 
Madelene Jansson
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Kundnummer: SL8418726

Provbeskrivning:
177-2018-10110432Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2018-10-02
Madelene Jansson

Provet ankom:
JordMatris:
2018-10-11

Utskriftsdatum: 2018-10-22

Provmärkning: BH1 2-2-6
Provtagningsplats: 181327 JM Knivsta

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76Torrsubstans a)DS 204 mod.10%

µg/kg Ts< 52,3,4,5-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,4-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5,6-Tetraklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3,6-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,3-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4,6-Triklorofenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52,4/2,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts132,6-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 52-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,4,5-Triklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 153,4-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53,5-Diklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 53-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 54-Klorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts< 5Pentaklorfenol a)Internal Method 039250%

µg/kg Ts13Summa Klorfenoler a)*

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för en eller flera klorfenoler p g a interferens.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Miljø, DENMARK

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-205010-01

Í%R%^Â!g<WOÎ

EUSELI2-00571998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Översiktlig miljöteknisk markundersökning JM Knivsta - 181327- 2018-10-24

BILAGA 3 - ANALYSRESULTAT - JORD

177-2018-10110361177-2018-10110362177-2018-10110363177-2018-10110364177-2018-10110365177-2018-10110366177-2018-10110367177-2018-10110368177-2018-10110369177-2018-10110370177-2018-10110371177-2018-10110372177-2018-10110373177-2018-10110374

2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02 2018-10-02

BH1 BH1 BH2 BH3 BH3 BH4 BH5 BH5 BH6 BH7 BH7 BH8 BH8 BH9

0-0,5 2-2,6 0-0,5 0-0,5 1-1,5 1-1,5 0-0,5 1,5-2 0-0,5 0-0,5 1-1,5 0,5-1 2,4-2,8 0-0,5

MRR KM1 MKM2 Farligt avfall3

Torrsubstans % 90,3 75 94,5 88,2 36,4 86,4 89,5 88,8 82,6 88,2 39,6 93,5 82,5 93,1

TOC analyserat % TS 1,2 2,7 0,6 1,8 38 1,1 2,1 0,8 2,4 2,9 27,1 0,7 1,2 0,5

Alifater >C5-C8 -- 25 150 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 -- 25 120 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 -- 100 500 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 41 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 38 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 -- 100 500 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 41 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 38 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 -- 100 500 -- mg/kg TS < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 45 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 42 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 -- 100 1000 10000 mg/kg TS 13 56 < 10 12 420 < 10 26 < 10 24 51 470 35 15 27

Aromater >C8-C10 -- 10 50 1000 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 -- 3 15 mg/kg TS < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 8,2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 7,5 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 -- 10 30 mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 4,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 3,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Bensen -- 0,012 0,04 mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen -- 10 40 mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen -- 10 50 mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylener, summa -- 10 50 mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

PAH - L 0,6 3 15 -- mg/kg TS < 0,045 0,16 < 0,045 < 0,045 < 0,42 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,38 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH - M 2 3,5 20 -- mg/kg TS < 0,075 2,4 0,12 < 0,075 < 0,70 < 0,075 0,12 < 0,075 0,16 < 0,075 < 0,63 0,12 < 0,075 0,13

PAH - H 0,5 1 10 -- mg/kg TS 0,12 1,8 0,13 < 0,11 < 0,98 < 0,11 0,15 < 0,11 0,38 0,14 < 0,88 0,18 < 0,11 0,17

PAH Cancerogena -- -- -- 100 mg/kg TS 0,11 2,7 0,12 < 0,14 < 0,84 < 0,090 0,18 < 0,14 0,32 0,13 < 0,75 0,15 < 0,14 0,14

PAH Övriga -- -- -- 1000 mg/kg TS < 0,14 4,3 0,18 < 0,23 < 1,3 < 0,14 0,32 < 0,23 0,26 < 0,14 < 1,2 0,2 < 0,23 0,21

Arsenik (As) 10 10 25 1000** mg/kg TS < 2,0 < 2,4 < 2,0 < 2,1 < 25 < 2,1 < 2,1 < 2,1 < 2,2 < 2,1 < 23 < 2,0 2,2 < 2,0

Barium (Ba) -- 200 300 10000 mg/kg TS 40 62 22 25 140 45 47 34 60 49 95 43 53 40

Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 1000 mg/kg TS < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 1,4 0,26 < 0,20 < 0,20 0,28 0,25 1,3 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt (Co) -- 15 35 2500** mg/kg TS 7,2 6,1 5,4 4,8 < 6,2 11 5,2 6,2 8,7 7,6 6,7 8 7 7,1

Krom (Cr) 40 80 150 10000 mg/kg TS 17 20 13 25 8,8 35 19 26 27 21 16 17 23 18

Koppar (Cu) 40 80 200 2500** mg/kg TS 12 16 8,2 12 30 23 12 12 13 16 15 12 15 11

Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 1000** mg/kg TS - 0,022 - - < 0,13 < 0,011 - < 0,011 < 0,011 - < 0,12 - 0,014 < 0,010

Nickel (Ni) 35 40 120 1000 mg/kg TS 8,8 9,3 6 7,7 < 6,2 19 6,1 8,6 8,3 9,7 10 6 12 7,3

Bly (Pb) 20 50 400 2500** mg/kg TS 6,2 19 6,3 6,2 < 13 11 7,9 7,4 8,6 10 25 9,9 12 7,7

Vanadin (V) -- 100 200 10000 mg/kg TS 27 36 21 27 < 25 38 34 34 38 27 23 35 39 32

Zink (Zn) 120 250 500 2500** mg/kg TS 43 73 28 38 180 57 48 44 49 56 150 37 62 39

S:a klorfenoler -- 0,5 3 2500 mg/kg TS - 0,013 - - 0,36 - - - - - 0,12 - Ej det. -

      S:a PCB (7st) -- 0,008 0,2 10 mg/kg TS < 0,0070 - - - - - - < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 - 4,7 - < 0,0070

      WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ -- 20 200 15000 ng/kg TS - - - - 0,23 - - - - - - - 0,26 -

      WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ -- 20 200 15000 ng/kg TS - - - - 7,2 - - - - - - - 3,4 -

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

Parametrar över riktvärden markeras med skuggad cell.

-- = Riktvärde ej tillgängligt.

- = Parameter ej analyserad.

1,2 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med avseende

på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009; rev. 2016).

3 = Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade

 massor (Avfall Sverige, 2007).

* = Samlat riktvärde för alifater >C6-C10 / alifater >C10-C16 / aromater >C10-C35 / BTEX.

** = Kontroll om massorna utgör farligt avfall görs även för ämnenas sammanvägda egenskaper.

1000*

Riktvärden

10000*

1000*

1000*

Laboratoriets provnummer

Provtagningsdatum

Provbeteckning

Provtagningsdjup (m)

Parameter Enhet

1 / 1
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Allmänt 

Fastigheten Gredelby 7:76 är belägen på Lertagsvägen 1A i Knivsta kommun, och 
avgränsas av Centralvägen i östlig och Lertagsvägen i nordlig riktning. 
 
Öster om Centralvägen återfinns bland annat en livsmedelsbutik efterföljt av 
bostadsområden och mindre skogspartier. Norr om Lertagsvägen återfinns en skola. 
Även norr om skolan återfinns bostadsområden och mindre skogspartier. Närmaste 
bostadsområde är beläget ca 130 m norr om fastigheten.  
 
Väster om fastigheten finns ett mindre skogsparti efterföljt av järnvägsspår. Fastighetens 
area är cirka 4 000 m2. 
 

Figur 1 visar översiktbild över aktuell fastighet 

Tidigare undersökningar 

Inga kända miljötekniska markundersökningar finns för fastigheten Gredelby 7:76. Dock 
har följande utredningar utförts på intilliggande fastigheter: 

 Ramböll (2011) PM Geoteknik. Sammanställning av utförd geoteknisk 
undersökning samt rekommendationer husgrundläggning kvartersmark 
 

 Ramböll (2012) PM miljöteknisk markundersökning. Högåsskolan Knivsta 

 

 



 
 

Utförda undersökningar 

På uppdrag av JM AB (Borätt) utförde Orbicon en översiktlig markundersökning på 
fastigheten Gredelby 7:76 den 2/10 - 2018.  

Sammanlagt insamlades femtiofyra (54) st. jordprover, varav femton (15) st. sändes in för 
laboratorieanalys. Analys av följande ämnen/ämnesgrupper utfördes: 
 
 Alifatiska och aromatiska kolväten inkl. BTEX och PAH 
 Metaller  
 Kvicksilver  
 Dioxiner och furaner  
 Klorfenoler  
 TOC  
 PCB  
 

Resultat 

Alifatiska kolväten >C16-C35, PAH H, kadmium och PCB-7 har noterats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (KM). Av 
dessa ämnen har även PCB-7 noterats i halter överskridande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Inga andra ämnen har 
noterats i halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och/eller 
MKM.  
 
Sammanlagt fyra av femton analyserade jordprover (27 procent) uppvisar halter 
överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden. Inga analyserade ämnen har 
heller noterats i halter överskridande Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för 
farligt avfall (FA). Utöver dessa ämnen förekommer PAH M samt zink och bly i halter över 
Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR). Även klorfenoler och dioxin, för 
vilka det saknas haltgränser för MRR, har noterats i halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns. 
 
 



 
 

 

Figur 2 visar en sammanställning över uttagna provpunkter på fastigheten.   

Kostnadsbedömning – totalsanering (Worst Case Scenario) 

Inför denna bedömning bedöms den aktuella landarealen (som blir aktuell för schakt) 
vara cirka 4 000 m2. Beräkningen syftar till att uppskatta en merkostnad med anledning 
av påträffad förorening. Detta innebär att schaktarbeten och delar av transporter inte 
kommer beaktas då detta ändå skulle behöva utföras oavsett om förorening påträffats 
eller ej.  

Denna kostnadsberäkning baseras på följande antaganden: 

 Jordskiktet mellan 1,5–2,5 m umy består generellt spån med hög TOC-halt (totalt 
3 600 ton, med en densitet om 0,60 kg/m3) 

 Fyllnadsmassor 0–1,5 m umy kan återanvänds inom fastigheten. 20 % av 
fyllnadsmaterialet beräknas vara förorenat i halter >KM <MKM (2 400 ton). 

 Deponipriser är hämtade ifrån liknande projekt 
 Inget grundvatten kommer behöva omhändertas/renas under arbetets gång. 
 Ingen annan typ av förorening än vad som redan konstaterats kommer behöva 

omhändertas/saneras. 
 All jord bedöms innehålla hög (>5%) TOC-halt. 
 Inga massor kan klassificeras som inert avfall. 
 Transporter längre än närområdet (5 mil t&r) beräknas vara en merkostnad ( i 

detta fall 1 mil). 
 Cirka 80 % av fastigheten bebyggs. 

 



 
 

Beräkning – Entreprenad 
 
Tabell 1. Kostnadsberäkning av schaktentreprenaden, SEK. 

Moment Mängd (ton) a-pris Kostnad 
Transport (merkostnad) 6000* 50 kr/ton 300 000 
Schakt (merkostnad) 6000* 35 kr/ton 210 000 
Summa:   510 000 

*Totalvikt av 20% fyllnadsmaterial och 100% torv. 
 
Beräkning - Mottagningsavgifter 
Mottagningsavgifter för deponi/behandlingsanläggning exkl. transport redovisas i  

Tabell 2. Deponikostnad, SEK. 
Moment Enhet Mängd a-pris Kostnad 
Torv TOC >5% ton 3 600 750 kr/ton 2 700 000 
>KM <MKM ton 2 400 250 kr/ton 600 000 
Summa:    3 300 000 

 
Beräkning - Miljökontroll 
I bedömd kostnad för miljökontrollen ingår platskontroll och ev. provtagning av 
schaktbotten samt schaktväggar, provhantering, kontakter med labb, klassificering. Även 
kostnad för framtagande av anmälan och slutrapport till tillsynsmyndigheten ingår.  
 
Tabell 3. Kostnad för miljökontroll och kontakt med myndigheter, SEK 

Moment Kostnad hela fast 
Anmälan tillsynsmyndighet 15 000 
Miljökontroll 70 000 
Labbanalyser 20 000 
Slutrapport tillsynsmyndighet 15 000 
Summa 120 000 

 
Beräkning - Samlad kostnadsuppskattning 
Alla delmomenten ihop slagna innebär totalkostnad enligt tabell 2.  
 
Tabell 4 Totalkostnad, SEK 

Moment Kostnad 
Entreprenadarbeten 510 000 
Mottagningsavgifter 3 300 000 
Miljökontroll 120 000 
Summa (ca) 3 930 000 

 
Den totala kostnaden för att schakta ur och deponera förorenad jord på den aktuella 
fastigheten bedöms vara ca 3,5-4,0 MSEK. Det förekommer en del osäkerheter över vad 
som kan ses som merkostnad avseende schaktning. I detta fall har ett överdrivet 
scenario tillämpats.  
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Riskbedömning och rekommendationer

Syftet med denna riskbedömning är att, baserat på riktlinjer och regelverk från olika myndigheter 
och kravställare, inventera och översiktligt utreda närliggande riskkällor vid exploatering av 
Gredelby 7:76 med nya bostäder. 

Avgränsningar

Denna riskbedömning är avgränsad till risker förknippade med plötsliga olyckor kopplat till farliga 
verksamheter och transporter av farligt gods, som leder till påverkan på människors liv och hälsa 
inom undersökt område. 

Upprättad riskbedömning utgör ett övergripande beslutsunderlag i det fortsatta planarbetet. 

Riskinventering

Nedan identifieras möjliga riskkällor som kan tänkas påverka utredningsområdet. Riskkällorna 
delas in i farliga verksamheter och transporter av farligt gods.

Farliga verksamheter
Närmaste verksamhet som räknas som farlig verksamhet enligt paragraf 2:4 i Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor är lokaliserad på ca 2 kilometers avstånd från utredningsområdet, Figur 1. 
Verksamheten är AGA Gas och är en revisionsanläggning dit gasflaskor skickas för att besiktigas 
och kvalitetstestas. 
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Figur 1. Riskkällor i Länsstyrelsen WebGis [1]. Gredelby 7:76 är markerat i rött, E4 markerad som 
heldragen lila linje, järnvägen markerad som streckad lila linje.

De skyddsavstånd som finns relaterade till farlig verksamhet enligt paragraf 2:4 i Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor anges i sprängämnesinspektionens föreskrifter, SÄIFS 1998:7 [2] och SÄIFS 
2000:4 [3]. Det längsta avstånd som anges i dessa föreskrifter är minst 100 m från farlig 
verksamhet till känsliga byggnader, som tex sjukhus, skola eller samlingslokal. 

Risker relaterade till farlig verksamhet behöver inte beaktas vid planläggning av 
utredningsområdet eftersom avståndet till anläggningen är långt och ligger utanför 
sprängämnesinspektionens avstånd, samt Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd, se 
nedan.

Verksamheter - drivmedel
Närmaste drivmedelsstationer är lokaliserade >900 m söder om utredningsområdet [4], se Figur 1. 
Detta innebär att det finns en god marginal till Länsstyrelsen riktlinjer [5] på 50–100 m mellan 
drivmedelsstationer och det aktuella området. 
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Risker relaterade till befintliga drivmedelsstationer behöver därmed inte beaktas vid planläggning 
av utredningsområdet.

Transporter av farligt gods
E4 och järnvägen Ostkustbanan

E4 går 2 km öster om utredningsområdet och är en rekommenderad primär transportled för farligt 
gods. Järnvägsspåret som går mellan Stockholm och Uppsala, som är en del av Ostkustbanan, 
ligger 100 m väster om utredningsområdet. Se Figur 1 för placering av E4:an och Ostkustbanan i 
förhållande till det aktuella utredningsområdet. 

Uppsala Länsstyrelse har inte gett ut egna rekommendationer på skyddsavstånd mellan järnväg för 
farligt gods och olika typer av markanvändning. Däremot har Stockholm Länsstyrelse gett ut 
rekommendationer på skyddsavstånd mellan järnväg för farligt gods och olika typer av 
markanvändning [6].

I ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” [6] anger 
länsstyrelserna i Sveriges stora län att riskerna alltid ska bedömas vid fysisk planering inom 150 
meter från transportled för farligt gods. I riskpolicyn ges även förslag på användningsområden 
inom kvartersmark, dessa redovisas i Figur 2.

Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar med att ta fram sådana riktlinjer men hänvisar tills vidare till de 
stora länens riktlinjer1. Även i arbetet med egna riktlinjer har Länsstyrelsen i Uppsala län utgått 
från de stora länens riktlinjer1. Dessa riktlinjer nyttjas därför i denna riskutredning. 

Det aktuella utredningsområdet ligger inom det grönmarkerade zon C (grön) som är det 
rekommenderade närmsta området för bebyggelse av bland annat bostäder. Figur 3 visar 
motsvarande zonindelning för Gredelby 7:76 som visar att området ligger i det gröna området. 
Järnvägen ses alltså som den primära riskkällan som kan påverka utredningsområdet eftersom 
denna ligger inom Länsstyrelsens rekommenderade riskhanteringsavstånd.

1 Åsa Blomster, Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län, mail 2015-09-30
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Figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd mellan järnväg för farligt gods och olika typer av 
markanvändning.

Figur 3. Zonindelning enligt länsstyrelsens rekommendationer. Rött område indikerar områden 
som inte bedöms vara möjliga att bebygga. Gult indikerar områden där åtgärder kan krävas för 
att kunna bebygga. Grönt indikerar områden där bebyggelse enligt rekommenderad 
markanvändning är tillåten. 

Utifrån ovanstående riksinventering anses järnvägen med transport av farligt gods vara den 
primära risken som bör utredas närmare eftersom den ligger i zon C (grön).

I detta fall är det särskilt relevant att undersöka om det finns flera riskkällor som kan påverka 
planområdet och bidra till en kumulativ risk. De övrigt nämnda riskkällorna kan ses som acceptabla 
eftersom de ligger utanför de av Länsstyrelsens givna skyddsavstånd på 150 m samt de angivna 
avstånden i sprängämnesinspektionens föreskrifter. Järnvägen med transport av farligt gods är 
därför den enda identifierade risken in närheten av planområdet. 

Möjliga riskscenarier för transporter av farligt gods på järnvägen presenteras nedan, samt en 
diskussion kring sannolikheten och konsekvensen av dessa.
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Olika typer av riskscenarier – järnväg med transport av farligt gods

 Explosion. Urspårning av transport med farligt gods - explosiva ämnen klass 1 samt 
tryckkondenserade brandfarliga gaser: risk för massexplosion, gasmolnexplosion eller 
BLEVE.

 Pölbrand. Urspårning av transport med farligt gods - läckage av brandfarlig vätska: risk för 
förorening, risk för pölbrand

 Spridning av giftig gas. Urspårning av transport med farligt gods – läckage av giftig 
gas/brandfarlig gas som inte antänds: risk för förgiftning/obehag för personer 

 Urspårning (utan farligt gods). Urspårning av passagerar- eller godståg som inte innehåller 
farligt gods.

Risk för explosion

Explosion är en mycket ovanlig händelse vid transport av farligt gods på järnväg. Det ska noteras 
att järnväg är ett säkert transportsätt, vilket bland annat påvisas i Länsstyrelsen 
rekommendationer då ”grön zon” för järnväg börjar redan efter 50 meter (jämfört med 
transporter på väg då grön zon börjar vid 75 meter). 

Ett explosionsscenario kan påverka planområdet men är av mycket låg sannolikhet och sker 
antingen i direkt anslutning till olyckan och järnvägen (exempelvis massexplosion av gods i klass 1) 
eller antänds senare som en gasmolnsexplosion (exempelvis tryckkondenserad brandfarlig gas). 

Gasmolnsexplosion kan påverka på långa avstånd, mer än 100 meter från järnvägen. Detta 
förutsätter dock att särskilda väderförhållanden råder vid den potentiella olyckan. Exempelvis 
måste väderförhållandena vara sådana att en viss typ av stabilitetsklass råder (”rätt” metrologiskt 
förhållande) samtidigt som vinden svagt blåser åt ”rätt” håll, för att gasmolnet ska kunna nå 
utredningsområdet. 

Mellan utredningsområdet och järnvägen ligger det dessutom ett skogsområde som skiljer 
områdena åt. Skogsområdet utgör en fysisk barriär mellan järnvägen och utredningsområdet som 
reducerar konsekvensen för en eventuell olycka av transport av farligt gods, eftersom terrängen 
bidrar till mer turbulens så att gasmolnet blandas ut med mer luft.

Risk för pölbrand

På järnväg transporteras generellt störst andel brandfarlig vätska (relativt till andra farligt 
godsklasser) som vid urspårning och läckage, kan ge upphov till en pölbrand. Sannolikheten för 
denna typ av händelse är relativt stor jämfört med de andra olycksscenarierna med farligt gods 
(även om sannolikheten generellt är mycket låg). 

En pölbrand kan dock inte påverka planområdet eftersom skyddsavståndet är så långt. En 
pölbrand i anslutning till järnvägen har ett kort konsekvensområde och begränsas till området 
närmast järnvägen. Bebyggelse inom ca 50 meter kan normalt anses påverkas av en pölbrand.
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Risk för spridning av giftig gas

En urspårning som leder till läckage av giftig gas kan påverka personer inom utredningsområdet. 
Ett stort läckage av giftig gas kan påverka områden längre än 100 meter bort från järnvägen. 
Sannolikheten för detta är dock mycket låg eftersom det kräver urspårning av tåg som 
transporterar giftig gas, stort läckage på en godsvagn samt att detta sker under väderförhållanden 
som är ”gynnsamma” för spridning mot utredningsområdet. Skogsområdet fungerar även som en 
fysisk barriär som blandar ut gasen innan den når utredningsområdet.

Risk för urspårning

Ett urspårningsscenario som inte innebär transport av farligt gods är det relativt vanligaste 
scenariot av de presenterade. En urspårning har dock ett kort konsekvensområde som maximalt 
blir omkring 30 m. 

Sammanfattning och rekommendationer

Planområdet ligger inom utredningsavståndet om 150 m, varför riskkällan transporter av farligt 
gods på järnväg har utretts övergripande. Då utredningsområdet ligger 100 m från järnvägsspåret 
är skyddsavståndet tillräckligt och ligger inom grön zon enligt Länsstyrelsens rekommendationer. 
Med anledning av det befintliga skyddsavståndet till järnväg, skogsområdet som fysiskt skyddar 
utredningsområdet från järnvägen, samt den låga sannolikheten för en olycka med farligt gods kan 
risken för olycka som kan påverka utredningsområdet anses vara acceptabel.

Vidare, då inga ytterligare riskkällor än järnvägen identifierats i planområdets närhet görs 
bedömningen att inga kumulativa risker finns, vilket styrker att Länsstyrelsens rekommendation 
vad gäller ”grön zon” kan appliceras.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att riskerna för utredningsområdet är små och att 
planerad bebyggelse kan accepteras ur ett riskperspektiv.
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Förvaltningsekonom 2019-08-15   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Ekonomisk uppföljning per juli för Samhällsutvecklingsnämnden 2019 
SUN-2019/4 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att ta emot den ekonomiska uppföljningen per juli för Samhällsutvecklingsnämnden, samt  
 
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsnämndens ekonomiska helårsprognos per juli visar ett överskott på 700 
tkr, vilket är en förbättring med 575 tkr jämfört med senaste årsprognosen per april.  
Parkering/trafikövervakning och Avfallsverksamheten prognostiseras med ett underskott på 
400 tkr respektive 1 100 tkr. Nämndens prognos vägs upp av att Gator och vägar 
prognostiseras med ett överskott på 1 700 tkr och Exploateringsverksamheten med 500 tkr. 
Nämndens investeringsprognos för 2019 är nedskriven med 10 000 tkr och 
investeringsutgiften prognostiseras till 46 800 tkr. Nämndens prognostiserade överskott på 
700 tkr innebär att överskottsmålet på 400 tkr från kommunstyrelsen förväntas att uppnås. 
 
Bakgrund 
 
Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning samt årsprognos per juli månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Gator och vägar prognostiseras med ett överskott på 1 700 tkr och det är en förbättring med 
300 tkr jämfört med den senaste årsprognosen. Verksamhetens överskott är en följd av att 
tidigare års investeringar inte genomförts fullt ut samt att personalkostnader förväntas bli 
lägre på grund av att en rekrytering blivit framskjuten. Även verksamhetens intäkter förväntas 
att avvika positivt och det beror delvis på ökade intäkter för grävtillstånd.  
 
Exploateringsverksamheten prognostiseras med ett överskott på 500 tkr och det är en 
förbättring med 175 tkr jämfört med förgående årsprognos per april. Verksamhetens 
överskott beror på ökade intäkter jämfört den budgeterade nivån. De ökade intäkterna är en 
följd av att verksamheten har erhållit ersättning för planavgifter vid försäljning av mark samt 
arrendeintäkter.  
 
Verksamheterna Avfall och Parkering/trafikövervakning prognostiseras med ett sammanvägt 
underskott på 1 500 tkr. Parkering/trafikövervakningens prognostiserade underskott uppgår 
till 400 tkr och det är en förbättring med 100 tkr jämfört med senaste årsprognosen per april. 
Förbättringen av prognosen beror på att intäkterna för verksamheten prognostiseras att bli 
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20,1 % högre än förgående år. Vid en jämförelse av utfallet för årets första 7 månader och 
samma period 2018 är intäkter 2019 24,9% högre. Avfallsverksamheten prognostiseras med 
ett underskott på 1 100 tkr och underskottet är hänfört till fördyringar för hämtning av 
hushållsavfall.  
 
Övriga verksamheter löper enligt budget och prognostiseras således med ett nollresultat.  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef  
 
 
Beslutet ska expedieras till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
analysen är en prognos och en summering av många olika enheters nuläge och förväntan av 
den ekonomiska ställningen vid årets slut.  
 
Det som är av intresse och påverkar barn och andra målgrupper är verksamhetens innehåll 
och när en verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans, då ska enheten enligt 
kommunens rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans som kan innehålla aktiviteter 
som leder till kostnadsminskningar som berör barn. 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



Driftbudget Samhällsutvecklingsnämnden

DRIFTBUDGET TKR Nämndbudget Budget Utfall Års-

2019 7 månader 201907 prognos

Juli
1 Politisk verksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet

Kommunbidrag 1 543 900 900 1 543
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 1 543 900 866 1 543
Resultat 0 0 34 0

2 Infrastruktur

Gator, vägar

Kommunbidrag 25 423 14 830 14 830 25 639
Intäkter 6 046 3 526 3 495 6 455
Kostnader 31 469 18 356 17 322 30 394
Resultat 0 0 1 003 1 700

Parkering, trafikövervakning

Kommunbidrag -1 957 -1 142 -1 142 -1 957
Intäkter 2 352 1 372 1 416 2 580
Kostnader 395 230 420 1 023
Resultat 0 0 -146 -400

Parker 

Kommunbidrag 5 022 2 930 2 930 5 022
Intäkter 1 803 1 052 986 1 826
Kostnader 6 825 3 982 3 706 6 848
Resultat 0 0 210 0

Naturvård

Kommunbidrag 963 562 562 963
Intäkter 494 288 2 889 500
Kostnader 1 457 850 756 1 463
Resultat 0 0 2 695 0

Teknisk planering

Kommunbidrag 2 706 1 579 1 578 2 706
Intäkter 1 0 0 1
Kostnader 2 707 1 579 1 899 2 707
Resultat 0 0 -321 0

Exploateringsverksamhet

Kommunbidrag 5 000 2 917 2 917 5 000
Intäkter 0 0 486 520
Kostnader 5 000 2 917 2 161 5 020
Resultat 0 0 1 242 500

Översiktsplan

Kommunbidrag 2 430 1 418 1 418 2 430
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 2 430 1 418 1 094 2 430
Resultat 0 0 324 0

Stadsbyggnad (Detaljplaner)

Kommunbidrag 608 355 355 608
Intäkter 8 005 4 670 5 491 7 506
Kostnader 8 613 5 025 3 935 8 114
Resultat 0 0 1 911 0

Miljö  (KS-2014/90 delar av KB överflyttad till KS)

Kommunbidrag 515 300 300 515
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 515 300 90 515
Resultat 0 0 210 0

5 Vård och omsorg

Bostadsanpassning

Kommunbidrag 1 859 1 084 1 084 1 859
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 1 859 1 084 1 228 1 859
Resultat 0 0 -144 0

8 Affärsverksamhet

Avfallsverksamhet

Kommunbidrag 0 0 0 0
Intäkter 17 415 10 159 10 126 17 615
Kostnader 17 415 10 159 8 500 18 715
Resultat 0 0 1 626 -1 100

 Vindkraft

Kommunbidrag 0 0 0 0
Intäkter 8 250 4 813 4 367 8 250
Kostnader 8 250 4 813 3 891 8 250
Resultat 0 0 476 0

Samhällsutvecklingsnämnden totalt

Kommunbidrag 44 112 25 733 25 732 44 328
Intäkter 44 366 25 880 29 256 45 253
Kostnader 88 478 51 613 45 868 88 881
Resultat 0 0 9 120 700



Samhällsutvecklingsnämnd 
Beviljad 

investeringsram Utfall Prognos

(tkr) 2019 201907 2019

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000 607 4 000
Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 71 1 000
Reinvestering belysning 1 500 1 500
Förtätning belysning 800 800
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2000 34 0
Reinvestering GC-nät 1 000 500
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 15 000 4 480 10 000
GC-väg Kölängens förskola 7 500 3 329 7 500
Cykelvägvisning 1 000 500
friluftsåtgärder Kölängen 1 000 0
Renovering bef anläggningar 1 000 1 000
information och tillgängliggörande av natur 100 100
Järnvägsparken 2 000 0
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 2 000 0
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 100
Reinvestering ÅVC 800 39 800
IT utrustning, ospecificerat 300 0
Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 0

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 49 700 8 560 28 300

EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd

Sågen/Centrum

Sågen - Infastruktur 3 000 224 3 000

Västra Knivsta

Ängby IP 2 000 2 000
Centrala Ängby - Infrastruktur 10 000 317 5 000

Alsike

Vrå 1:392 Genova 2 500 2 500

AR/Brunnby

AR - Infrastruktur 5 000 1 000

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 5 000
Ofördelade medel exploatering* 4 000 0

SUMMA Exploatering - Samhällsutvecklingsnämnd 36 500 541 18 500

Nämnden totalt 86 200 9 101 46 800
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna Eriksson Datum SUN-2018/15 
Verksamhetscontroller 2019-06-11   
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
Revidering av internkontrollplan för kvalitet för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2019 
SUN-2018/15 
 
Förslag till beslut  
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att godkänna reviderad internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens 
verksamheter 2019 samt 
 
att anmäla reviderad internkontrollplan för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2019 
till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningen planerar för införande av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta 
kommun. Med anledning av detta föreslås samtliga nämnders interkontrollplaner revideras 
för att ge utrymme för implementeringen av systemet.  
 
Bakgrund  
 
Under de senaste åren har ett arbete pågått med att undersöka möjligheterna till införande 
av ett digitalt styr- och ledningssystem i Knivsta kommun, vilket majoriteten svenska 
kommuner använder sig av idag i syfte att sammanföra och strukturera styrningen med en 
gemensam koppling mellan mål och ekonomi i samtliga nämnder och verksamheter. Ett 
system där arbetet med internkontroll, ekonomi, statistik, synpunkter- och klagomål, 
målarbete, enkätverktyg m.m. samlas, möjliggör en likvärdig kvalitet i verksamhetsplaner, 
verksamhetsberättelser, uppföljningar och prognoser samt kvalitetssäkrade och 
tidsbesparande processer. Upphandling av ett sådant system är nu slutförd och ett projekt 
för att implementera det nya systemet påbörjas. I samband med införande ses även styr- och 
lednings- samt internkontrollprocesserna över.  
 
För att undvika en situation där ett kostsamt system köps in utan att komma till användning 
har förvaltningen tagit del av best practice – goda exempel från andra kommuner med 
liknande erfarenheter av införande av ett digitalt styr- och ledningssystem. En lärdom som 
dragits är att en förutsättning för att systemets införande ska bli effektivt är avsättande av 
tillräckliga personella resurser för dess implementering.  
 
Förvaltningen bedömer att det kommer krävas personella resurser på flera håll i 
organisationen, bland annat i verksamhetscontrollergruppen, till en omfattning av cirka en 
tredjedel av dess arbetstid under hösten-vintern 2019/2020.  
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Detta innebär att ett behov av prioritering bland uppdragen/kontrollområdena i nämndernas 
internkontrollplaner har uppstått. Samtliga nämnders internkontrollplaner föreslås därför 
revideras för att ge utrymme för arbetet med implementering av det nya systemet. 
 
För respektive nämnd och kommunstyrelsen innebär detta mer specifikt;  
 

• Bygg- och miljönämndens kontrollområde Korruption och mutor utförs i mån av tid. 
• Kommunstyrelsens kontrollområde Arbetsmiljö och kompetensförsörjning vid 

omställning utförs i mån av tid. 
• Samhällsutvecklingsnämndens kontrollområde Planering av samhällsservice utförs i 

mån av tid och kontrollområdet Dialog samhällsbyggande anses utfört i och med KS-
2019/342, Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – 
medborgardialog, 2019-04-12 samt KS-2019/249, Utredning av etablerandet av ett 
medborgarråd, 2019-04-29. 

• Socialnämndens kontrollområde Följsamhet av riktlinjer och rutiner utförs i mån av tid. 
• Utbildningsnämndens kontrollområden Uppföljning Digitalisering samt 

Kompetensförsörjning utförs i mån av tid.  

I mån av tid kommer samtliga kontrollområden att utföras enligt ursprunglig plan. Prioritering 
av vilka kontrollområden som ska utföras i det troliga framtida läget med begränsade 
resurser under hösten har gjorts i en sammantagen bedömning av vilka områden som 
bedömts mest angelägna ur en verksamhetssynpunkt.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetscontroller 
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1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
  SUN-2018/15 

1 
 

 

 
Internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2019, reviderad 2019-06-04 
 

 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

 
 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till 
nämnd 

Bedömning 
riskanalys 

Planering av 
samhällsservice1 

 

Att samhällsbyggnadskontoret 
tillsammans med mark och 

exploatering samt lokalförsörjning 
har tillräckligt med kapacitet, 

framförhållning och en fungerande 
process för att säkerställa att 

erforderliga funktioner för 
samhällsservice kommer med i 

detaljplanearbetet. 

 

Dokumentationsstudier och 
analys 

Verksamhetscontroller 2019 Samlad risk: 9 

Planering av 
programområde 

västra Knivsta och 
Alsike 

 

Att samhällsbyggnadskontoret har 
förutsättningar att på ett kvalitativt 

sätt bedriva programarbetet för 
västra Knivsta och Alsike. 

 

Enkätundersökning och analys 
 

Verksamhetscontroller 
 

2019 Samlad risk: 9 

Dialog 
samhällsbyggande2 

 

Att samhällsbyggnadskontoret har 
förutsättningar att bedriva 

dialogarbete på ett kvalitativt sätt 
så att samhällsbyggandet förankras 

väl hos Knivstas invånare. 
 

 Dokumentationsstudier och 
analys 

 
Verksamhetscontroller 

 

2019 Samlad risk: 8 

                                                           
1 På grund av implementering av styr- och ledningssystem samt översyn av interkontrollprocessen utförs kontrollområdet i mån av tid. 
2 Kontrollområdet utgår med hänvisning till KS-2019/342, Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan 2019 – medborgardialog, 2019-04-12 samt 
KS-2019/249, Utredning av etablerandet av ett medborgarråd, 2019-04-29. 
 
 



 
  SUN-2018/15 

2 
 

 
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till nämnd 

Mål och budget 

 
Att planering och utförande i 

verksamheterna sker enligt angivet 
uppdrag samt ekonomiska ramar. 

 

 
Uppföljning och analys av 

resultat utifrån mål, 
uppdrag och budget 

 

Samhällsbyggnads-
chef 

 
Avrapportering per augusti i samband med 
delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen 

i samband med årsbokslutet. 
 

Kvalitets-
redovisning för 

verksamhetsåren 

2017-2018 

Att verksamheten håller god 
kvalitet utifrån kommunens styr- 

och kvalitetssystem samt 
kommunfullmäktiges 

kvalitetsuppdrag. 
 

 
Sammanställning av 

jämförelser, resultat av 
granskningar, 

brukarundersökningar 

mm. och analys utifrån 
det. 

 

Verksamhetscontroller 
 

Maj 2019 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna-Carin Näreskog Datum SUN-2019/415 
Kommunansvarig, Roslagsvatten  2019-06-14   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
SUN-2019/415 

Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att  
fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa 
den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2020-01-01 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 
kommunfullmäktige bemyndigar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 
 
Sammanfattning  
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att 
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna 
höjs med 9 % från och med 1 januari 2020. Brukningsavgifterna behålls oförändrade. 

Bakgrund 
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att 
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten ska enligt 
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom 
avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av framförallt stora investeringskostnader för 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Knivsta kommun behöver VA-taxan höjas för 
att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna.  
Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 9 % från och med 1 januari 2020. 
Brukningsavgifterna behålls oförändrade. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas 
då fastigheten bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga 
avgifter (brukningsavgifter, § 12-19).  
Detta ärende gäller den del i VA-taxan som berör anläggningsavgiftema, § 5.1 a-d. De 
anläggningsavgifter som betalas för en fastighets möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
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anläggningen ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, 
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns. 
 
Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.  

Typhus A Nu 9% höjning  
Anläggningsavgift (kr) 243 150 265 034  
Brukningsavgift (kr/år) 7 882 oförändrad  

Tabell 1 Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- 
och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B Nu 9% höjining  
Anläggningsavgift(kr) 922 710 1 005 754  
Brukningsavgift(kr/år) 79 846 oförändrad  

Tabell 2 Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

För en djupare analys och omvärldsanalys, se tjänsteutlåtande till Knivstavattens styrelse om 
ny taxa samt Svenskt Vatten taxerapport 2017. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh   
Samhällsbyggnadschef 
 
Bifogas 
Hemställan till KF om ny VA-taxan 
Tjänsteutlåtande till KNIVAB om ny VA-taxa 2020 
Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunansvarig VA (Roslagsvatten) 
Knivstavatten AB 
Roslagsvatten AB 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 





DOKUMENT ID: 2019-05-21  
SIDAN: 1 (4) 

 

 

Förslag till beslut om ändring av VA-taxa i 
Knivsta kommun   
Förslag till beslut 

 

Knivstavatten AB:s styrelse föreslår 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2020-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige bemyndigar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s 
styrelse 

 

 

Sammanfattning 

Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens 
expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund 
av framförallt stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Knivsta kommun 
behöver VA-taxan höjas för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna.  

Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 9 % från och med 1 januari 2020. Brukningsavgifterna 
behålls oförändrade. 

 

Bakgrund 

Knivstavattens styrelse bedömer att stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-
anläggningen i Knivsta kommun medför ett behov av en höjd VA-taxa för att inkomsterna bättre ska motsvara 
de faktiska investeringsutgifterna. Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter vilka 
regleras i VA-taxan.  

VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas då fastigheten 
bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga avgifter (brukningsavgifter, 
§ 12-19).  
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Detta ärende gäller den del i VA-taxan som berör anläggningsavgifterna, § 5.1 a-d. De anläggningsavgifter som 
betalas för en fastighets möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet 
fram till tomtgräns.  

Avgifternas storlek beror för en bostadsfastighet av antalet lägenheter på fastigheten men också av 
fastighetens tomtyta samt av hur många nyttigheter (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som fastigheten 
har behov av och bereds möjlighet att utnyttja. För en industri/verksamhets fastighet beror avgifternas 
storlek på BTA-yta, tomtstorlek samt antalet nyttigheter.  

Avgifterna i VA-taxan ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att bygga ut VA i hela Knivstavattens 
verksamhetsområde. Utgifterna för utbyggnaden måste över tiden gå jämnt upp, dvs inkomster och utgifter 
måste ta ut varandra. För att inte belåningsgraden ska öka för Knivstavatten måste det ske en höjning av 
anläggningsavgifterna.  

 
Figur 1 Kassaflöde för Knivstas projektportfölj utan föreslagen taxejustering. 

Kassaflödet är helt beroende av anläggningstaxan och projektkostnaderna i de nuvarande och kommande 
projekten i Knivsta kommun. Reglerar man inte anläggningstaxan så behöver det negativa kassaflödet täckas 
med nya lån och därmed av brukningstaxan.  

Den föreslagna förändringen i VA-taxan gäller endast paragraf 5 enligt nedan, se kursivt: 

§ 5  

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:  

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df om   83 590 kronor, 91 113 kronor 

b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om  56 620 kronor, 61 716 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om    68 kronor, 74 kronor 

d) en avgift per lägenhet om    48 540 kronor, 52 909 kronor 

 

Avgiftens storlek 

Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.  
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Typhus A Nu 9% höjning  

Anläggningsavgift (kr) 243 150 265 034  

Brukningsavgift (kr/år) 7 882 oförändrad  
Tabell 1 Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, 
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B Nu 9%  

Anläggningsavgift (kr) 922 710 1 005 754  

Brukningsavgift (kr/år) 81 400 oförändrad  
Tabell 2 Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

Omvärldsanalys 

I analysen av 2018 års taxestatistik drar Svenskt Vatten slutsatsen att taxeutvecklingen har under de senaste 
åren gått åt motsatt håll: de årliga taxeökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till 
allmänna prisökningar (se mer i Svenskt Vattens taxerapport 2018). De kommuner som har jämförelsevis höga 
anläggningsavgifter är framförallt kommuner nära storstadsområden och/eller attraktiva kust- och 
skärgårdsområden. Kostnadsökningen beror på olika faktorer, varav utbyggnaden i så kallade 
omvandlingsområden är starkt bidragande. 

Vid en jämförelse av anläggnings- och brukningstaxan 2018 för grannkommuner till Knivsta ser det ut enligt 
nedan: 

 
Figur 2 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus A". 
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Figur 3 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus B". 

Slutsats 

Knivstavatten anser att investeringarna av utbyggnaden av VA i områden där kommunen beslutat om 
verksamhetsområde är underfinansierade och föreslår därför kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 1, vilket innebär en 
höjning av anläggningsavgiften på 9% 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2020-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB styrelse 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Svenskt Vattens kommentarer till 2018 års taxestatistik 
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ROSLAGSVATTEN AB genom KNIVSTAVATTEN AB 
 

TAXA 

 
för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 
Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket. 

 

§ 1 
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av 

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte 

senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 

 

§ 3 
Fastigheterna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet. 

Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej 

bebyggts. 
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§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
  avgift avgift 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser  

såsom gator,vägar, torg och parker Ja Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när va-verket upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för 

avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda. 

4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 5 
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

 

a) en avgift avseende framdragning av  

 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om 91 113 kronor 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 61 716 kronor 
c) en avgift per m2 tomtyta om  74 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 52 909 kronor 

 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som va-verket godkänner. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2 

lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enligt 5.1.b ovan 
b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 
c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 
d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell   

 

 

 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 

Varje påbörjat 150-tal m
2 

BTA räknas som en lägenhet  

(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i 

huvudanläggning enligt nedanstående: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§6 
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per 

fastighet med: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servisavgift 5.1 a 100% 

Del i huvudanläggning 5.1b 100%  

Tomtyteavgift 5.1c 100%  

Lägenhetsavgift 5.1d 0% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 
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6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 

 Bostads-  
 fastighet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5 
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats. 
 

§ 7 
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 

avgifter enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70%  av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar  85%  "- 

- tre ledningar  100% "- 

 
Avgifter i övrigt  V S Df Dg 

 
Del i huvudanläggning 

 
5.1 b 

 
30% 

 
50% 

 
20% 

 
- 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 7.1. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, 

utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband 

med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 8 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

 

§ 9 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar va-verket i stället avtal om 

avgiftens storlek. 

 

§ 10 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 

och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften 

fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 

10.2. 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till va-verket när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 

10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av va-verket ledningar utförts på 

annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit erforderligt, skall fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta va-verket överenskomna kostnader härför. 

11.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner va-

verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens 

allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder 

och skick, dels borttagandet av den tidi- gare servisledningens allmänna del. 

11.3 Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 

servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 

.1 qn 2,5 m
3

/h i 1- och 2-bostadshus samt 

ed 

 samtsriga fastigheter 

 

 övriga fastigheter med årsförbrukning   

 mindre eller lika med 300 m3/år 5 116 kr 

.2 qn 2,5 m
3

/h i övriga fastigheter 13 919 kr 

.3 qn 6   m
3

/h 38 783 kr 

.4 qn 10 m
3

/h 85 655 kr 

.5 qn 15 m
3

/h 141 568 kr 

.6 qn 40 m3/h 295 033 kr 

   
 

b) en avgift per m3 levererat vatten 14:50 kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 591:27 kr 

.2 0- 10 000 m2 1,19 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,78 kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,32 kr/m2 

    

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 574 kr 

För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m2 

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. 

Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m3 förbrukat vatten. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande 

avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 V  S  Df Dg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 
Avgift per m3

 12.1 b 40% 60% 0% 0% 
Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i 

permanentbostad och med 150 m
3
/lägenhet för fritidsbostad. 

Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1. 

12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet. 

 

§ 13 
 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 

eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan va-verket och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spill- vatten är avsevärd. 

 
§ 14 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

 

§ 15 
Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 

åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verkets 

merkostnader: 

Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning, betalningsplan mm 850 kr 

Uppsättning av vattenmätare 800 kr 

Nedtagning av vattenmätare 800 kr 

Montering av strypbricka 800 kr 

Demontering av strypbricka 800 kr 

Avstängning av vatten 750 kr 

Påsläpp av vatten 750 kr 

Förgävesbesök – ej tillträde till vattenmätare vid meddelad tidbokning 750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 750 kr 

Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare 1 450 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil 750 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras 1 450 kr 

Mätaravläsning 750 kr 
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§ 16 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

 

§ 17 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar va-verket i stället avtal om 

avgiftens storlek. 

§ 18 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial 

eller halvår enligt beslut av va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 

mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 10.2. 

Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar 

ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall 

ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägares 

begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 19 
Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 

brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund 

av fastighetens va-förhållanden, har va-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 

baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 

levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning av förbrukning). 

 

*** 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och tolkning av denna 

taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 56. 
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Den kommunala brukningsavgiften för vatten och avlopp för en normalvilla är 
ca 600 kr per månad som ett medelvärde för Sveriges kommuner. Det är en ök-
ning med 3 % jämfört föregående år. Sett till utmaningar och investeringsbehov 
borde dock höjningen snarare ha varit det dubbla. Anledningen till den begrän-
sade höjningen är främst att de kommunala VA-organisationerna många gånger 
är små och inte har tillräckliga personella resurser för att genomföra nödvändiga 
investeringar. I framtiden kommer VA-taxorna med största sannolikhet att öka 
markant och även bli alltmer känsliga för förändringar i ränteläget.

Kommentar till 2018 års taxestatistik

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik baserat på de uppgifter som kom-
munerna lägger in i databasen VASS. För att förstå taxeutvecklingen över tid och 
göra prognoser framåt är det viktigt att belysa status och framtida utmaningar för de 
kommunala vatten- och avloppstjänsterna. Förutom taxeundersökningen genomför 
Svenskt Vatten andra undersökningar i VASS som driftstatistik och hållbarhetsindex. 
Svenskt Vatten har även genomfört en utredning om framtida investeringsbehov för 
kommunalt vatten- och avlopp. Dessa utredningar och undersökningar ligger, tillsam-
mans med den senaste taxestatistiken, till grund för slutsatserna i denna PM.

De kommunala vatten- och avloppstjänsterna står inför stora utmaningar
När taxorna analyseras och diskuteras måste det göras i en större kontext än bara av-
giftsnivåer: Vilka utmaningar står vatten- och avloppstjänsterna inför? Hur sker finan-
sieringen idag? Vad krävs för att säkra den långsiktiga hållbarheten?

Investeringarna behöver öka!
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien samman-
ställdes 2017 och visade på stora investeringsbehov i infrastrukturen för kommunalt 
vatten och avlopp.  

Idag investeras 12 miljarder årligen, men rapportens analys visar att investeringsbeho-
ven är betydligt större än så. Ser man rent tekniskt på de behov som föreligger så är 
det erforderliga investeringsbehovet just nu 22 miljarder under innevarande år. Det är 
dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Därför räk-
nar rapporten istället med att de ökade investeringarna genomförs i jämn takt under 
en 20-årstid. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 miljarder per år vilket innebär 
en höjning på 35 % jämfört med dagens nivå.

De ökade investeringarna behövs för att:

• Bygga ut ledningsnät och kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden 
som idag inte har kommunalt VA, men som behöver det på grund av ökade krav på 
miljöskydd.

• En snabbare takt för förnyelse av ledningsnäten än vad som är fallet idag. Dagens 
förnyelsetakt behöver öka med 40 %.

• Anpassa VA-infrastrukturen för kommande klimatförändringar.

• Säkra dricksvattenkvalitén även på sikt genom att se till att alla vattenverk har till-
räckliga barriärer (reningssteg).

• Möta nya krav på avloppsrening vad gäller till exempel läkemedelsrester, slamhan-
tering etc.
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Det bör framhållas att kommunalt VA fungerar bra idag. Undersökningen hållbarhets-
index1 visar att frågor knutna till den dagliga driften, som till exempel leveranssäkerhet 
och dricksvattenkvalité,  genomgående fungerar väl. Däremot behöver åtgärder vidtas 
för att klara av uppdraget även på sikt, främst genom förbättrad planering och ökade 
resurser (personella och ekonomiska) för investeringar. 

Taxorna behöver höjas
Hur kommer då VA-taxorna att påverkas av dessa investeringsökningar? Här blir effek-
ten tämligen stor eftersom dagens avgifter är låga på grund av avskrivna anläggnings-
tillgångar. Investeringsrapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt 
vatten och avlopp behöver stiga med 100 %, alltså fördubblas, i dagens penningvärde 
under de kommande 20 åren. Därtill kommer inflation som läggs utöver denna nivå. 
Denna bedömning ligger i samma härad som tidigare analyser.

Denna nivå innebär en genomsnittlig ökning av taxan med 4 % per år utöver inflation 
(prisökning i samhället).

Hur kan effekten på taxan bli så stor? En stor del av den verkliga kostnaden för att förse 
invånarna med kommunalt vatten- och avlopp beror på kapitalkostnader för genom-
förda investeringar i infrastruktur. Historiskt skedde dock den initiala utbyggnaden av 
kommunala VA-verksamheten många gånger med stöd av statliga bidrag, dessutom 
har anläggningstillgångar ofta skrivits av snabbare än de bytts ut. Det innebär att da-
gens abonnenter inte betalar en avgift som motsvarar vad en verklig kostnad för att 
förse kommunen med nödvändig infrastruktur för vatten och avlopp skulle ha varit, 
eftersom en del av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare brukargenera-
tioner. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts av nya investeringar 
kommer dock dessa att vara finansierade med lån på vanligt sätt. Det innebär markant 
ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.

Avskrivna anläggningstillgångar har länge hållit taxorna artificiellt låga och enbart nöd-
vändiga ersättningsinvesteringar kommer att driva taxorna uppåt i framtiden. Den 
tidigare nämnda studien visar att även med ett absolut minimum av investeringar för-
väntas taxorna stiga med 60 % i dagens penningvärde under 20 år.

Att analysera VA-taxor
Det finns två typer av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Bruknings-
avgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA. An-
läggningsavgiftens storlek bestäms utifrån beräkningsgrunder som innebär att en fast-
ighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar en genomsnittlig fastighets 
andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen.

Taxekonstruktionerna skiljer sig åt mellan kommuner. För att göra en rättvisande jäm-
förelse görs denna för den samlade årliga avgiften för enfamiljshus (”normalvilla”), s k 
typhus A2, och flerfamiljshus, s k typhus B3.

1 Hållbarhetsindex är en årlig undersökning som genomförs av Svenskt Vatten. Verktyget utgår ifrån 14 parametrar 
med underliggande frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste 
åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor. 
152 kommuner deltog i 2017 års undersökning. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget 
och resultatet i en nationell sammanställning.

2 Typhus A är ett enfamiljshus med 150 m2 våningsyta inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning  
150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

3 Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 1 000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
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Brukningsavgifter
Hur har brukningstaxorna förändrats under 2018?
Tabell 1 sammanfattar medelvärden för den samlade brukningsavgiften för enfamiljs 
respektive flerfamiljshus och hur dessa medelvärden förändrats jämfört med föregå-
ende år.

Tabell 1 Brukningsavgifter 2018, en sammanfattning  

Medel 2018 
Förändring jämfört 
med 2017 års taxa

Kostnad per hushåll 
och månad

Typhus A (enfamilj) 7 291 kr +3,0 % 608 kr

Typhus B (flerfamilj) 68 553 kr +2,6 % 381 kr

Dock gör många kommuner mindre höjningar. Endast en tredjedel höjer med mer än 
3 %. Mer än fyra av tio låter den vara oförändrad eller sänker den. Att medelhöjningen 
ändå blir 3 % beror på att andra kommuner gjort större justeringar. 

Figur 1 Fördelningen av kommunernas förändring av brukningstaxan

Mönstret känns igen från tidigare år: många kommuner avstår från höjningar, men när 
en översyn görs identifieras behov av större förändringar. Se vidare under ”Organisa-
tion och beslutsprocess”.

Hur ser 2018 års förändring ut jämfört med tidigare år? Vad är en rimlig förändring 
av medeltaxan?

Som beskrevs ovan kommer det att under de kommande 20 åren krävas taxeökningar 
i dagens penningvärde med ca 4% per år. Därutöver kommer generella prisökningar. 
I vår analys har vi använt oss av prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som mått 
på generella kostnadsökningar. Detta index är framtaget av Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, och används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av kommu-
nala sektorns kostnadsutveckling. Vi har använt ett underindex för kommunal ”affärs-
verksamhet” där VA-sektorn ingår, detta underindex är något lägre än det publicerade 
PKV.

De senaste åren visar en tydlig trend nedåt för ökningarna av VA-taxan sett ur flera 
aspekter. Den årliga taxeökningen i procent blir allt mindre för varje år, både i absoluta 
tal och jämfört med PKV. Möjligen kan man se ett litet trendbrott i år, nu ökar bruk-
ningstaxans medelvärde mer än förra året, även i relation till indexet PKV affärsverk-
samhet. Tendensen är dock så måttlig att det är svårt att tala om ett trendbrott baserat 
endast på detta år.
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Figur 2 Årlig taxehöjning 2013–2018 jämfört med index PKV-affärsverksamhet (SKL).
 
Även för 2018 kan man konstatera att den genomsnittliga taxehöjningen är låg i för-
hållande till verkliga behov. Svenskt Vatten gör precis som förra året bedömningen att 
en rimlig nivå på höjning av medelvärdet motsvarar 4 % för ökade investeringar och en 
ökning motsvarande index PKV affärsverksamhet för allmänna kostnadsökningar. Det 
skulle innebära en generell höjning som är mer än dubbelt så stor som årets höjning.

En annan konsekvens av ökande investeringar är att räntekänsligheten ökar.
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Räntekänslighet vid ökande investeringar:  
Exempel från Stockholm Vatten och Avfall AB.

De senaste tre årens taxehöjningar har i huvudsak finansierat den omfattande 
utbyggnaden av VA- infrastrukturen i staden, ökade ambitioner avseende förny-
elsetakt i nätet och planeringsresurser för ytterligare utbyggnad av verksamheten 
för att möta befolkningstillväxten, klimatförändringar och omvärldens krav.

I ett större projekt (SFA-projektet) förnyas stadens avloppsvattenrening. Det be-
fintliga reningsverket i Henriksdal utvecklas till ett av världens mest moderna re-
ningsverk. Stadens andra reningsverk stängs och en ny 14 km lång avloppstunnel 
dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla. I förslaget till reviderat 
genomförandebeslut för SFA-projektet anges att den direkta finansieringen av 
projektet med ny tidplan ger följande effekt; för perioden 2021–24 beräknas 
erforderlig årlig taxehöjning till 5,5 % varav 3,5 % avser täcka finansieringen 
av SFA och 2,0 % för att täcka inflationsförväntningarna. Vid årets förnyade 
bedömning av taxeutvecklingen antas en årlig höjning 2019–21 som följer en 
allmän kostnadsutveckling om 2 % som tillräcklig.

Tidigare har belåningen i förhållande till anläggningens värde varit tämligen låg, 
bland annat för att många större investeringar legat långt tillbaka i tiden. Med 
nya stora projekt som genomförs behövs stora lånefinansierade investeringar. Be-
räkningen av det framtida behovet av taxehöjningar har skett utifrån nuvarande, 
mycket låga, ränteläge och bolagets kraftigt ökande upplåning innebär att sti-
gande räntor skulle få stor effekt på resultatet. 

För att kompensera för en räntehöjning med 1,0 procentenhet 2019 erfordras 
en höjning av VA-taxan med 8 procentenheter utöver den höjning om 2 % som 
ligger i planen. En höjning i ränta med 1,5 procentenhet ger på samma 12 pro-
centenheter i taxehöjning utöver planen.

Naturligtvis är volymen på Stockholm Vatten och Avfalls investeringar i absoluta 
belopp exceptionell givet stadens storlek. Dock är inte effekten på budget och 
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Varför är taxorna olika höga i olika kommuner?
En normalvilla betalar mellan 3 247 och 11 811 kr per år. Varför är skillnaderna mellan 
kommunerna så stora?

Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de 
samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de 
kommunala vatten och avloppstjänsterna.

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningar som påverkar kost-
naderna för att hantera vatten- och avlopp; t ex storlek, läge, typ av bebyggelse, av-
stånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc. 
Vidare spelar historiskt olika sätt att hantera investeringskostnader in.

Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgiftsnivå är en indikation på 
att vissa kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt re-
sonemang. Vatten- och avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild kommun 
oavsett vilka förutsättningar som finns för att göra detta till en låg kostnad. Förut-
sättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika kommuner. Kommuner med låg 
befolkningstäthet och stora avstånd har färre betalande per meter ledning och högre 
kostnader per ansluten för renings- och vattenverk. Vidare kan särskilda förhållanden 
som till exempel skärgård kräva dyrare lösningar. Därför är en spridning i taxenivå inte 
en indikation på verksamhetens kostnadseffektivitet. 

I figuren nedan illustreras spridningen av den årliga brukningsavgiften i olika kom-
muner:

räntekänslighet nödvändigtvis väsensskild från en mindre kommun som tidigare 
varit lågt belånad och sedan i förhållande till sin storlek genomför stora investe-
ringar för återinvestering och utveckling av infrastrukturen för VA. Det innebär 
även i detta fall att belåningen i förhållande till budget kraftigt ökar och därmed 
ökar räntekänsligheten.  

 Figur 3  Spridning av brukningsavgifter för en normalvilla (typhus A) mellan kommuner 
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Tittar vi närmare på vilka kommuner som har hög respektive låg taxa framträder ett 
tydligt mönster:

Av de kommuner med lägst < 5 00 kr/år för en normalvilla 
är ca ¾ antingen tätorter med mer än 75 000 invånare 
eller kranskommuner till en storstad. I denna typ av 
bebyggelse är det korta ledningslängder per betalande 
abonnent och det finns stordriftsfördelar för vattenpro-
duktion och avloppsrening. De kommuner som avviker 
från mönstret och har låga avgift trots andra förutsättning-
ar har i flera fall anläggningstillgångar som är avskrivna av 
historiska skäl. 0
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Av de kommuner med brukningsavgift > 9 500 kr/år 
är nästan samtliga mindre än 16 000 invånare och/el-
ler har en skärgård. De är mer glest befolkade och det 
krävs betydligt större ledningslängder per ansluten, 
dricksvatten- och avloppsreningsverk betjänar avsevärt 
färre personer och ibland krävs speciallösningar p g a 
skärgård, långa avstånd eller topografi.
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Kostnaden för investeringar och underhåll för ledningsnät är en stor del av den totala 
kostnaden. Det innebär att kommuner med långa ledningslängder per betalande måste 
ha högre avgifter för att uppnå självfinansiering. Ibland framställs det faktum att en 
taxa kan vara tre gånger så hög i glesbygd jämfört med storstad som något i sig anmärk-
ningsvärt, men då ska man komma ihåg att ledningslängderna per betalande är ofta 
10–15 och ibland uppemot 30 gånger längre per betalande.

Jämför man kommunerna med högst respektive lägst taxa för typhus A vad gäller 
avloppsrening och dricksvattenproduktion blir mönstret tydligt även här. Över hälf-
ten av kommunerna i kategorin lägst taxa får avloppet renat och/eller dricksvattnet 
producerat i större anläggningar, ofta genom gemensamma regionala bolag. Detta ger 
förstås betydande skalfördelar och därmed lägre kostnader. De stora regionala verken 
finns främst där det finns förutsättningar för samordnad produktion, d v s i storstads-
regionerna. 

Skillnaderna framträder tydligt om man jämför en kommun med låg respektive hög 
avgift.

Tabell 2 Förutsättningar och VA-taxa i Sundbyberg och Högsby

Sundbyberg Högsby

Brukningsavgift normalvilla 4 690 kr/år 11 811 kr/år

Invånare 49 424 6 087

Anslutna till kommunalt VA 49 424 4 510 till vatten,  
4 640 till avlopp

Meter vattenledning/ansluten 1,5 27

Meter spillvattenledning/ansluten 1,3 19

Dricksvattenproduktion Ansluten till Norrvatten som 
levererar dricksvatten till 
600 000 människor i norra 
Storstockholm

6 grundvattenverk

Avloppsrening Ansluten till Stockholm  
Vatten och Avfalls  
avloppsrening

6 avloppsreningsverk
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Sundbyberg är en kranskommun till Stockholm och en av Sveriges snabbast växande 
kommuner, Högsby är en liten kommun i Småland och har de senaste tio åren haft 
ett vikande befolkningsunderlag. Sundbyberg har tio gånger så många anslutna på en 
mindre, urbaniserad yta medan Högbsy är glesare befolkat. Varje betalande i Högsby 
måste därför betala för upprätthållande och återinvestering i 15–18 ggr mer ledning 
per person. I Storstockholmsområdet har den höga befolkningstäthet möjliggjort stora 
regionala anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsrening. Sundbyberg 
kan därför ansluta sig till stora verk med flera hundratusen anslutna och god skaleko-
nomi medan Högsby på grund av sina naturgivna förutsättningar har flera små vat-
ten- och reningsverk med i snitt mindre än tusen anslutna. Skillnaden i förutsättningar 
är således mycket stora, samtidigt gäller samma principiella utgångspunkter för när 
kommunalt VA ska tillhandahållas och vilka krav som ska uppfyllas. 

Skillnaderna i förutsättningar mellan Sundbyberg och Högsby är ganska typiska för 
låg- respektive högtaxekommuner. 

Anläggningsavgifter
Årets anläggninsgavgifter samt förändringen från 2017 presenteras i tabell 3 nedan.

Tabell 3 Anläggningssavgifter 2018, en sammanfattning

Medel 2018 Förändring jämfört med 2017 års taxa

Typhus A (enfamilj) 138 651 4,2 %

Typhus B (flerfamilj) 449 144 3,9 %

 
Spridningen är dock stor, mellan 37 500 kr och 274 000 kr för en normalvilla. Det 
finns skillnader i genomsnittlig kostnad för utbyggnad av VA, t ex beroende på vilken 
typ av utbyggnad som dominerar. Den stora spridningen beror dock inte främst på 
skillnader i kostnader för att ansluta fastigheter, utan i första hand hur stor andel av 
denna kostnad som kommunen väljer att ta genom anläggningstaxan. De allra flesta 
kommuner finansierar den resterande kostnaden genom att i praktiken skjuta till medel 
från framförallt intäkter från brukningsavgifter. Det är således främst de olika graderna 
av finansiering genom anläggningsavgifter som förklarar den stora spridningen. 

Figur 4 Spridning av anläggningsavgifter för en normalvilla (typhus A) mellan kommuner

0
10

20

30

40

50

60

70

80

> 200 000175 000
–200 000

135 000
–170 000

100 000
–135 000

75 000
–100 000

< 70 000

Antal kommuner

kronor/år



10  •  Kommentarer till 2018 års taxestatistik

Tittar man närmare på vilka kommuner som har relativt hög respektive relativt låg 
anläggningsavgift framträder ett tydligt mönster:

Kommuner med iögonfallande låga anläggningstaxor 
återfinns till stor del i Norrlands inland, mindre gles-
bygdskommuner och bruksorter. Här kan det dels 
handla om att man har så pass få nyanslutningar att det 
inte uppfattas som motiverat att höja anläggningstaxan, 
men också att det kan vara svårt att ta ut högre avgifter 
vid anslutning av lågt värderade fastigheter. Till detta 
kan komma politiska överväganden för kommuner som 
strävar mot att behålla invånarantal och vill framstå som 
attraktiva för boende och inflyttning.
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Kommuner med jämförelsevis högre anläggningstaxor 
(högre täckningsgrad) utgörs huvudsakligen av krans-
kommuner i storstadsområden och/eller attraktiva kust- 
och skärgårdsområden. Här är trycket på att ansluta sig 
till kommunalt VA i s k omvandlingsområden (fritidshus-
områden som blir helt eller delvis permanentboende) 
stort. Vidare är värdet på fastigheterna högt och det är 
lättare att ta ut anläggningsavgifter som i högre grad 
täcker kostnaden för anslutning. 0
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Dock har några storstäder som Stockholm, Malmö och Uppsala relativt låga anlägg-
ningsavgifter. En möjlig förklaring skulle kunna vara att här dominerar utbyggnad ge-
nom förtätning där kostnaderna inte är lika höga och man når en högre täckningsgrad 
med lägre avgift.

Det bör återigen framhållas att valet av nivå på anläggningstaxa och därmed finansie-
ringsgrad för att täcka anslutningskostnader är upp till varje enskild kommun. 

Hur har anläggningsavgifterna förändrats 2018? I figur 5 nedan visas hur kommu-
nerna ändrat sina anläggningsavgifter för en normalvilla innevarande år.

Figur 5 Förändring av anläggningsavgifter för typhus A (normalvilla) i Sveriges kommuner 
2018. Andel av kommuner som förändrat inom angivet intervall.

 
Precis som tidigare år har många kommuner valt att lämna sina anläggningstaxor oför-
ändrade samtidigt som ett mindre antal gör kraftigare höjningar. Dock kan man se en 
liten tendens till att färre lämnar taxan oförändrad eller sänker. Det är positivt, även om 
tendensen så här långt är svag och kan vara en tillfällighet. Det finns en viss ryckighet i 
anläggningstaxornas utveckling. En trolig förklaring är att en ny situation med många 
nya anslutningar snabbt tvingar kommuner att se över avgifternas täckningsgrad. 

För de flesta kommuner är fortfarande intäkterna från anläggningsavgifter en mindre 
del av de totala intäkterna. För ungefär tre av fyra kommuner är intäkterna från an-
läggningsavgifter mindre än 5% av de totala avgiftsintäkterna (anläggnings- och bruk-
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ningsavgifter). Därför väljer många kommuner att ligga kvar på anläggningsavgifter 
med lägre täckningsgrad.

Vi ser dock ett ökat tryck på nya anslutningar till kommunalt VA, både på grund av 
nyexploateringar och omvandlingsområden. Det är viktigt att notera att de progno-
ser på ökningar av brukningstaxor som presenteras i investeringsrapporten och citeras 
ovan bygger på antagandet att kostnaden för ökat antal exploaterings- och omvand-
lingsområden finansieras genom anläggningsavgifter. För kommuner som väljer att 
finansiera en större del av denna kostnad med brukningsavgifter innebär det en ökning 
utöver den nationella prognosen.

Det är viktigt att alla kommuner ser över framtida behov av nyanslutningar och analy-
serar vilken effekt det får på ekonomin utifrån dagens taxenivåer. 

I VA-chefens verktygslåda på Svenskt Vattens hemsida finns förslag till upplägg för att 
systematiskt se över sin anläggningstaxa. 

Organisation och beslutsprocesser
En möjlig delförklaring till att taxorna inte stigit med en takt som motsvarar de natio-
nella analyserna av nödvändiga investeringar är att de långsiktiga behoven för att upp-
rätthålla vatten- och avloppstjänster inte uppmärksammats och behandlats politiskt i 
kommunerna. Närmare en tredjedel av kommunerna uppger att taxan inte behandlas i 
kommunfullmäktige varje år. Det kan finnas olika förklaringar till detta, som att taxan 
höjs med index eller att VA-huvudmannen i enlighet med 34 § Vattentjänstlagen getts 
rätt att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföre-
skrifter. I många fall kan det dock indikera att långsiktig finansiering av VA och behov 
av taxehöjningar inte är föremål för en årlig analys och politisk diskussion.

Ser man till resultatet för 2017 av Svenskt Vattens hållbarhetsindex finns det visst stöd för 
det antagandet. Två frågor behandlar specifikt den långsiktiga ekonomiska planeringen.

34 %

61 %

5 %
21 %

39 %

40 %

Finns en flerårsbudget (3–4 år) upprättad? 
Grön= ja detaljerad, Gul=översiktlig och 
Röd=Nej.

Finns en ekonomisk tioårsplan som visar 
hur identifierade investeringsbehov ska 
finansieras?  
Grön= ja, inklusive taxeanalys, 
Gul=översiktlig och Röd=Nej.

Figur 6 Resultat för långsiktig ekonomisk planering i Svenskt Vattens hållbarhetsindex 
2017 (fördelning mellan 152 deltagande kommuner). 

 
Bilden av en kort planeringshorisont återkommer i andra frågor i hållbarhetsindex. 
Särskilt intressant är frågan om plan för förnyelsebehov av ledningsnätet. Endast 13% 
av de deltagande kommunerna har utrett förnyelsebehovet och har en tidsatt förnyel-
seplan. Resultatet för andra frågor visar att kommuner utan plan har en lägre förny-
elsetakt. När kommunerna kommer ikapp med sin förnyelseplanering är det därför 
troligt att utbytestakten av ledningar ökar, vilket är en signifikant investeringskostnad.
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För att klara de ökade investeringarna krävs inte bara ökade budgetar – det behövs även 
VA-organisationer som kan planera långsiktigt och genomföra investeringsprojekten. 
Resultatet från såväl hållbarhetsindex som studier finansierade av Svenskt Vatten Ut-
veckling visar att de kommunala organisationerna för vatten- och avloppstjänster har 
god kapacitet för drift, men behöver stärkas för att säkra tjänsternas långsiktiga hållbar-
het. Det handlar dels om att ha kapacitet för planering, strategier och åtgärdsprogram. 
Men även den kommunala beställarrollen (utredning-upphandling-projektledning-
byggledning) behöver stärkas. 

I kommuner med mindre än 20 000 invånare, d v s en majoritet av Sveriges kom-
muner, arbetar 2–3 personer i snitt inom ledning, utredning, planering och bestäl-
larfunktioner. Dessa små organisationer får svårt att genomföra investeringar, oavsett 
om budget finns eller ej. Förstärkta organisationer med flera anställda och inte minst 
fler organisationer där kommuner samverkar kommer att leda till större kapacitet att 
planera och genomföra investeringar samt ta fram underlag för politiska beslut. 

När kraftigare organisationer med kapacitet att investera enligt behov skapas kommer 
förmodligen taxehöjningarna börja närma sig den nivå som motsvarar de verkliga in-
vesteringsbehov.

Slutsatser
Höjningen av brukningsavgifterna i landets VA-taxor är även 2018 låg i förhållande 
till verkliga behov. Svenskt Vatten gör precis som förra året bedömningen att en rimlig 
nivå på höjning av medelvärdet motsvarar 4 % för ökade investeringar plus en ökning 
motsvarande index PKV affärsverksamhet för allmänna kostnadsökningar. Det skulle 
innebära en generell höjning som är mer än dubbelt så stor som årets höjning.

Låga räntor kan vara en del av förklaringen till de begränsade taxeökningarna, men det 
finns fler och troligen mer signifikanta faktorer. Många kommunala VA-organisationer 
är för små för att avsätta tillräckliga personalresurser för investerings- och förnyelse-
planering samt långsiktiga ekonomiska planer. Organisationerna är dimensionerade 
för en tid då investeringar redan var gjorda och fokus låg på drift av anläggningarna. 
Erfarenheter visar att när organisationer stärks, till exempel genom olika samverkans-
lösningar, ökar investeringstakten och eftersatta behov kan börja åtgärdas.

Man bör räkna med att brukningsavgifterna stiger de kommande åren, av flera skäl:

• Investeringar i VA-infrastrukturen behöver öka

• Eftersom investeringar görs i till stor del avskrivna anläggningstillgångar blir den 
relativa effekten på VA-taxan stor.

• Ökande kapitalkostnader och stigande räntor gör VA-taxan mer räntekänslig. 

Det är viktigt att framhålla att höjda taxor inte är något självändamål och de åter-
hållsamma höjningarna som genomförts speglar en stark vilja ute hos kommunernas 
förtroendevalda och tjänstemän att värna om VA-abonnenternas pengar. Taxan är inte 
heller rätt mått på genomförda åtgärder utan endast en konsekvens av dessa. Sam-
mantaget kan det dock konstateras att de senaste årens taxehöjningar är alldeles för 
låga i förhållande till behoven av investeringar för en långsiktigt robust, hållbar och 
miljöriktig hantering av vatten- och avlopp. Fler kommuner behöver se över sina in-
vesteringsbehov och upprätta investeringsplaner för ett långsiktigt hållbart VA. Som en 
konsekvens av detta måste vi räkna med betydligt större taxehöjningar framöver.

För anläggningsavgifter är utgångspunkten delvis en annan. Här väljer kommunerna 
graden av kostnadstäckning vid anslutning av tillkommande fastigheter. Dock måste 
den andel av kostnaden för nya anslutningar som inte täcks av anläggningsavgifter fi-
nansieras på annat sätt, vanligen med brukningsavgifter. När trycket i flera kommuner 
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På Svenskt vattens hemsida kan du hitta en fil med samtliga kommuners bruk-
nings- och anläggningsavgifter för typhus A och typhus B. 

Gå till: http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-
statistik/taxeundersokning/ 

På hemsidan finns även fördjupande texter om taxor och ekonomi i VA-chefens 
verktygslåda samt forskningsrapporter och sammanfattande resultatrapporter för 
hållbarhetsindex.

på nya anslutningar ökar måste kommunerna se över sin anläggningstaxa, analysera 
effekten på brukningsavgifterna och identifiera en hållbar modell för VA-taxan. 

http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-statistik/taxeundersokning/
http://www.svensktvatten.se/vattentjanster/organisation-och-juridik/va-statistik/taxeundersokning/
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Erika Mickelsson Datum SUN-2019/336 
Planhandläggare 2019-08-08   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
Utställning av ny översiktsplan för Håbo kommun 
SUN-2019/336 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar  
 
att avge yttrande enligt förslag 2019-08-08 som svar på remiss gällande 
utställningshandlingar för Håbo kommuns översiktsplan. 
 
Sammanfattning  
 
Håbo kommun har tagit fram en utställningshandling för en ny översiktsplan vilken är utställd 
mellan den 17 juni och den 30 september 2019.  
  
Knivsta kommun har genom remiss beretts tillfälle att lämna synpunkter på den upprättade 
utställningshandlingen. 
  
Knivsta kommun bereddes tillfälle att lämna synpunkter under samrådet av översiktsplanen 
år 2017. Knivsta kommun lämnade ett yttrande (SUN-2016/846) med synpunkten att "Vi 
kommer i detta remissvar inte att ta ställning till huruvida vi avser att ställa oss positiva till 
denna förbindelse eller inte" (färjeförbindelse vid Skofjärden). Knivsta kommun har sedan 
yttrandet antagit Översiktsplan 2017 och i den pekat ut ett område för en eventuell 
färjeförbindelse över Skofjärden och som ansluter mot Skokloster.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Detta har ingen ekonomisk påverkan.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh  Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Handläggaren 
Håbo kommun 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Yttrandet i sig påverkar inte barn. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden Datum YTTRANDE 
Handläggare 2019-08-08 Diarienummer: 
Erika Mickelsson  SUN-2019/336
    
 
 
 

    
 
 
 
Yttrande från Knivsta kommun - Utställning av ny översiktsplan för 
Håbo kommun 
 
Bakgrund  
 
Håbo kommun har tagit fram en utställningshandling för en ny översiktsplan vilken är utställd 
mellan den 17 juni och den 30 september 2019.  
  
Knivsta kommun har genom remiss beretts tillfälle att lämna synpunkter på den upprättade 
utställningshandlingen. 
  
Knivsta kommun bereddes tillfälle att lämna synpunkter under samrådet av översiktsplanen 
år 2017. Knivsta kommun lämnade ett yttrande (SUN-2016/846) med synpunkten att "Vi 
kommer i detta remissvar inte att ta ställning till huruvida vi avser att ställa oss positiva till 
denna förbindelse eller inte" (färjeförbindelse vid Skofjärden). Knivsta kommun har sedan 
yttrandet antagit Översiktsplan 2017 och i den pekat ut ett område för en eventuell 
färjeförbindelse över Skofjärden och som ansluter mot Skokloster.  
 
Synpunkter  
Vilket framgår av Knivsta kommuns Översiktsplan 2017 är kommunen öppen för möjligheten 
till en färjeförbindelse på Mälaren mellan Knivsta kommun och Håbo kommun, detta under 
förutsättning att någon huvudman skulle presentera ett sådant initiativ. För att kunna gå 
vidare med planeringen, krävs utöver ett sådant initiativ från någon huvudman också ett 
förarbete där för- och nackdelar av färjeförbindelsen samt genomförande- och 
finansieringsfrågor utreds.   
  
Knivsta kommun tackar för att vi fått varit en av era remissinstanser och önskar er lycka till i 
er fortsatta process. 
 



From: Plan <plan@habo.se> 
Sent: den 14 juni 2019 13:01 
To: Johanna Forsberg-Malmsten 
Subject: Tyck till om utställningsförslag till ny översiktsplan: Håbo - en kommun för 

framtiden  
Attachments: Utställningshandling - förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun 

[komp.].pdf; Kortversion av utställningshandling.pdf; Bilaga 1. 
Planeringsförusättningar [komp.].pdf; Bilaga 2. 
Hållbarhetsbedömning.pdf; Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf; Missiv 
utställning av förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun.pdf  

 
Hej! 
 
Mellan den 17 juni och den 30 september 2019 är förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun, 
Håbo – en kommun för framtiden, ute på utställning.  
Planförslaget bifogas, och finns även att läsa på www.habo.se/nyöversiktsplan under 
utställningstiden.  
 
Kortversioner av planen samt blädderexemplar kommer att finnas tillgängliga i kommunhusets entré, 
på Håbo biblioteket, samt i Stenhuset vid Skokloster slott under utställningstiden.  
 
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas senast den 30 september till:  
 
E-post plan@habo.se  
 
Brev Plan- och exploateringsavdelningen 
Håbo kommun 
746 80 Bålsta  
 
Märk din försändelse med diarienummer ”KS 2015/00272”.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Johanna Forsberg Malmsten 
Samhällsplanerare 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171 52 827 
 
www.habo.se 
 

 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande  
 

http://www.habo.se/nyöversiktsplan
mailto:plan@habo.se
http://www.habo.se/


Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på 
habo.se/personuppgifter.  



 

 MISSIV 1(1) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-14 KS 2019/00272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare  
0171-528 27 
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

                Enligt sändlista 

 

Utställning av förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun 

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 3 juni, § 117, sänds förslag till ny översiktsplan, Håbo – en 
kommun för framtiden, ut för utställning mellan den 17 juni och den 30 september 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
ny kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun. Ett första planförslag togs fram under 
2016. Förslaget var på samråd mellan den 16 december 2016 och den 28 februari 2017. Under denna 
period fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Totalt inkom 115 yttranden under 
samrådet, som utgjort en viktig grund för de ändringar och justeringar som gjorts inför utställning.  

Förslaget till ny översiktsplan visar på en övergripande nivå hur kommunens mark- och 
vattenområden långsiktigt ska användas, utvecklas och bevaras, och är ett viktigt verktyg för att 
uppnå hållbar utveckling och förverkliga kommunens vision Vårt Håbo 2030. 

Det utställda förslaget till ny översiktsplan består av fyra delar:  

 Utställningshandlingen med tillhörande mark- och vattenanvändningskarta utgör själva 
planförslaget och anger inriktningen för kommunens framtida utveckling. 
Utställningshandlingen finns även sammanfattad i en kortversion.  

 Planeringsförutsättningar utgör ett kunskapsunderlag som ligger till grund för de 
strategier och riktlinjer som redovisas i utställningshandlingen.  

 Hållbarhetsbedömningen redovisar planförslagets konsekvenser utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt hur planen bidrar 
till att uppnå nationella, regionala och kommunala målsättningar.  

 Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkom under 
samrådet, och kommunens ställningstaganden till dessa.  

Handlingarna bifogas detta mail, och finns även att läsa på Håbo kommuns hemsida från och med 
den 17 juni: www.håbo.se/nyöversiktsplan  

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas senast den 30 september 2019 till 

E-post: plan@habo.se  

Brev:  Plan- och exploateringsavdelningen 
Håbo kommun  
746 80 Bålsta  

Märk din försändelse med ”KS 2015/00272” 

Efter utställningens slut kommer alla synpunkter att sammanställas och bemötas i ett särskilt 
utlåtande. Planförslaget kommer därefter att revideras, innan det antas av kommunfullmäktige 
under 2020.  

 

mailto:johanna
http://www.håbo.se/nyöversiktsplan
mailto:plan@habo.se


 

 Sändlista  

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-14 KS 2019/00272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare  
0171-528 27 
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

 

 
Sändlista  

Kommunala instanser  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Vård- och omsorgsnämnden 

 Överförmyndarnämnden 

 Håbo Marknads AB 

 Håbohus AB  

 Handikapprådet 

 Pensionärsrådet 

 Ungdomsrådet 

 Hälso- och trygghetsrådet 

 Tillväxtrådet  

 Räddningstjänsten Enköping – Håbo  

 

Politiska partier  

 Bålstapartiet  

 Centerpartiet  

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet 

 Moderaterna 

 Socialdemokraterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet  
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 Sändlista  

 Datum Vår beteckning 
 2019-06-14 KS 2019/00272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare  
0171-528 27 
johanna.forsberg-malmsten@habo.se 

 

 
Externa aktörer  

 Länsstyrelsen i Uppsala län 

 Region Uppsala 

 Enköpings kommun 

 Knivsta kommun 

 Sigtuna kommun 

 Upplands-Bro kommun 

 Uppsala kommun 

 Friluftsfrämjandet 

 Lantbrukarnas riksförbund 

 Naturskyddsföreningen 

 Omställning Håbo 

 Pensionärernas riksorganisation 

 Upplandsmuseet 

 Upplandsstiftelsen  
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Utställnings- 
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30 sept 2019

ÖVERSIKTSPLAN

Håbo - en 
kommun för 
framtiden



Översiktsplan Håbo - en kommun för framtiden,  
Utställningshandling
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1Inledning
Inledande kapitel beskriver vad en 
översiktsplan är och hur processen för 
framtagande av planen ser ut. Dessut-
om beskrivs de övergripande utgångs-
punkterna som ligger till grund för 
planens innehåll.   

Skokloster slott. Foto: Ew
a Ekfeldt. 
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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen anger riktningen för hur kommunen vill att den 
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut och är vägledan-
de vid beslut om mark-och vattenanvändning.

Planen beskriver hur mark- och vattenområden ska användas, be-
varas eller utvecklas. Den pekar ut områden för vidare utveckling 
av bland annat bostäder, infrastruktur, verksamheter och grön-
områden samt uppmärksammar värdefulla områden där viktiga 
funktioner och värden ska bevaras och utvecklas. 

Genom att hantera hela kommunen, utifrån ett brett angrepps-
sätt, bidrar planen till en samlad strategi för hur utvecklingen 
av kommunens framtida mark- och vattenanvändning ska se ut. 
Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar 
utveckling och kommunens vision Vårt Håbo 2030. Som grund 
för vägledning av efterkommande beslut ska planens inriktning 
bidra till en hållbar utveckling genom en god social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling. 

För att säkerställa att en hållbar utveckling främjas ska konse-
kvenserna av föreslagna förändringar analyseras under proces-
sens gång. Översiktsplanens miljökonsekvenser ska redovisas, i 
syfte att förstärka översiktsplanens funktion som beslutsunderlag. 
Innebörden av presenterade förslag kan därmed förstås 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. 

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB). Den är inte juridiskt bindande men 
väger tungt vid framtida avgöranden om mark- och vattenanvänd-
ning. Avgränsningar och övergripande ställningstaganden ger 
riklinjer för efterföljande detaljplanering och bygglov. 

Översiktsplanen är ett viktigt underlag vid dialog mellan stat 
och kommun om allmänna intressen och riksintressen. I planen 
redovisas 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. 

Läs mer

Plan- och bygglagen (2010:900)  
3 kapitlet

Miljöbalken (1998:808)
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Uppföljning av översiktsplanen
Översiktsplanen får genomslag i den fysiska miljön genom att 
utgöra vägledning i efterföljande beslut, bland annat vid detaljpla-
nering samt vid bygglovgivning. Kommunen ska ta ställning till 
planens aktualitet varje mandatperiod. Översiktsplanering och 
uppföljning av översiktsplanen ska vara kontinuerliga och paral-
lella 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 årligen. 
Uppföljningen ska utgå från översiktsplanens övergripande inrikt-
ning som uttrycks i de sex planeringsriktlinjerna.

Genomförda uppföljningar utgör sedan underlag vid kommande 
aktualitetsförklaringar samt revidering av översiktsplanen. 

Översiktsplaneringen är en kontinuerlig process. Bearbetad bild från Boverket.
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Process – här är vi nu
I december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Håbo kommun 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan 
för hela kommunen, med utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 2030. 
Förslag till översiktsplan var ute för samråd 16 december 2016 till 
28 februari 2017. 

Under samrådstiden inkom totalt 115 yttranden fördelat på myn-
digheter, regionala organ, grannkommuner, föreningar, nämnder 
och privatpersoner. Yttrandena har sammanställts i en samråds-
redogörelse och förslaget har reviderats utifrån inkomna synpunk-
ter.

Under juni 2017 hade förtroendevalda och tjänstemän en 
workshop om hur samrådsförslaget skulle revideras. Bland an-
nat diskuterades landsbygdsutveckling och framtida utveckling 
i Bålsta. Under 2018 hade arbetsgruppen för översiktsplanen ett 
flertal arbetsmöten med förtroendevalda samt ett dialogmöte med 
företagare för att diskutera näringslivets behov. Efter samrådet 
har också underlag till översiktsplan tagits fram i form av VA-poli-
cy, VA-plan samt kartläggning av natur för rekreation och skolnä-
ra natur.

Ett uppdaterat planförslag har tagits fram och ställs sedan ut 
mellan den 17 juni och den 30 september 2019, 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. 



10

In
le

d
n

in
g

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING

Håbo översiktsplan - en kommun för fram-
tiden
Översiktsplanen 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 hanterats genom en fördjupad översiktsplan 
och resterande del av kommunen omfattats av en översiktsplan. 
Hela kommunen, inklusive Bålsta, hanteras i den nya översikts-
planen. Det innebär att de tidigare dokumenten upphävs i sam-
band med att denna översiktsplan antas.

Genom att hantera den översiktliga planeringen i en kommunom-
fattande översiktsplan tas ett samlat grepp för kommunens fram-
tida 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 upp-
märksammas och förstärkas.

Håbo kommuns läge i Mälardalen
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Utgångspunkter
Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i en långsiktigt hållbar ut-
veckling och kommunens vision Vårt Håbo 2030. Håbo kommuns 
utmaningar ligger främst i att hantera kommunens befolknings-
tillväxt, ta tillvara det geografiska läget, främja hållbara trans-
porter och begränsa effekten av klimatförändringar.

Vision
Visionen är en övergripande strategi för samtliga av kommunens 
verksamhetsområden. Översiktsplanen, med dess planeringsrikt-
linjer och föreslagen mark- och vattenanvändning, syftar till att 
skapa det Håbo som kommunens vision Vårt Håbo 2030 beskriver. 
Visionen baseras på fyra inriktningar enligt nedan.

Levande småstad 
Bålsta ska växa till en modern och sammanhängande centra-
lort – en levande småstad med en intressant mix av människor, 
aktiviteter, service och variationsrik arkitektur. Bålsta ska vara 
en inkluderande och mångfacetterad stad. I stadskärnan samsas 
bostäder med verksamheter, kultur och nöjen – det andas dyna-
mik och puls. Intill finns småstadens stillhet med trädgårdar, 
lekplatser, boende och rekreation vid Mälarens stränder. Bålsta 
resecentrum ska vara stadens mittpunkt och sammanlänka Bål-
sta med regionen. 

Hållbara Håbo 
I hållbara Håbo finns det goda livet. Socialt innebär detta in-
kluderande 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. 

Aktiv part i Mälardalen 
Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att 
utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Här finns bra förutsätt-
ningar att växa med fler invånare och nya företag. I Håbo kan 
man bo och leva under hela livet med tillgång till regionens utbud 
av varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur. 

Mälarkommunen nära naturen
Håbo kommun ska vara den naturnära mälarkommunen genom 
att natur- och vattenmiljöer blir tillgängliga för alla. Värdefulla 
natur-, vatten och kulturmiljöer ska förvaltas åt kommande gene-
rationer. Parker och natur ska vara sammanvävda med bebyggel-
sen och fylla tätorterna med grönska. Det ska vara enkelt att gå 
längs vattnet och ta sig till skog och mark. Lättillgängliga stråk 
visar vägen mot Mälaren som öppnar upp sig för aktiviteter och 
båtliv. 

Hållbar utveckling

Med hållbar utveckling avses en ut-
veckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina 
behov och bygger på de tre aspekter-
na; social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 

Läs mer

Vårt Håbo 2030, Håbo kommun 2014
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Övergripande mål
FN har antagit 17 globala mål och en agenda för att nå eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Särskilt 
relevant för översiktsplanen är mål 11 som innebär att städer och 
samhällen ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska ligga till grund för 
den svenska miljöpolitiken och genomsyra den fysiska planering-
en. Fysisk planering pekas ofta ut som en nyckelfråga för att nå 
målen.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RUS) beskri-
ver den strategiska inriktningen och åtgärder för utvecklingen 
i Uppsalaregionen. Utvecklingsstrategin utgår från visionen: 
ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell 
lyftkraft. Visionen har konkretiserats i tre strategiska utveck-
lingsområden: en växande region fokuserar på utveckling av det 
geografiska området Uppsala län och förhållandet till omkring-
liggande län, en nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett 
livskraftigt näringsliv samt förmågan till - förnyelse och vär-
deskapande i företag och organisationer i global konkurrens, en 
region för alla lyfter fram länets invånare och det goda livet.  

Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050 (RUFS) 
uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och fungerar som 
en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan 
inom Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. RUFS 
utgår från visionen om att bli Europas mest attraktiva storstads-
region och baseras på fyra mål; en tillgänglig region med god 
livsmiljö, en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, en 
ledande tillväxt- och kunskapsregion och en resurseffektiv och 
resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.

RUFS är vägledande vid kommunernas översiktliga planering och 
anger förhållningssätt och ställningstaganden för regional sam-
ordning av mark- och vattenanvändning. 

Håbos miljöstrategi är vägledande i kommunens miljöarbete 
samt visar riktning för att möta de nationella miljökvalitetsmå-
len. Tre prioriterade inriktningar har fastställts; att bli en fossil-
bränslefri kommun till år 2050, att bli en giftfri och resurseffektiv 
kommun och sträva efter naturmiljöer med mångfald. 

Övriga nationella, regionala samt lokala mål som är relevanta för 
översiktsplanen beskrivs i kapitel 4 om generella riktlinjer samt i 
bilagan om planeringsförutsättningar.

0 30 6015
Km © Stockholms läns landsting Geodatasamverkan
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Läs mer

Hur översiktsplanen bidrar till att 
uppnå nationella, regionala och 
lokala mål framgår i bilaga 2, Håll-
barhetsbedömning. 
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Utmaningar
Utmaningarna handlar främst om att hantera befolkningstillväx-
ten på ett klokt sätt, ta tillvara det geografiska läget, främja håll-
bara transporter samt begränsa och hantera klimatförändringar. 

Befolkningsutveckling
Håbo kommun växer. Såväl befolkningsprognos som kommunens 
mål om befolkningsutvecklingen pekar på samma sak. Håbo 
kommer att växa till cirka 25 000 invånare år 2030. Sett till den 
demografisk utvecklingen har Håbo en åldrande befolkning sam-
tidigt som det sker en stor inflyttning av barnfamiljer. Detta gör 
att kommunen har mindre andel befolkning i arbetsför ålder än 
riksgenomsnittet.

Befolkningstillväxten är positiv och skapar förutsättningar för 
utveckling. Men med en växande befolkning följer också utma-
ningar; bland annat ska bostadsbyggandet, samhällsservice och 
infrastruktur följa samma takt som befolkningsökningen. Utbygg-
nad av omsorg, skola, förskola ska hänga med. Bostäder och servi-
ce ska också anpassas utifrån åldersgrupper och särskilda behov, 
anpassas till omgivning och beakta kvaliteter såsom natur- och 
rekreationsområden. Stora ekonomiska utmaningar ligger också i 
driften av de samhällsfunktioner och den infrastruktur som kom-
mer att behöva byggas ut.

Ta tillvara det geografiska läget
Håbo kommun och Bålsta utgör en viktig kärna i mötet mellan 
Uppsala och Stockholm län. Detta ger kommunen goda möjlighe-
ter att utvecklas inom flera områden, men kommunens storlek i 
förhållande till närliggande kommuner medför utmaningar som 
behöver hanteras för att den ska kunna uppnå sin fulla potential. 

Andelen som pendlar från Håbo för arbete utanför kommunen 
utgör en större grupp än den som pendlar in i kommunen. För att 
få en levande kommun under dagtid och ge förutsättningar för in-
flyttning och service behöver kommunen öka sin attraktionskraft 
för etablering av arbetsplatser. 

Håbo är beroende av en välfungerande regional infrastruktur som 
knyter samman kommunen med närliggande städer som Stock-
holm, Uppsala, Enköping och Västerås. Mälarbanan, med regional 
tågtrafik samt pendeltågstrafik, spelar en avgörande roll i detta. 
På sikt kommer befolkningstillväxten i kommunen, såväl som i re-
gionen, innebära en ökad belastning på Mälarbanan. Investering-
ar i spårkapaciteten kommer att krävas och innebär ekonomiska 
utmaningar. En utökad spårkapacitet på järnvägen i kommunen 
skulle innebära ökad kapacitet och tillförlitlighet i trafikeringen, 
vilket är nödvändigt för att möjliggöra hållbart resande i regionen. 
En väl fungerande spårbunden trafik, där kapaciteten anpassas 
efter nya förutsättningar, är avgörande för kommunens framtida 
utveckling.
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Klimatförändringar 
Klimatförändringarna som sker på en global nivå innebär att års-
medeltemperaturen och årsmedelnederbörden förväntas öka. Risk 
för översvämningar och extrema väderhändelser är möjliga effek-
ter som kan drabba kommunen. Konsekvenserna kan bli stora och 
anpassning och beredskap måste ske på en lokal nivå. Den fysiska 
planeringen måste beakta frågor såsom lokalisering av bebyggelse  
och dagvattenhantering. 

Kommunen behöver också bidra till att minska klimatförändring-
arna. Håbo kommuns miljöstrategi slår fast att kommunen ska 
minska sin klimatpåverkan och sträva efter att bli en fossilbräns-
lefri kommun. Användandet av förnybar energi ska öka i betydelse 
och samhället ska utformas för minskad bilanvändning och förbätt-
rade möjligheter för gång- och cykeltransporter. 

Läs mer

Miljöstrategi, Håbo kommun 2015

Koldioxidbudget, Håbo kommun 2018
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Linfält vid Yttergrans Kyrka. Foto: Karl-Axel Cedergran





2Utvecklings-
strategi
Översiktsplanens utvecklingsstrategi 
visar på en översiktlig nivå hur Håbo 
kommun ska utvecklas. Planeringsprin-
ciperna tillsammans med strukturbil-
den illustrerar kommunens framtida 
utveckling. 

U
tblick över centrala Bålsta. Foto: G

öran Roxin.



18

U
tv

e
c

kl
in

g
ss

tr
a

te
g

i

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING

Planeringsprinciper
Översiktsplanen bygger på sex stycken planeringsprinciper, som 
på en övergripande och strategisk nivå fastställer kommunens för-
hållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå visionen. 

Främja landsbygden
Landsbygden är viktig för Håbos identitet och dess värden ska 
tillvaratas genom att skapa goda förutsättningar att bo i, verka på 
och besöka landsbygden. En levande landsbygd förutsätter en god 
kollektivtrafik och väl utbyggd infrastruktur. Håbo kommun ska 
ta vara på och uppmuntra lokala initiativtagares vilja att utveckla 
landsbygden. 

Hållbar samhällsutveckling förutsätter ett samspel mellan stad 
och landsbygd. I en växande region blir det allt viktigare att beva-
ra och utveckla landsbygdens resurser för att bland annat säker-
ställa livsmedelsproduktionen på sikt. Ny bebyggelse bör i första 
hand ske genom komplettering av byar och bebyggelsegrupper.  

Fokusera utvecklingen
Håbo växer. Det innebär ett ökat behov av nya bostäder, transpor-
ter, arbetsplatser, skolor, omsorg, idrottsanläggningar och annan 
service. Genom att fokusera bebyggelseutvecklingen där service, 
infrastruktur och kollektivtrafik redan finns kan utbyggnaden ske 
resurseffektivt och hållbart. Därför ska framtida bebyggelseut-
veckling främst koncentreras till tätorterna – Bålsta, Skokloster 
och Krägga/Stämsvik. . 

 
 

Skapa trädgårdsstad med stationsnära 
läge 
Bålsta förtätas i stationsnära lägen för att dra nytta av stationen 
och kommunens strategiska läge i Mälardalen. Närmast stationen 
eftersträvas ett koncentrerat och blandat utbud av service, mötes-
platser och bostäder. Samtidigt ska Bålstas befintliga karaktär 
som trädgårdsstad bibehållas. Bebyggelsen ska vara småskalig 
med en variationsrik arkitektur och med inslag av natur och grön-
ska. God kollektivtrafik och ett sammankopplat gång- och cykelvä-
gnät bidrar till hållbara trafiklösningar. 
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Tillvarata natur- och kulturmiljöer 
Håbos natur-, kultur- och vattenmiljöer utgör en resurs som ska 
tas tillvara och utvecklas. Naturens samtliga funktioner ska beak-
tas – rekreationsvärden, ekologiska värden och ekosystemtjänster. 
Områden med höga natur- och kulturmiljövärden ska bevaras 
samtidigt som invånare och besökare får tillgång till dem. Sam-
manhängande grönstruktur och gröna stråk ska förstärkas vid 
planering och byggande. Tätortsnära natur ska särskilt värnas 
och utvecklas för många funktioner och hög kvalitet. Mälaren ska 
vara tillgänglig för rekreation och upplevelser, samtidigt som den 
erbjuder möjlighet till attraktiva boendemiljöer där det är lämp-
ligt.

Möjliggör möten
I Håbo ska alla ges goda förutsättningar för ett gott liv. Platser 
för möten prioriteras och det offentliga rummet ska präglas av 
god tillgänglighet med plats för barn och unga. Genom trygga 
miljöer och ett varierat bostadsutbud skapas förutsättningar för 
människor att mötas. Möten främjas också genom goda förut-
sättningar för lokalt föreningsliv och plats för idrott, kultur och 
spontanaktivitet. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar spelar 
en viktig roll för att människor ska få tillgång till mötesplatser 
och för att länka samman olika delar av kommunen. 

 

Stärka näringslivet
Näringslivet är viktigt för Håbos utveckling. Befintliga företag 
ska ges goda förutsättningar att utvecklas och nya företag ska ha 
möjlighet att etablera sig i kommunen. Med sitt strategiska läge i 
regionen ska kommunen verka för fler arbetstillfällen och ett brett 
näringsliv med många branscher. Besöksnäringen ska vidareut-
vecklas och locka fler att vilja besöka Håbo. En god planberedskap 
med mark och lokaler för näringslivets olika behov ska eftersträ-
vas. Håbo ska även verka för en god kollektivtrafik och utbygg-
nad av Mälarbanan, samtidigt som den digitala infrastrukturen 
utvecklas. 
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Strukturbild
Strukturbilden är översiktlig och illustrerar kommunens inten-
tioner utifrån de sex planeringsprinciperna. Bilden visar vilka 
områden och stråk dit utvecklingsinsatser ska riktas men också 
viktiga områden att bevara.

Kommunal kärna
Bålsta är utpekad som kommunal kärna och är därmed viktig 
för utvecklingen i kommunen, såväl som i regionen, med många 
funktioner såsom handel, service, bostäder, arbetsplatser och 
rekreation. Bålsta har goda boendemiljöer och här bör merparten 
av kommunens bebyggelseutveckling ske, i första hand genom 
förtätning i stationsnära läge. 

Lokal kärna
Tätorterna Skokloster och Krägga/Stämsvik är utpekade som 
lokala kärnor och är viktiga för utvecklingen i kommunen. De 
lokala kärnorna har goda boendemiljöer och har potential att 
utvecklas avseende bostäder, mötesplatser, besöksnäring, kollek-
tivtrafik och service av olika slag. 

Kyrkby
Yttergran, Övergran och Häggeby/Vreta är befintliga kyrkby-
ar. Området runt Skokloster slott och kyrkan har potential att 
utvecklas till kyrkby. Dessa är mindre orter/byar som är viktiga 
för sin närmsta omgivning eftersom de ligger i anslutning till ett 
utpekat kollektivtrafikstråk men också för att de har en historisk 
bakgrund som samlingspunkt. Dessa orters värden som boende-
miljö, mötesplats och för besöksnäringen kan förstärkas genom 
aktsam komplettering av befintlig bebyggelse. 

Transportsamband 
Förbindelser som är särskilt viktiga för att upprätthålla och vida-
reutveckla en god tillgänglighet mellan kommunens kärnor men 
också för arbetspendling och övriga transporter. Utpekade trans-
portsamband utgörs av stråk där kollektivtrafiken och cykelinfra-
strukturen bör utvecklas och dit investeringar i transportinfra-
strukturen prioriteras. 

Det största transportsambandet består av flera parallella stråk. 
Mälarbanan och E18 är tillsammans viktiga stråk för arbetspend-
ling och transporter. Bålsta station trafikeras med både pendel- 
och regiontåg. Håbo kommun verkar för utbyggnad av Mälarba-
nan till fyrspår i riktning mot Stockholm. Kommunen ska även 
verka för en tillkommande pendeltågsstation i kommunen, till 
exempel i Bålstas västra delar. 

Övriga transportsamband utgör mellankommunala och lokala 
stråk för att koppla samman kommunens kärnor och för koppling 
till Uppsala och Arlanda flygplats.
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Grönt samband
Övergripande och sammanhängande natur-, rekreations- och 
skogsområden. Åsmiljöerna som sträcker sig genom kommu-
nen och strandlinjerna är viktiga för de gröna sambanden. Att 
grönstråken har en sammanhängande struktur är av stor vikt 
för människors möjlighet till rekreation men också för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 

Regional grön koppling 
Viktiga platser där gröna kopplingar behöver värnas för att grön-
områdena ska bibehålla en sammanhängande struktur. De gröna 
kopplingarna är en del av Stockholmsregionens gröna kilar och 
Uppsala läns gröna infrastruktur. 

Grönstråk att stärka 
Stråk där grönstrukturen har ett svagt samband på grund av 
barriärer, såsom E18, bebyggelse eller verksamhet, och behöver 
stärkas för att utgöra en sammanhängande grönstruktur. 

Jordbruksmark
Jordbruksmark utgörs av åkermark och betesmark. Jordbruks-
landskapens öppna vidder ska värnas och eventuell nytillkom-
mande bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Om jordbruksmark ska tas i anspråk ska det ske restriktivt och 
prövning ska ske med hänsyn till jordbrukets samtliga värden; 
Produktionsvärden, natur- och kulturmiljövärden, sociala värden 
och kretsloppsvärden/ekosystemtjänster.

Vatten
Mälaren är av avgörande betydelse för kommunen, genom sitt 
värde för friluftslivet och för dricksvattenförsörjningen. Mälaren 
fyller även en viktig ekologisk funktion genom dess naturvärden. 
Det är angeläget att vattenkvaliteten inte försämras.
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Fågelholkar vid E18. Foto: Gunnar Henriksson





3Mark- och vatten- 
användning
I detta kapitel beskrivs hur Håbo kom-
mun vill att mark- och vattenområden 
ska användas i framtiden. Planförsla-
get redovisas på en mark- och vatte-
nanvändningskarta med tillhörande 
riktlinjer. Dessa riktlinjer ska ge väg-
ledning vid förfrågningar om föränd-
rad mark- och vattenanvändning. Frösundavik. Foto: A

nett W
ass. 



Karta mark- och vattenanvändning
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Mark- och vattenanvändning
Hela kommunen är indelad i områden baserat på avsedd mark- och 
vattenanvändning. Riktlinjerna för mark- och vattenområden har 
ett långsiktigt perspektiv och ger vägledning vid förfrågningar om 
att förändra mark- eller vattenanvändningen.

Mark- och vattenanvändningskartan utgår från en sammanväg-
ning mellan olika allmänna intressen för att fastställa lämplig 
användning för respektive område. Enskilda intressen och mar-
kägoförhållanden hanteras i efterföljande planering. Gränserna är 
inte exakta utan kan komma att justeras vid senare planläggning.

Mark och vattenanvändningen är i detta kapitel kategoriserad 
utifrån användning. Varje användning beskrivs först i generella 
ordalag och följs sedan av den befintliga markens användning 
och föreslagna framtida förändringar av markanvändningen. I de 
fall ett område har en mer specifik inriktning förtydligas detta i 
texten. 

Befintlig markanvändning innebär att nuvarande mark- och 
vattenanvändning i huvudsak ska bibehållas. Områdena kan dock 
utvecklas inom nuvarande markanvändning genom att befintliga 
värden förstärks och vidareutvecklas eller att områdena förtätas. 
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Inom framtida mark- och vattenanvändningsområden planeras en 
förändring av mark- och vattenanvändningen så att nuvarande 
användning ändras helt eller delvis. Tidshorsonten varierar.  

Merparten av Håbo kommuns bebyggelseutveckling ska ske inom 
befintliga bebyggelsegrupper och redan ianspråktagna områden. 
Det innebär att bebyggelseutvecklingen koncentreras nära mötes-
platser och servicepunkter i kommunen. Genom att fokusera be-
byggelseutvecklingen där service, infrastruktur och kollektivtra-
fik redan finns kan utbyggnaden ske resurseffektivt och hållbart. 

Utvecklingen ska ske med prioriteringsordning som fokuserar 
på att förtäta de centrala delarna av Bålsta samt utveckla övri-
ga orter i kommunen inom ramen för befintlig kapacitet i sam-
hällsservice och infrastruktur av olika slag. Därefter utvecklas 
Bålsta utåt och övriga orter (framförallt Skokloster och Krägga/
Stämsvik) på ett sätt som kan innebära större investeringar i 
infrastruktur och service.

 Småstad
 Småstad utgörs av bebyggelse i anslutning till centrum 
med blandad användning av bostäder, resecentrum, kontor, 
handel, mindre parker, fritidsanläggningar samt samhällsservice 
såsom skolor, förskolor och äldreboende. I dessa områden är bebyg-
gelsetätheten hög eller medelhög. 

Utveckling i Bålstas centrala delar ska bidra till att stärka 
småstadskvaliteter genom komplettering med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser, som bidrar till 
en levande stadsmiljö under dygnets alla timmar. Komplettering 
bör ske med flerbostadshus med lokaler i bottenvåningar, samt 
trygga och trivsamma offentliga miljöer. Tillkommande bebyggelse 
bör utformas med entréer och fönster mot gatan för att skapa ett 
inbjudande gaturum. Verksamheter och funktioner som genererar 
ett aktivt användande av stadsrummet, till exempel caféer, min-
dre butiker och offentliga mötesplatser, ska prioriteras. 

Tillskott i Skokloster ska bidra till att skapa ett mervärde för 
orten. I de centrala delarna av orten, intill befintlig service, ska 
verksamhetsetableringar möjliggöras. Här bör även tillkomma 
funktioner som bidrar till att skapa lokala mötesplatser.

 Framtida småstad
 De centrala delarna av Bålsta närmast stationen förtä-
tas med bostäder, centrumändamål, personintensiva verksamhe-
ter (exempelvis tjänsteföretag) och kultur- och fritidsanläggning-
ar. Syftet är att skapa attraktiv småstad och främja ett hållbart 
resande. Goda boendemiljöer med trygga gaturum, utrymme för 
barn och unga samt variation i arkitektur och estetisk utformning 
ska eftersträvas vid såväl befintlig bebyggelse som vid nybyggna-
tion. En variation av utformning, upplåtelseform och utbud ska 
eftersträvas. Området ska prioriteras under den första tiden av 
planperioden. 

Befintlig småstad. 
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Utökade eller nya lokaler för gymnasieskolan ska uppföras cen-
tralt i Bålsta centrum. Tillräckliga lokaler för förskola och skola 
ska säkerställas. 

Resecentrum, centrum och den nya stadsparken i Gröna dalen 
ska kopplas samman genom ett grönt gång- och cykelstråk. Inom 
området ska boende och verksamheter blandas, för att få fler 
människor i rörelse under en större del av dygnet. Ett torg, med 
anslutande gång- och cykelvägar ska tillkomma för att skapa en 
mötesplats i centrum. 

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Det ska vara lätt 
att byta mellan olika trafikslag. 

Verksamhetsområdet Dyarne ska utvecklas med bostäder och 
service, istället för verksamheter, för att dra nytta av det centrum-
nära läget. 

Kalmarsand ska förtätas med flerbostadshus för att förstärka 
kopplingen till centrala Bålsta och för att dra nytta av det mä-
larnära läget. En exploatering i området förutsätter att Stock-
holmsvägen dras om i nytt läge. Det frigör mark och möjliggör 
utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet för ökad tillgänglighet till 
centrala Bålsta. Stor hänsyn ska tas till den befintliga bebyggels-
en i området. Föreslagen utveckling av Kalmarsand ska bidra till 
att öka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.

 Trädgårdsstad
 Trädgårdsstad utgörs av bebyggelse som huvudsakligen 
består av bostäder med visst inslag av samhällsservice. I dessa 
områden är bebyggelsen låg eller medelhög. I områdena ingår 
också mindre parker och grönområden. Områdena bör förtätas 
och kompletteras med bostäder och samhällsservice såsom skolor, 
förskolor, äldreboende och fritidsanläggningar. Områden nära 
resecentrum och hållplatser bör kompletteras genom tillskott av 
flerbostadshus, där så bedöms lämpligt. Ny bebyggelse ska utfor-
mas med hänsyn till områdets karaktär och gröna miljöer. 

Inom Bålsta ska befintliga bostadsområden sammankopplas 
genom ny bebyggelse för att skapa en mer integrerad tätorts-
struktur. Befintlig bebyggelse i Bålsta är till stora delar utspridd 
i satelliter. Genom komplettering av befintlig bebyggelse kan en 
mer integrerad och sammanlänkad tätortstruktur skapas. Detta 
innebär att mindre områden som idag utgörs av jordbruksmark 
eller naturmark i viss mån kan komma att tas i anspråk. Det mo-
tiveras genom områdenas läge, deras bidrag till en mer samman-
kopplad och integrerad bebyggelsestruktur samt ett ökat underlag 
och förbättrade möjligheter för en effektiv kollektivtrafik. 

Söder om Bålsta, i anslutning till Mälaren, ligger Hagviken-Rå-
bydal-Torresta-Talltorp. Områdena var ursprungligen avsedda 
för fritidshus, men majoriteten av områdena består nu av perma-
nentboende. Omvandling av kvarvarande fritidshus till perma-
nentbostäder kan komma att ske.  

Framtida småstad. 

Befintlig trädgårdsstad. 
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Skokloster tätort ska utvecklas genom förtätning och samman-
länkning av befintliga bebyggelseområden. Ny bebyggelse ska lo-
kaliseras innanför ortens nuvarande yttre gränser. En ytterligare 
utbyggnad av Skokloster, där orten växer utanför befintliga yttre 
gränser, är förenat med stora investeringskostnader, framförallt i 
infrastrukturen.

I Krägga/Stämsvik är komplettering av bebyggelsen möjlig. 
Främst genom utveckling av redan befintliga byggrätter. 

 Framtida trädgårdsstad
 I Bålsta finns flera områden som ska utvecklas med 
bostäder i form av flerfamiljshus och småhus med trädgårdsstads-
karaktär. Nytillkommande bostäder föreslås i huvudsak vara av 
småskalig karaktär, med villor, radhus och flerbostadshus an-
passade efter områdets befintliga karaktär. Inslag av offentliga 
byggnader samt service kan förekomma i begränsad utsträckning. 
Spontanidrottsytor samt bostadsnära parker och lekplatser ska 
tillskapas inom områdena. En variation av utformning, upplåtel-
seform och utbud ska eftersträvas. Tillkommande bebyggelse ska 
syfta till att komplettera och sammanlänka befintliga områden. 
Bostadsnära natur ska värnas och värdefulla grönområden och 
grönstråk ska värnas. 

Väppeby, mellan Kalmarvägen och Kalmarleden, ska bidra till 
att koppla samman bebyggelsen längs Kraftleden och områdena i 
Kalmarviken. Det innebär att jordbruksmark kan komma att tas 
i anspråk, samt att natur- och kulturmiljövärden såsom fornläm-
ningar kan komma att påverkas. Natur- och kulturmiljövärdena i 
området ska värnas vid en utveckling i området. Ianspråktagan-
det av jordbruksmark motiveras med att det är ett centralt läge i 
Bålsta, som genom bebyggelse ger en sammanhängande bebyggel-
sestruktur med god tillgång till kollektivtrafik. 

Viby äng ska utvecklas med framför allt småhus enligt gällande 
detaljplaneprogram. 

I Skokloster tätort ska ett större område med ny bebyggelse 
tillkomma. Syftet är att skapa blandad bebyggelse, med småhus, 
radhus och flerbostadshus. Detta förstärker befolkningsunderlaget 
till befintlig service och kollektivtrafik. Den nuvarande kapacite-
ten i Skoklosters vattenverk och reningsverk är mycket begränsad. 
Åtgärder för att öka VA-kapaciteten behöver därför genomföras 
innan en bebyggelseutveckling kan komma till stånd. En ökande 
befolkning i Skokloster innebär även ökade krav på förbättrade 
kommunikationer till orten. Närheten till natur, strand och vatten 
ska värnas, vidareutvecklas och tillgängliggöras. 

Utveckling i Krägga/Stämsvik ska ske genom utveckling av 
befintliga byggrätter i Krägga. Nuvarande befolkningsunderlag i 
Krägga/Stämsvik innebär att det skulle krävas stora byggnadsvo-
lymer för att nå upp till ett befolkningsunderlag som kan möjlig-
göra serviceutbyggnad i orten. Den nuvarande VA-kapaciteten är 
mycket begränsad, vilket måste beaktas i den framtida utveck-

Vidare arbete

Kommunen avser att utreda förutsät-
tingarna för förtätning och komplette-
ring i Bålsta. 

Framtida trädgårdsstad. 
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lingen av orten. I samband med att Krägga/Stämsvik utvecklas 
är det angeläget att en ny trafikplats till E18 tillkommer för att 
öka tillgängligheten till och från orten. Vid utveckling ska ortens 
närhet till naturen och Mälaren värnas och bevaras. 

 Framtida trädgårdsstad på längre sikt
 Bista verksamhetsområde föreslås på sikt att omvand-
las från verksamhetsområde till bostäder med trädgårdsstadska-
raktär. En sådan utveckling tillvaratar det centrumnära läget och 
närheten till Mälaren och kan öka tillgängligheten till Mälaren 
för hela Bålsta. Då marken redan idag är ianspråktagen för tung 
industri bedöms en omvandling till bostäder förbättra för allmän-
hetens tillgänglighet till stranden. Omvandlingen till bostäder 
behöver ske i etapper och är endast möjlig om verksamheterna 
omlokaliseras, då befintliga verksamheter hanterar flytande na-
turgas. Hanteringen är klassad som farlig verksamhet av länssty-
relsen.

Nya Kalmarsand föreslås på sikt att utvecklas med bostäder 
för att dra nytta av det mälarnära läget. Stor hänsyn ska tas till 
områdets natur- och kulturmiljövärden. Särskild vikt ska läggas 
vid att säkerställa det gröna sambandet från Stockholmsregionens 
gröna kil Görvälnkilen, mot Lillsjön och vidare mot Bålstaåsen. 
Strandskyddets syften ska värnas.

Väppeby i Bålsta. Foto: Håbo kommun

Framtida trädgårdsstad på längre sikt. 
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Området öster om Torresta vid Mälaren söder om Bålsta före-
slås på sikt utvecklas med i huvudsak småhus. Förutsättning för 
en utveckling av området är att det går att anordna hållbar vat-
ten- och avloppsförsörjning, samt att väginfrastrukturen byggs ut. 
Stor hänsyn ska tas till områdets naturvärden och allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet. Utveckling i detta område krä-
ver ett helhetstgrepp för att skapa goda förutsättningar till nya 
infrastrukturlösningar samt en god sammanlänkning med Bålsta. 

 Mindre orter och byar
 Mindre orter och byar på landsbygden som huvudsakligen 
består av bostäder och i viss mån mötesplatser. Områdena sak-
nar samhällsservice. Byarna har ofta ett stort kulturhistoriskt 
värde och är viktiga för en levande landsbygd. Ny bebyggelse ska 
ske genom komplettering som samspelar med befintlig bebyggel-
sekaraktär, landskapsbild och topografi. Kompletteringen ska 
placeras inom ortens befintliga yttre gränser. En förutsättning för 
ny bebyggelse är att VA-försörjningen går att lösa på ett hållbart 
sätt, med kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Ny bebyg-
gelse ska utformas så att förutsättningarna för kollektivtrafik och 
hållbara resor underlättas. 

Kyrkbyn Övergran har mycket höga kulturmiljövärden. Över-
grans kyrka och omkringliggande byggnader omfattas av områ-
desbestämmelser i syfte att bevara bebyggelsekaraktären runt 
kyrkan. Bebyggelsen i Övergran kan kompletteras i viss omfatt-
ning. Komplettering ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Utblick över Övergran. Foto: Ewa Ekfeldt. 

Mindre orter och byar.
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Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek och omfatt-
ning anpassas till den befintliga bebyggelsen och områdets kul-
turmiljövärden. Komplettering av bebyggelsen ska ske utan att ta 
omkringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk.

Övergran ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad, 
vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Övergran trafikeras 
med kollektivtrafik. 

Häggeby-Vreta består av kyrkbyn Häggeby och fritidshusom-
rådet Vreta, som vuxit samman. Häggeby omfattas av områdes-
bestämmelser då dess sockencentrum och den äldre bebyggelsen 
runt Häggeby kyrka har höga kulturhistoriska värden. I Vreta 
har en stor del av den tidigare fritidshusbebyggelsen omvandlats 
till permanentbostäder. Utveckling i Häggeby-Vreta ska syfta till 
att värna och utveckla områdets kulturhistoriska miljöer. Till-
kommande bebyggelse ska i utformning, storlek och omfattning 
anpassas till befintlig bebyggelse. Komplettering av bebyggelsen 
ska ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och natur-
mark i anspråk. 

Häggeby-Vreta ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. För tillfället pågår en utredning kring områdets 
framtida VA-försörjning. Häggeby-Vreta trafikeras med kollektiv-
trafik. 

Yttergran och Ekilla utgör en relativt sammanhängande be-
byggelsegrupp längs väg 263. Området runt Yttergran kyrka och 
Ekilla kvarn har ett stort kulturhistoriskt värde. 

Viss komplettering kan ske i anslutning till befintlig bebyggelse i 
Yttergran och Ekilla. Tillkommande bebyggelse ska i utformning, 
storlek och omfattning anpassas till den befintliga bebyggelsen och 
områdets kulturmiljövärden. Komplettering av bebyggelsen ska 
ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och naturmark i 
anspråk. 

Yttergran ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begränsad, 
vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Yttergran trafikeras 
med kollektivtrafik. 

Brunnsta by är en välbevarad radby med höga kulturhistoriska 
värden. Byn omfattas av områdesbestämmelser i syfte att bevara 
den kulturhistoriskt värdefulla bymiljön.  Eventuell komplettering 
av bebyggelsen ska ske utan att ta omkringliggande jordbruk-
smark och naturmark i anspråk. 

Brunnsta by ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vat-
ten och avlopp. Kapaciteten på den befintliga ledningen är begrän-
sad, vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Byn trafikeras 
med kollektivtrafik. 

Områdesbestämmelser

Läs mer om områdesbestämmelser i 
kapitel 4 Generella riktlinjer . 

Kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp 

Verksamhetsområde för vatten och 
avlopp (VA) är geografiska områden 
som fastställts av kommunfullmäk-
tige. Inom dessa områden ansvarar 
kommunen för vatten och/eller-av-
loppsförsörjning genom utbyggnad, 
drift och underhåll.  
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Kivinge är ett tidigare fritidshusområde som nu mest utgörs av 
småhusbebyggelse för permanent boende. Området lämpar sig för 
viss kompletterande bebyggelsen. Tillkommande bebyggelse ska 
ske utan att ta omkringliggande jordbruksmark och naturmark i 
anspråk. Kivinge är anslutet till det kommunala verksamhetsom-
rådet för vatten och avlopp. Kapaciteten på den befintliga led-
ningen är begränsad, vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. 
Kivinge trafikeras med kollektivtrafik. 

Lugnet är ett tidigare fritidshusområde på Skohalvöns västra 
sida. Fritidshusen har idag till stor del omvandlats till perma-
nentbostäder. Komplettering av bebyggelsen ska ske utan att ta 
omkringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk. Lugnet 
ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kapaciteten i Skoklosters vattenverk och reningsverk är begrän-
sad, vilket ska tas i beaktan vid ny bebyggelse. Lugnet trafikeras 
med kollektivtrafik. 

Måttan består av  några mindre gårdar som sedan 80-talet kom-
pletterats med småhusbebyggelse. Väster om den befintliga bebyg-
gelsen finns en detaljplan som medgör viss tillkommande småhus-
bebyggelse. Måttan ligger utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp, vilket ska beaktas vid en utveckling i 
området. Måttan trafikeras med kollektivtrafik. 

 Verksamhetsområden
 Avser befintliga områden för verksamheter som kan vara 
störande, ytkrävande, generera tung trafik eller stor mängd övrig 
trafik samt där risk för miljöpåverkan föreligger. Bostäder ska 
därför inte medges inom dessa områden.

 Framtida verksamhetsområden
 Framtida verksamhetsområden är viktiga för att tillgo-
dose näringslivets behov. Riktvärden för buller och miljökvali-
tetsnormer för luft och vatten ska särskilt uppmärksammas vid 
utveckling inom områdena.

För att dessa områden ska vara attraktiva för verksamhetsetable-
ring krävs infrastruktur, såsom kommunikationer, bredbandsupp-
koppling och fibernätverk som motsvarar den kapacitet som krävs 
för företagens behov. 

Områdena ska utformas med såväl de arbetande som verksam-
heten i åtanke. Det innebär att arbetsmiljön ska utformas för de 
människor som ska arbeta och vistas där, samtidigt som utform-
ningen ska möjliggöra att tilltänkta verksamheter kan bedrivas 
effektivt. 

Vid Dragelund ska etableringar framförallt utgöras av kon-
torsverksamheter, småindustri och handel som gynnas av det 
attraktiva skyltläget vid trafikplatsen och E18. Området består 
idag till stor del av naturmark. Det tillskott i arbetsplatser som 
tillkommande verksamhetsmark bidrar med, utgör huvudsakligt 
motiv till att ta naturmarken i anspråk. En grön koppling, från 

Befintliga verksamhetsområden. 
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Granåsen vidare mot Stockholms län och Görvälnkilen, ska beva-
ras i samband med att området utvecklas till verksamhetsmark. 
Områdets geografiska utbredning kan komma att utökas, under 
förutsättning att samplanering sker med Upplands-Bro kommun. 

Logistik Bålsta ska utvecklas till ett verksamhetsområde. Stor 
hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse i Skörby. Förändringen av 
markanvändning innebär att naturmark tas i anspråk. Detta mo-
tiveras av de goda infrastrukturförutsättningarna som närheten 
till Mälarbanan och E18 medför samt det tillskott av arbetsplatser 
som området bidrar med. Stickspåret till järnvägen ger goda förut-
sättningar att hantera gods på järnvägen. 

Exploatering i området kommer att starta söder om Mälarbanan. 
Om efterfrågan på mark ökar kan även området norr om Mälar-
banan, mellan järnvägen och E18 bli aktuella att bygga ut för 
verksamheter. 

I anslutning till Skokloster tätort bör ett framtida verksam-
hetsområde möjliggöras för att öka antalet arbetstillfällen i orten. 
Området är beläget inom statligt naturreservat. En framtida 
planläggning förutsätter dialog med Länsstyrelsen om naturreser-
vatets avgränsning. 

 Framtida verksamhetsområden på sikt
 Norr om Mälarbanan, mellan järnvägen och E18, reserve-
ras mark för en framtida utbyggnad av Logistik Bålsta. I områ-
det förekommer många fornlämningar, som framtida planläggning 
måste ta hänsyn till. En utveckling i området kräver även att 
trafiksituationen går att lösa på ett säkert och effektivt sätt. 

Området mellan motorvägskörfälten vid trafikplats Ekolskrog 
föreslås på sikt utvecklas till ett verksamhetsområde. Området 
anses lämpligt för industriverksamhet tack vare det goda infra-
strukturläget och närheten till E18. Vid utveckling i området ska 
hänsyn tas till säkerhetsavstånd från motorvägen. Det gröna sam-
bandet är dock svagt på grund av E18 och bör stärkas i samband 
med en utbyggnad i området, till exempel via en ekodukt. 

Framtida verksamhetsområden på sikt. 

Framtida verksamhetsområden. 
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 Utredningsområde
 Område där lämplig framtida användning ska prövas uti-
från områdets förutsättningar.

Grustaget vid Draget, mellan trafikplats Draget och Bålstaå-
sen, har nyligen avslutats som grustag. Området ligger i anslut-
ning till Bålsta och har goda infrastrukturförbindelser. Närheten 
till E18 gör att området är utsatt för höga bullernivåer. Inom 
området finns värdefulla naturvärden i form av våtmarker och 
grusmiljöer samt förekomst av vattensalamander och backsval-
or. Området utgör också en viktig länk i det sammanhängande 
stråket mellan Bålstaåsen och Stockholmsregionens gröna kil 
Görvälnkilen. Området är särskilt känsligt för miljöfarligt läcka-
ge till grundvatten. Håbo kommun saknar idag reservvattentäkt, 
och områdets potential som reservattentäkt ska utredas. Kommu-
nens framtida behov och områdets särskilda förutsättningar ska 
utredas, för att klargöra lämplig framtida markanvändning. Även 
kommunikationer till  och från området området ska utredas. 

När Wij grustag vid Ekilla avslutas ska möjligheten att stärka 
friluftslivet och utveckla insjön i grustäkten utredas. Möjligheten 
att uppföra ett mindre antal bostäder i anslutning till Enköpings-
vägen ska också utredas. Eventuella åtgärder i området ska bidra 
till att bevara och vidareutveckla områdets natur- och friluftsvär-
den. 

Området vid Skokloster slott ligger i ett attraktivt natur- och 
kulturhistoriskt värdefullt område på Skohalvön, i närhet till 
Skokloster tätort, infrastruktur och kollektivtrafik. Det finns viss 
service vid området samt en gästhamn. Utvecklingsmöjligheterna 
för området är stora både ur besöksnäringssynpunkt och utbudet 
av arbetstillfällen på Skohalvön. Områdets framtida markanväd-
ning bör utredas med hänsyn till de höga kulturmiljövärdena och 
områdets landskapsbild och avse att stärka besöksnäringen och 
skapa arbetstillfällen. En framtida utveckling i området bör fö-
regås av områdesbestämmelser eller planläggning där slottet och 
kyrkan ingår i syfte att skydda deras kulturhistoriska värden. 

 Jordbruksmark
 Omfattar åkermark och betesmark. Jordbruksmark är av 
nationell betydelse och en viktig resurs för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Förutom att jordbruksmarken har höga värden för 
livsmedelsproduktionen, så är den även av vikt för en levande 
landsbygd, natur- och kulturmiljövärden och ekosystemtjänster. 

Inom kommunens orter och byar kan viss jordbruksmark komma 
att tas i anspråk för att på platsen bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. I de fall intrång i jordbruksmark planeras 
ska det tydligt motiveras utifrån väsentliga samhällsintressen. 
Åtgärder som begränsar eller försvårar brukning av jordbruk-
smark på landsbygden ska undvikas, och hänsyn ska tas till 
arrondering och möjlighet till ett rationellt jordbruk.

Miljöbalken 3 kap. 4 § 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- 
bruksmark av nationell betydelse. Det 
innebär att brukningvsärd jordbruk-
smark endast får tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, och dessa inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas 
i anspråk.”

Utredningsområden.

Jordbruksmark.
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 Natur- och rekreationsområden
 Omfattar områden med höga naturvärden och friluftsvär-
den, främst med utgångspunkt i Håbo kommuns naturvårdsplan. 
Områdena omfattar även naturreservat, Natura 2000, riksintres-
sen för naturvård och friluftsliv samt parker och grönområden 
som fyller viktiga funktioner för rekreation, skolverksamhet, 
kultur- och fritidsverksamheter i eller nära tätorter. Områdena 
ska värnas som natur- och rekreationsområden. 

Bålstaåsen ska värnas som tätortsnära grönområde. Bålstaåsen 
är en del av det gröna samband som sträcker sig från norra delen 
av kommunen, via Bålstaåsen till Stockholmsregionens gröna kil 
Görvälnkilen. Bålstaåsens värden ska utvecklas, förstärkas och 
skyddas från att tas ianspråk på lång sikt. 

Lillsjön och dess närområde har höga rekreations-, natur- och 
kulturmiljövärden, och ska utvecklas till ett tätorsnära grönområ-
de. Området ingår i det gröna samband som sträcker sig från nor-
ra delen av kommunen, via Bålstaåsen till Stockholmsregionens 
gröna kil Görvälnkilen. Områdets höga naturvärden bör skyddas 
långsiktigt. 

Biskops Arnö ska utvecklas för besöksnäringen, så att områdets 
natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden blir en tillgång för fler. 

De rekreativa och kulturhistoriska värdena på Skohalvön ska 
lyftas och utvecklas för att öka områdets värde för besöksnäring-
en. Särskilt ska de rekreativa värdena i området mellan Skoklos-
ter slott och Skokloster tätort utvecklas och säkras långsiktigt för 
att stärka kopplingen mellan de två bebyggelseområdena. 

Naturområdena i anslutning till Krägga/Stämsvik ska vär-
nas som rekreationsområde för boende och besökare, samt för att 
mildra det visuella intrycket från E18 och dess bullerpåverkan. 

Gröna samband
Gröna samband är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till 
människors välbefinnande. På en kommunövergripande nivå finns tydliga gröna samband längs Uppsala-
åsen och i Mälarnära ädellövsmiljöer. Görvälnkilen och Järvakilen pekas ut som gröna kilar i den regio-
nala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete, de produkter och tjänster som naturen ger oss 
människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturen utför mängder av uppgifter som vi 
är beroende av och som många gånger är omöjliga eller kostsamma att ersätta med teknik. Ekosystem-
tjänster kan handla om naturens förmåga att rena luft, sänka temperaturen, ta hand om dagvatten eller 
tillhandahålla miljöer för rekreation och friluftsliv. Mångfunktionella och sammanlänkade gröna miljöer 
ger förutsättning för fler fungerande ekosystemtjänster.

Vidare arbete

Kommunen avser att ta fram styrdo-
kument för friluftsliv, grönstruktur 
och parker.

Natur- och rekreationsområden. 
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Viby friluftsområde har höga socala och rekreativa värden och 
är ett viktigt område för motionärer, skolor och föreningslivet.  
Området ska värnas som ett tätortsnära rekreationsområde som 
rymmer relativt tysta skogsmiljöer och kontakt med Mälaren. 
Områdets mångfunktionalitet ska utvecklas vidare.

Skogsområdet väster om Skörby fram till Lastberget utgör ett 
allt viktigare grönt stråk för rekreation i takt med att Bålsta 
växer. I samband med att det planerade industriområdet Logistik 
Bålsta etableras tas värdefulla rekreationsområden i anspråk, 
vilket ytterligare ökar behovet av större områden för tätortsnära 
rekreation i anslutning till Bålsta. Områdets värden för friluftsli-
vet ska utvecklas och säkras långsiktigt. 

Granåsen och Ekillaåsen ska utvecklas för det rörliga friluftsli-
vet och besöksnäringen på ett sätt som tar hänsyn till områdenas 
naturvärden kopplat till åsmiljön och Stora och Lilla Ullfjärden. 
Ökat besökstryck måste hanteras så att områdets naturvärden 
säkerställs. Tillgängligheten i området och kopplingen till närlig-
gande grönområden bör öka genom bättre information och märk-
ning av stigar.  

Hjälstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar och ett av 
Uppsala läns mest besökta naturreservat. Här rastar tusenstals 
flyttfåglar både höst och vår, vilket lockar många besökare. Områ-
det har mycket höga natur- och rekreationsvärden och är en viktig 
grön koppling mot Enköpings kommun. Dessa värden ska värnas 
och stärkas. 

ken i Mälaren. Stadsparken ska vara en naturlig mötesplats som 
erbjuder olika typer av aktiviteter året om. I området ska framfö

för olika aktiviteter tillskapas. Kultur- och fritidsanläggningar 
kan med fördel lokaliseras till området. Utvecklingen av Gröna 
Dalen är ett led i att öka allmänhetens tillgång till Mälaren. 

centrala delarna av Bålsta och Mälaren. Möjligheten till vatten

av Gröna Dalen. 

 Omfattar skogsmark, öppna ytor och landsbygd. Område

gelse. Områdena fyller en viktig funktion som gröna samband för 

dorer mellan dessa. 

är fortsatt goda och att de öppna landskapen bevaras. Viss ny
byggnation på landsbygden kan tillåtas i anslutning till befintlig 
bebyggelse. En förutsättning är att vatten- och avloppshantering
en går att lösa på ett hållbart sätt. Vid nybyggnation på landsbyg

och kulturmiljövärden och till redan befintlig bebyggelse.  

 Ingen förändrad användning avses. En fortsatt 

hållbar utveckling. Områden med höga naturvärden, såsom Stora 
och Lilla Ullfjärden, ska särskilt värnas.

friluftsliv och i viss mån service och bostäder. 

skyddets syften kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att trygga 

alltid långsiktigt tryggas även inom LIS-områden.

tryck och strandskyddet fyller en viktig funktion i området. 

Vidare arbete

Kommunen avser att ta fram en plan 
för hur rekreativa värden i området 
mellan Ekilla och Bålsta kan stärkas 
och utvecklas.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen: 

Naturreservat Hjälstaviken. Foto: Ewa Ekfeldt
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 Framtida natur och rekreations-      
 område
Gröna Dalen ska utvecklas till en stadspark och ett blågrönt 
gångstråk som binder ihop Bålsta centrum med Aronsborgsvi-
ken i Mälaren. Stadsparken ska vara en naturlig mötesplats som 
erbjuder olika typer av aktiviteter året om. I området ska framfö-
rallt rekreations-, naturvärden och ekosystemtjänster som exem-
pelvis odlingar, planteringar, dagvattenhantering och öppna fält 
för olika aktiviteter tillskapas. Kultur- och fritidsanläggningar 
kan med fördel lokaliseras till området. Utvecklingen av Gröna 
Dalen är ett led i att öka allmänhetens tillgång till Mälaren. 
Det blir möjligt att på ett enkelt och säkert sätt ta sig mellan de 
centrala delarna av Bålsta och Mälaren. Möjligheten till vatten-
kontakt är en värdefull tillgång som ska tillvaratas i utvecklingen 
av Gröna Dalen. 

 Övrig natur och landsbygd
 Omfattar skogsmark, öppna ytor och landsbygd. Område-
na innefattar också mindre bebyggelsegrupper och spridd bebyg-
gelse. Områdena fyller en viktig funktion som gröna samband för 
att knyta ihop värdefulla naturområden och som spridningskorri-
dorer mellan dessa. 

Det är av stort allmänt intresse att förutsättningarna för jordbruk 
är fortsatt goda och att de öppna landskapen bevaras. Viss ny-
byggnation på landsbygden kan tillåtas i anslutning till befintlig 
bebyggelse. En förutsättning är att vatten- och avloppshantering-
en går att lösa på ett hållbart sätt. Vid nybyggnation på landsbyg-
den ska placering och gestaltning anpassas till områdenas natur- 
och kulturmiljövärden och till redan befintlig bebyggelse.  

 Vatten
 Omfattar Mälarens vatten inom kommunens gränser 
samt Lillsjön. Ingen förändrad användning avses. En fortsatt 
god vattenkvalitet ska eftersträvas, då det är av stor vikt för en 
hållbar utveckling. Områden med höga naturvärden, såsom Stora 
och Lilla Ullfjärden, ska särskilt värnas.

 LIS-områden
 Håbo kommuns LIS-områden syftar till att öka attrak-
tiviteten på landsbygden för såväl kommunens invånare som för 
besökare, genom att utveckla strandnära lägen för besöksnäring, 
friluftsliv och i viss mån service och bostäder. 

Att kommunen pekar ut LIS-områden innebär inte att strand-
skyddets syften 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 
alltid långsiktigt tryggas även inom LIS-områden.

Längs Mälarens stränder råder generellt ett högt exploaterings-
tryck och strandskyddet fyller en viktig funktion i området. 

Kommunen avser att ta fram en plan 

mellan Ekilla och Bålsta kan stärkas 
och utvecklas.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen: 

Framtida natur- och rekreationsområde.

Övrig natur och landsbygd. 
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Exploateringstrycket varierar dock mellan olika delar av Mälaren. 
I Håbo kommun finns en stor andel oexploaterade stränder där 
tillgängligheten för allmänheten kan utvecklas.  

Kommunens LIS-områden ligger i närheten av befintlig bebyggel-
se och infrastruktur. Därigenom fredas orörda stränder och det 
skapas förutsättningar för en resurseffektiv planering och en god 
samhällsekonomi genom att genomförda investeringar nyttjas.

Håbo kommuns LIS-områden hanterades tidigare i ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen, där fyra LIS-områden samt två möjli-
ga framtida LIS-områden pekades ut. De utpekade LIS-områdena 
var Skokloster tätort, Skokloster slott, Sånka samt Övergran. De 
två möjliga framtida LIS-områdena var Ekilla samt Biskops-Arnö. 
I framtagandet av översiktsplanen har även dessa båda möjliga 
LIS-områdena utretts och bedömts vara lämpliga som LIS-områ-
den. 

Föreslagen utveckling inom de sex utpekade LIS-områdena be-
skrivs nedan.

Skokloster tätort
LIS-området i Skokloster tätort ska möjliggöra en fortsatt utveck-
ling av området med fokus på att förstärka och utveckla den alle-
mansrättsliga tillgängligheten till och användning av strandom-
rådet. 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 tillgängliggö-
ra stranden för boende och besökare.

Nya funktioner ska koncentreras längs den exploaterade delen av 
stranden. Då VA-kapaciteten är begränsad i området krävs det att 
VA-frågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt. 

Området omfattas idag inte av strandskydd, men är markerat som  
LIS-område då strandskyddet återinträder i samband med upprät-
tande av en ny detaljplan i området . 

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 kulturhisto-
riska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla plat-
sens funktion som besöksmål, för sommar- och vinteraktiviteter. 
Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla 
tillgängligheten till stranden.

LIS-områdets höga kulturvärden ska sätta ramarna för kom-
mande 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. Hållbar VA-försörjning, anpassade efter de eventuellt 
förändrade kapacitetsbehov som uppstår vid utveckling i området, 

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS

Enligt miljöbalken 7 kap. 18 e § kan 
kommunen i en översiktsplan peka ut 
LIS-områden. Inom dessa områden 
kan det särskilda skälet för lands-
bygdsutveckling tillämpas när man 
upphäver strandskyddet. Syftet med 
LIS är att stimulera den lokala och 
regionala utvecklingen i landsbygds-
områden som har god tillgång till 
fria strandområden. Längs Mälarens 
stränder bör LIS-områden endast 
pekas ut om efterfrågan på mark för 
bebyggelse är låg.  

Vatten och LIS-områden. 
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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 campingverk-
samhet, stranden och badplatsen. Åtgärder som syftar till att öka 
tillgängligheten till stranden ska främjas.

Utveckling av campingverksamheten ska ske med hänsyn till 
platsens natur. Tillfredsställande VA-lösning anpassad för det 
ökade kapacitetsbehov som uppstår i och med en utökad camping-
verksamhet ska säkerställas för att garantera att vattenkvaliteten 
i Mälaren, Gorran, inte försämras. 

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 ut-
med 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 na-
turvärden samt risken för översvämning lämpar sig LIS-området 
inte för exploatering i form av bostäder eller verksamheter. 

Skokloster slott. Foto: Göran Roxin
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Ekilla
LIS-området i Ekilla syftar till att stärka det rörliga friluftsli-
vet genom att möjliggöra en utveckling av områdets frilufts- och 
rekreationsvärden. Åtgärder som syftar till att göra området till 
ett besöksmål och öka tillgängligheten till stranden och insjön ska 
främjas. Det sker med fördel genom förbättring av Upplandsleden 
och fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Även camping- 
och fritidsbebyggelse kan vara aktuell. Områdets höga natur- och 
kulturmiljövärden ställer stora krav på varsamhet. Utvecklingen 
ska bidra till att stärka de gröna sambanden som sträcker sig över 
Ekilla.

Området är ianspråktaget av en täktverksamhet. Det är god till-
gång till utbyggd transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Det 
finns risk för översvämning i grustäkten.

Naturvärdena är mycket höga och området gränsar till Natura 
2000 och omfattas av riksintresse för naturvården och det rörliga 
friluftslivet. I naturvårdsplanen är Stora samt Lilla Ullfjärden 
klassade som den mest värdefulla klassen. 

Biskops-Arnö
LIS-området på Biskops-Arnö syftar till att stärka besöksnä-
ringen. På Biskops-Arnö bedrivs idag verksamhet i form av en 
folkhögskola. Den verksamheten samt det rörliga friluftslivet ska 
kunna säkras och stärkas över tid. 

Naturreservatet Vattunöden. Foto: Susann Tholander 
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Biskops-Arnö har höga natur- och kulturmiljövärden med värde-
fulla biotoper samt en historiskt intressant bebyggelse. Området 
omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturvård, Natura 
2000-område samt av landskapsbildskydd. Naturvårdsplanen 
pekar ut ett flertal områden på ön med högsta naturvärdesklass. 
Gröna samband sträcker sig över Biskop-Arnö vilka är viktiga för 
den gröna infrastrukturen i kommunen och regionen. LIS-områ-
det lämpar sig därför inte för exploatering i form av bostäder eller 
verksamheter. Endast sådana åtgärder som innebär att områdets 
natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden bibehålls kan komma 
ifråga. 

 Byggnadsminne
 Skokloster slott med tillhörande slottspark och be-
byggelsen på Biskops-Arnö utgör statliga byggnadsminnen. 
Skoklosters slottsmiljö ska värnas samtidigt som den ska fortsät-
ta utvecklas som besöksmål. Tillgängligheten till stranden ska 
vara god. och kopplingen mellan slottet och bostadsbebyggelsen i 
Skokloster ska stärkas genom en gång- och cykelvägsförbindelse. 
Biskops-Arnös bebyggelse ska skyddas samtidigt som dess nuva-
rande verksamheter såsom utbildning, konferens och vandrarhem 
fortsatt ska kunna bedrivas och ges möjlighet att utvecklas. Om-
rådenas höga kulturvärden bör skyddas långsiktigt, till exempel 
genom områdesbestämmelser eller detaljplanering. 

 Upplandsleden
 Genom Håbo kommun går den kortaste delen av Upp-
landsleden, från Bålsta till Skokloster, som ger rika tillfällen till 
utsikter från åsarna mot Mälaren och ett vidsträckt jordbruks-
landskap. Leden utgör en viktig resurs för det rörliga friluftslivet 
och besöksnäringen i kommunen och dess sträckning bidrar starkt 
till att tillgängliggöra Mälaren för fler. Upplandsleden ska bevaras 
långsiktigt och nya sträckningar kan utvecklas när behov finns.

 Gång- och cykelstråk
 Stråk som ska utvecklas för bättre och säkrare förutsätt-
ningar för gång- och cykel. 

Flera gång- och cykelstråk ska tillkomma eller förbättras inom 
kommunen och till angränsande kommuner. Ett av stråken går 
från de centrala delarna av Bålsta, över motorvägen vid befint-
lig övergång via Granåsvägen vidare till Ekillabadet. Gång- och 
cykelstråket fortsätter sedan från Ekilla norrut till Övergran där 
stråket delas upp i två stråk, ett till Skokloster och ett till Kivinge 
och vidare mot Hjälstaviken vid kommungränsen. Stråket mot 
Skokloster avses även förlängas till Skokloster slott. De norrgå-
ende stråken skapar en förbättrad tillgänglighet till natur- och 
rekreationsvärden, vilket gynnar såväl kommunens befolkning 
som besöksnäringen. 

Längs med den före detta banvallen mellan Bålsta och Krägga/
Stämsvik samt vidare över Ekolsundsviken till Enköpings kom-

Byggnadsminne.
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mun, markeras ett gång- och cykelstråk. Det förbättrar förbin-
delsen mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta och fyller en regional 
funktion genom att koppla samman Håbo med Enköpings kom-
mun. Stråket avses även fortsätta söderut från centrala Bålsta, 
mot Kalmarsand och Bro i Upplands-Bro kommun. Därigenom 
kopplas cykelnätet i Håbo samman med Stockholmsregionens re-
gionala cykelvägnät. Stråket möjliggör både arbetspendling samt 
rekreation och turism inom och mellan kommunerna. 

 Järnväg
 Omfattar järnväg samt dess buffertzon om 30 meter från 
närmaste spårmitt.

Befolkningsökningen i kommunen och regionen samt en väntad 
ökad efterfrågan på tågtrafik gör att Mälarbanan på sikt be-
höver få en högre spårkapacitet. En väl fungerande spårbunden 
trafik, där kapaciteten anpassas efter nya förutsättningar är 
avgörande för kommunens framtida utveckling. 

För att säkerställa att kommunens utveckling inte försvårar 
en framtida utbyggnad av Mälarbanan med två nya spår ska 
ny bebyggelse inte tillåtas närmare än 30 meter från närmas-
te spårmitt på järnvägen. Om ny bebyggelse planeras inom 100 
meter från Mälarbanan ska en riskanalys utföras. Resultatet av 
riskanalysen fastställer lämpligt avstånd från järnvägen för ny be-
byggelse. Föreslagen utveckling av kommunen anses väl förenligt 
med det riksintresseområde för kommunikationer som Mälarba-
nan utgör.

Pendeltågsstationen i Bålsta. Foto: Gunnar Henriksson. 
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cykelstråk. 
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 Bålsta resecentrum
 Omfattar Bålsta järnvägs- och busstation. Stationsområ-
det ska utformas till ett attraktivt resecentrum. Utformning av 
nytt resecentrum ska möjliggöra för enkla byten mellan olika tra-
fikslag. Tillgängligheten till resecentrum ska särskilt prioriteras 
för fotgängare och cyklister. 

St       Större väg
 Omfattar motorväg och större allmänna vägar och leder 
samt deras buffertzoner, 50 meter respektive 30 meter. Inom buf-
fertzonerna råder byggnadsförbud. 

Förändrad markanvändning längs med Håbo Häradsväg (väg 912) 
får inte begränsa vägens funktion som koppling till Arlanda.

 Framtida väg och trafikplats
 Markreservat för ny väg respektive trafikplats. Möjlighe-
ten att skapa en ny väg eller trafikplats får inte försvåras. 

Åsleden bör förlängas till Ullevivägen/Stockholmsvägen. Det 
skulle ge ett mer sammanhängande vägnät i centrala Bålsta och 
bidra till att avlasta trafikmängden på Stockholmsvägen och öka 
tillgängligheten från Åsen till Bålsta centrum och resecentrum. 

Stockholmsvägen bör dras om från Kalmarrondellen, längs 
Mälarbanan, ned mot Kalmarsandsbadet. Syftet med omdrag-
ningen är att skapa en lugnare trafiksituation på den nuvarande 
sträckan, som kommer att omvandlas till en lugnare kvartersgata 
genom Fånäs, och därigenom möjliggöra för en utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet.

Korsningen Centrumleden/Kraftleden/Kalmarleden har 
idag en bristande trafiksäkerhet och framkomlighet. Korsningen 
bör byggas om, med förbättrad anslutning från Centrumleden 
till Kalmarleden. Detta förutsätter att befintliga verksamheter 
i området omlokaliseras för att lämna utrymme för en framtida 
vägkoppling. 

Ett befintligt vägreservat markeras mellan Kalmarleden 
och Råbyleden för att förstärka kopplingen till Bålsta. Vägen 
kan på sikt komma att ersätta Torresta Byväg. Detta vägreservat 
har även ingått i kommunens tidigare fördjupning av översikts-
planen för Bålsta tätort från 2010, och är nödvändig för att en 
utveckling i Torresta ska kunna ske.  

Befintlig trafikplats vid Draget behöver byggas om för ökad 
trafiksäkerhet och för att ha kapacitet för förväntade ökade trafik-
rörelser. 

 Trafikplats 
En trafikplats vid Krägga/Stämsvik som möjliggör   
av- och påfart från E18 bör tillkomma för att öka tillgängligheten 
till och från orten. 

!(

P

Järnväg, Bålsta resecentrum, befintliga 
större vägar samt framtida vägar och 

trafikplatser



46

M
a

rk
- 

o
c

h
 v

a
tt

e
n

a
n

vä
n

d
n

in
g

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | UTSTÄLLNINGSHANDLING

Trafikplatsen placeras lämpligen där nuvarande väg till Krägga/
Stämsvik korsar väg E18. Trafikplatsen är en förutsättning för att 
en vidare utbyggnad i Krägga/Stämsvik ska vara lämplig. 

 Framtida färjeförbindelse 
 En framtida färjeförbindelse över Skofjärden mellan 
Skohalvön och Knivsta kommun ökar tillgängligheten till Uppsa-
la, Knivsta, Arlanda och Stockholmsregionen. Förbindelsen finns 
även utpekad i förslaget till översiktsplan för Knivsta kommun. 
Inför ett eventuellt inrättande av förbindelsen ska en rad aspekter 
utredas; möjligheter för arbetspendling, potential för besöksnä-
ringen, mer exakt lokalisering, tillkommande infrastrukturbehov, 
ytterligare möjligheter till bostadsbyggnation i Skokloster, samt 
anläggnings- och driftkostnader. Möjlighet till finansiering bör 
klargöras innan utredningen påbörjas.  

 Befintliga gästhamnar  
         Det finns ett rikt båtliv i kommunen och det är angelä-
get att underlätta friluftslivet på Mälaren genom god tillgång 
till gästhamnar. I Håbo kommun finns en gästhamn belägen vid 
Skokloster slott. Gästhamnen är viktig för besöksnäringen, och 
ska ges möjlighet att utvecklas.  

 Framtida gästhamnar 
         Gästhamnar bör anläggas i Kalmarviken. Hamnar för 
fritidsbåtar bör lokaliseras koncentrerat för att möjliggöra gemen-
samma funktioner för rening, tömning, upptagningsplatser med 
mera.

( (

Befintliga och framtida gästhamnar

Småbåtshamn i Aronsborgsviken. Foto: Bengt Johansson. 
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Vinterförvaring för fritidsbåtar och båthamnar med varv för 
fritidsbåtar ska på sikt omlokaliseras för att inte begränsa den 

allmänna tillgängligheten till stranden i centrala delar av Bålsta.

 Kraftledningar
 Inom kommunen löper sex luftburna stamkraftledningar 
om 220 kV respektive 400 kV. Längs kraftledningarna gäller ett 
skyddsavstånd till bebyggelse för varaktig vistelse, om minst 80 
meter från ledningar med 220 kV samt 130 meter från ledningar 
med 400 kV. 

För att ta höjd för en eventuell framtida utbyggnad av stamled-
ningsnätet i kommunen tillämpas ett skyddsavstånd om minst 
130 meter även ifrån 220 kV-kraftledningar. 

 Framtida markförlagd kraftledning
 Befintlig luftburen kraftledning om 220 kV bör på sikt, i 
takt med att Bålsta växer, grävas ned för att möjliggöra en fortsatt 
utveckling av tätorten och frigöra mark som i dagsläget begränsas   
av kraftledningens skyddsavstånd. 
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Kraftledningar samt framtida markför-

lagd kraftledning





4Generella riktlinjer
I kapitlet anges riktlinjer för allmänna 
intressen för kommunen i sin helhet. 
Riktlinjer för olika delar av kommunen 
redovisas i kapitel 3 Mark-och vatte-
nanvändning. Vidare beskrivs de all-
männa intressena mer ingående i bila-
gan Planeringsförutsättningar. G

rusväg vid Salsta. Foto: A
nett W

ass. 
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Generella riktlinjer
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till 
allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vat-
tenområden. Allmänna intressen tar avstamp i hushållning med 
mark och vatten och berör bland annat lokalisering och utform-
ning av bebyggelse, natur- och kulturmiljö, miljö- och klimata-
spekter samt bostadsbyggande.

Boende och byggande
Boendemöjligheterna ska vara varierade vad gäller upplåtelse-
form, utformning samt utbud i kommunens samtliga orter, för att 
tilltala olika grupper och möjliggöra ett attraktivt boende oavsett 
skede i livet. Olika gruppers behov och önskemål ska tas tillvara 
i samhällsplaneringen. Den bebyggda miljön ska vara tillgänglig 
och användbar för alla. Offentliga mötesplatser som parker och 
torg ska prioriteras.

Håbo kommun delar Stockholms och Uppsala läns regionala mål 
att produktionen av bostäder ska möta en långsiktig efterfrågan 
på bostäder. Planeringsinriktningen är att möjliggöra cirka 150 
nya bostäder per år. Ambitionen är att skapa socialt hållbara 
boendemiljöer som tillgodoser bostadsbehovet hos alla grupper i 
samhället. Boendemiljöerna ska främja social samvaro, öppenhet, 
tolerans och möten mellan människor med olika bakgrund. 

Bebyggelseutvecklingen ska samordnas med Region Uppsalas 
kollektivtrafikplanering för att skapa en gemensam samhällsut-
veckling där utvecklingen inom de båda områdena bidrar till att 
förstärka varandra. Nytillkommande bostäder ska ha god tillgång 
till kollektivtrafik. 

Ny bebyggelse ska lokaliseras i anslutning till befintlig bebyg-
gelse, där infrastruktur i form av vägar och kollektivtrafik finns 
utbyggd och där vatten- och avloppsförsörjningen går att lösa på 
ett hållbart sätt. Tillskott som leder till förtätning av befintliga 
bebyggelsegrupper ska prioriteras. Ny bebyggelse ska anpassas 
till befintlig miljö och utformas med hänsyn till platsens karak-
tär, påverkan på befintlig bebyggelse och landskapsbild, natur-, 
kultur- och rekreationsvärden. 

Goda boendemiljöer med trygga gaturum, utrymme för barn och 
unga samt variation i arkitektur och estetisk utformning samt 
tillgång till bostadsnära natur ska eftersträvas vid såväl befintlig 
bebyggelse som vid nybyggnation. 

Offentlig konst vid exempelvis lekplatser, parker eller på torg och 
fasader, bidrar till att skapa trivsel, trygghet och stolthet över en 
plats och blir en del av kommuninvånarnas vardag. 

I områden med högt bebyggelsetryck gäller generellt detaljpla-
nekrav för ny bebyggelse. Kommunens markanvisningspolicy ska 
tillämpas vid förfrågningar om att bebygga kommunal mark. 

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015 
– 2018 med utblick mot 2030, Håbo 
kommun 2014 (under revidering) 

Markanvisningspolicy, Håbo kommun 
2014

Gestaltad livsmiljö – en ny politik 
för arkitektur, form och design, SOU 
2015:88 

Gestaltad livsmiljö handlar om hur 
människans livsmiljö kan formas. Ar-
kitektur, form och design ses som ett 
sammanhållet område, med människ-
an som utgångspunkt.
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En förutsättning för att säkra framtida behov av bostäder och 
kommunal service är att kommunen har en långsiktig planering 
och ett strategiskt markinnehav. 

Natur och rekreation
Utpekade natur- och rekreationsområden ska bevaras och vida-
reutvecklas utifrån rådande förutsättningar. Kommunens natur-
vårdsplan med tillhörande naturinventering ska användas som 
kunskapsunderlag vid plan- och lovgivningsärenden samt övriga 
beslut som kan påverka de värdefulla natur- och rekreationsmil-
jöer som finns i kommunen. Intrång i dessa områden ska tydligt 
motiveras och kompensationsåtgärder ska utföras för en ökad 
hållbarhet i andra avseenden. Grönytors funktion för klimatregle-
ring och ekosystemtjänster ska värnas, framförallt i tätbebyggda 
områden. Arealen av skyddad mark och vattenområden med höga 
natur- och rekreationsvärden ska öka i kommunen.

Friluftsliv ska vara möjligt för alla oavsett ålder, kön eller even-
tuella funktionshinder. Kommunen ska ha attraktiva natur- och 
rekreationsområden. Frilufts- och rekreationsområden ska ut-
vecklas och göras tillgängliga så att den upplevda tillgången till 
grönområden ökar, även om arealen är oförändrad. Tillgänglighe-
ten kan exempelvis förbättras genom parkeringsplatser för bil och 
cykel, hårdgjorda stigar, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik eller 

Läs mer

Naturvårdsplan, Håbo kommun 2011

Gamla Bålsta. Foto: Oiva Merta. 
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bra skyltning/information och märkning av stigar och besöksmål. 
Vandrings- och ridleder bidrar till rekreationsvärden och utveck-
ling av dessa ska uppmuntras.  

Tätortsnära natur som gynnar friluftsliv, rekreation och god 
folkhälsa ska långsiktigt säkras. Naturområden av vikt för skolor 
och förskolors verksamhet ska värnas. Den tätortsnära naturen 
i Bålsta, Skokloster och Krägga ska vara  väl integrerad med 
orternas övriga strukturer för att bidra till attraktivitet, och för 
att ta till vara naturens funktion för klimatreglering och andra 
ekosystemtjänster. Den tätortsnära naturen ska vara mångfunk-
tionell, fungera sammanlänkande och erbjuda alla människor en 
attraktiv och grön livsmiljö. 

Såväl befintliga som planerade bostadsområden och skolor/försko-
lor bör ligga högst 300 meter från ett grönområde. Större ströv-
områden bör nås inom två kilometer. Barnperspektivet är särskilt 
viktigt där den bostadsnära och skolnära naturen har en viktig 
funktion för undervisning, lek och rörelse. 

Vid nybyggnation ska attraktiva och tillgängliga parker samt 
grön- och naturområden skapas och utvecklas. Tillgång, nåbarhet 
och kvaliteter i de gröna områdena ska alltid beaktas i den fysiska 
planeringen både vid nybyggnation och förvaltning.

Tysta rekreationsområden ska värnas, särskilt i anslutning till 
Bålsta och Krägga där buller från tåg och biltrafik är påtaglig på 
många platser. Bålsta ska ha minst en större park som utgör en 
mötesplats för alla och en arena för olika typer av aktiviteter. 

Den obebyggda mark som ägs av kommunen ska förvaltas så 
att ekosystemtjänster och biologisk mångfald gynnas. Markens 
funktion för rekreation ska värderas högt. Erforderligt skydd bör 
inrättas för större sammanhängande områden av tätortsnära na-
tur för att långsiktigt säkerställa biologiska värden, allmänhetens 
tillgång till dessa områden och en ökad livskvalitet i ett växande 
samhälle som Bålsta. 

Gröna samband mellan olika naturområden ska stärkas, både på 
lokal, kommunal och regional nivå. Det kan ske genom långsiktigt 
skydd av områden, hållbart brukande av naturens resurser och 
god planering. De gröna kilarna Görvälnkilen och Järvakilen ska 
fortsätta vidare genom kommunen. 

Stränder och strandskydd
Kontakten med Mälaren ska utvecklas i alla delar av kommunen 
där det är möjligt utan att skada höga natur- eller rekreations-
värden. En ökad tillgänglighet till Mälaren ska främst ske i 
områden där strandområdet redan är ianspråktaget samt där en 
ökad tillgänglighet till vattnet kan bidra till ökade rekreations-, 
friluftslivs- och besöksvärden. Målpunkter och rörelsestråk längs 
stränderna, framförallt tätortsnära strandstråk, bör utvecklas på 
ett varsamt sätt. I områden där strandlinjen har höga biologiska 
värden ska dessa prioriteras över en ökad tillgänglighet.
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Exploateringstrycket i strandnära områden kommer sannolikt att 
öka i samband med ett ökat bebyggelsetryck i kommunen. Vikten 
av att värna strandskyddet ökar därmed i takt med att kommunen 
blir allt mer tätbebyggd. Bebyggelse som är privatiserande eller 
påverkar landskapsbilden samt avskärmande anläggningar ska 
inte tillkomma inom strandskyddade områden. Strandskyddets 
syften ska alltid uppfyllas och fri passage till stranden ska läm-
nas. Allmänhetens tillgänglighet till vattnet och dess stränder ska 
säkerställas vid förändring inom strandskyddat område.

Kulturhistoriska miljöer
Håbo kommun är rik på värdefulla kulturhistoriska miljöer. Den 
äldre bebyggelsen och kommunens många fornlämningar är vär-
defulla och ska ses som en resurs i planeringen och i  utveckling 
av besöksnäringen . 

Värdefulla kulturmiljöområden ska värnas och vidareutvecklas. 
Odlingslandskapen, framförallt kring Skokloster och Övergran 
Yttergran, är en av kommunens attraktionskrafter och ska beva-
ras. Det öppna landskapet runt byarna ska bevaras så att dess 
kulturhistoriska värden består. Ny bebyggelse och andra åtgärder 
inom utpekade riksintresseområden ska bidra till att ytterligare 
förstärka områdenas kulturmiljövärden och anpassas i skala, färg 
och stil.

Kommunens kulturmiljöprogram ska vägleda plan- och lovgiv- 
ningsärenden samt övriga beslut som kan påverka de kulturhisto-
riskt värdefulla miljöer och objekt som finns i kommunen. 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 arkitekto-
niska värden ska ges hög prioritet.

Läs mer

Kulturmiljöprogrammet – Håbo 
mälarbygd att förvalta, Upplandsmu-
seet 2013

Vattunöden. Foto: Gunnar Henriksson

Fornlämningars lagskydd

Fornlämningar, byggnadsminnen och 
kyrkomiljöer skyddas enligt kultur-
miljölagen (1988:950). 
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Bygglovplikt 
Plan- och bygglagen reglerar vilka åtgärder som kräver bygglov. Olika bestämmelser gäller bero-
ende 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 förut-
sättningar för en god grannsämja i områden med en tätare bebyggelse.

Detaljplan
För bebyggelse inom områden med detaljplan tillåts vissa bygglovfria åtgärder för en- och tvåbo-
stadshus 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 Atte-
fallsbyggnader 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 de-
taljplan. Håbo kommuns områdesbestämmelser i Brunnsta, Häggeby och Övergran omfattas av ut-
ökad lovplikt vad gäller tak- och fasadmaterial, omfärgning, ändring av fönster, rivning av byggnad 
samt uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader.  
 
Områdesbestämmelserna upprättades 1999 - 2000. Det finns därför behov av att se över eller even-
tuellt upphäva dessa. 

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.

Enligt plan- och bygglagen är bebyggelse en ”sammanhållen bebyggelse” om:
• Bebyggelsen består av minst 3 byggnader

• Byggnaderna är placerade på minst 2 tomter och

• Tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

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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Trafikstruktur 
Håbo kommun strävar efter att bli en fossilbränslefri kommun. 
Trafikstrukturen ska utvecklas i en hållbar riktning och bidra till 
god tillgänglighet. Det ska vara möjligt att resa inom kommunen 
och i regionen på ett effektivt sätt. Trafiksystemet ska upplevas 
tryggt, säkert och pålitligt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska 
prioriteras och vara de primära färdsätten i centrala Bålsta. 

Gång- och cykelnät
God tillgång till säker, gen och trygg gång- och cykelinfrastruktur 
möjliggör ett hållbart resande och bidrar till en förbättrad folkhäl-
sa. Det ska finnas ett sammanhängande gång- och cykelvägnät, i 
såväl befintliga som nya bostadsområden samt verksamhetsområ-
den. 

Gång- och cykelvägnätet ska vara väl utformade och fungera 
sammanlänkande till intilliggande områden samt till viktiga  
målpunkter så som resecentrum, servicefunktioner, fritidsanlägg-
ningar, verksamhetsområden samt natur- och rekreationsområ-
den. I det övergripande gång- och cykelvägnätet ska oskyddade 
trafikanter separeras från motorfordonstrafiken.

Barn och unga ska på egen hand kunna ta sig till och frågan 
skolan och fritidsaktiviteter.. Tillgång till såväl säkra gång- och 
cykelvägar ska säkerställas vid planering av ny bebyggelse. Detta 
är särskilt viktigt vid planering av nya förskolor och skolor. 

Säker och väderskyddad cykelparkering är angeläget vid rese-
centrum för att underlätta byte av trafikslag och främja hållbar 
pendling.

Vidare arbete

Kommunen avser att utreda lämplig 
utveckling av gång- och cykelnätet.

Läs mer

Regional cykelstrategi, Region 
Uppsala 2017

Vidare arbete

Kommunen avser att ta fram stra-
tegiska styrdokument för trafik och 
transporter. 

Cykelparkering vid Bålsta resecentrum. Foto: Gunnar Henriksson.
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Vägnät
Enköpingsvägen/Sigtunavägen (väg 263), Skoklostervägen (väg 
555), Slottskogsleden, Stockholmsvägen (väg 545) och Kräggavä-
gen (väg 542) utgör viktiga lokala och mellankommunala vägar. 
Håbo kommun ska verka för en ökad trafiksäkerhet och framkom-
lighet längs dessa vägar. 

Österut utgör Enköpingsvägen/Sigtunavägen (väg 263) tillsam-
mans med Håbo Häradsväg (väg 912) och väg 269 en koppling till 
Arlanda flygplats. 

Tätortsvägarna ska utformas med hänsyn till gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Det är viktigt att säkerställa låga hastigheter för 
motorfordonstrafiken på de platser där konflikter med oskyddade 
trafikanter kan uppstå. Att utgå från oskyddade trafikanter ska-
par förutsättningar för trafiksäkra miljöer, ett ökat stadsliv och 
förbättrad folkhälsa. 

Kraftleden ska bibehålla god funktion som utryckningsväg. 

Gatustrukturen i framförallt Bålsta är uppbyggd kring större 
huvudleder, som ofta grenas ut i mindre återvändsgränder in till 
bostadsområden. Det övergripande vägnätet bör kompletteras med 
ett mer finmaskigt gatunät och färre återvändsgränder.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikmyndigheten i respektive län har det övergripande 
ansvaret för kollektivtrafik. De fastställer mål för kollektivtrafi-
kens utveckling i regionala trafikförsörjningsprogram och anger 
vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten, 
det vill säga vilken trafik som man avser att upphandla. Då Håbo 
kommun trafikeras av kollektivtrafik från såväl Uppsala som 
Stockholm är det angeläget att länens kollektivtrafik samordnas 
avseende tidtabeller, biljettsystem och taxor. 

Kollektivtrafiken fyller en viktig roll i kommunens framtida 
utveckling, inte minst för att uppnå målet om en fossilbränslefri 
kommun. En stor del av den arbetsföra befolkningen pendlar ut 
från kommunen, framförallt med pendeltåget till Stockholmsre-
gionen. Kommunen verkar därför för att kollektivtrafiken ska 
erbjuda snabba och effektiva anslutningar till resecentrum samt 
förbättrad turtäthet med pendeltågen. Håbo kommun ser positivt 
på att en ytterligare pendeltågsstation etableras i kommunen på 
sikt, till exempel i Bålstas västra delar. 

Nytillkommande bostäder ska ha god tillgång till kollektivtrafik 
samt säkra gång- och cykelanslutningar till busshållplatser. Väl 
utformade hållplatser med möjlighet till bil- och cykelparkering är 
nödvändigt för att attrahera fler kollektivtrafikresenärer. 

Barn och unga ska på egen hand kunna resa till och från skola 
och fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska vidare möjliggöra för 
besökare att ta sig till kommunens orter och större besöksmål. 

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Uppsala län, Region Uppsala 2016
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Trafikering med kollektivtrafik behövs därför under större del 
av dygnet och veckan än traditionella arbetstider. Anropsstyrd 
kollektivtrafik kan vara ett alternativ i de delar av kommunen där 
underlaget är för litet för traditionell trafikering. 

Parkering
Den utspridda bebyggelsen skapar ett stort behov av pendelparke-
ringar, framförallt i anslutning till resecentrum. Även parkering-
ar vid övriga servicepunkter i kommunen krävs. Kommunen avser 
därför att planera för fler pendelparkeringar, inklusive cykelparke-
ring, vid resecentrum och vid andra kollektivtrafikhållplatser som 
är viktiga bytespunkter eller har ett stort antal resenärer.

För att effektivisera parkeringsytorna i kommunen, framförallt i 
centrala delar av Bålsta, bör det vara lägre parkeringstal för ny 
bebyggelse i stationsnära läge och vid mobilitetsåtgärder som kan 
minska beroendet av bil.

Sjöfart
Mälaren är vältrafikerad av såväl fraktfartyg mellan de större 
hamnarna i Västerås, Köping och Södertälje, som småbåtstrafik 
för rekreation och turism. Det lokala båtlivet i Håbo kommun är 
starkt, och båtlivets potential för besöksnäringen ska utvecklas 
genom att möjliggöra gästhamnar i attraktiva lägen. 

Mälarens allmänna farleder är strategiska transportleder för 
gods. En utveckling av Mälarens farleder bidrar till att avlasta 
vägnätet från tunga transporter, vilket kan bidra till minskade 
utsläpp och minskat buller. För tillfället pågår Mälarprojektet, 
som syftar till att öka säkerheten och framkomligheten i farleder-
na genom Södertälje kanal och Mälaren, för att förbättra förut-
sättningarna för godstransporter över vatten. 

Håbo kommun är positiv till en ökad andel sjöfartstrafik. För att 
underlätta godstransporter med sjöfart krävs hamnar i strategis-
ka lägen med en välutbyggd infrastruktur. Frågan om etablering 
av hamnar bör utredas på en regional nivå.  

Vidare arbete

Kommunen avser att ta fram styr-
dokument för parkering med flexibla 
parkeringstal utifrån platsens förut-
sättningar.
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Näringsliv
En ökad befolkning i regionen innebär ett ökat underlag för verk-
samma företag i kommunen. Ett aktivt näringsliv är en viktig 
faktor för att fler personer ska vistas i kommunen under dagtid. 
Det skapar i sin tur förutsättningar för ett mer aktivt stadsliv. 

En stor andel av kommunens förvärvsarbetande befolkning pend-
lar idag till angränsande kommuner. Håbobornas sysselsättning 
är därför starkt kopplad till den ekonomiska utvecklingen i regi-
onen. Goda kommunikationer till hela arbetsmarknadsregionen 
är av stor betydelse för sysselsättningen i kommunen. Kommunen 
strävar efter en ständigt förbättrad tillgänglighet, framförallt 
genom förbättrade tåg- och bussförbindelser. 

Konkurrensen vad gäller företagsetableringar är hård och kom-
munen måste arbeta aktivt för att attrahera nya företag. En 
viktig förutsättning för framtida exploatering är ett stort kommu-
nalt 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. 

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 samt bidrar till att det är 
möjligt att både bo och arbeta i kommunen. En växande lokal 
arbetsmarknad innebär att obalansen mellan in- och utpendling 
minskar samtidigt som den lokala robustheten mot ekonomiska 
svängningar ökar. 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. 

Nya områden för verksamheter ska ha goda kommunikationslägen 
både inom tätorten och i resten av kommunen. E18, Mälarbanan 
med pendeltåg och regionaltåg samt farleden i Mälaren skapar 
goda möjligheter för företagens kommunikation och ska utnyttjas 
på bästa sätt. 

Handel ska framförallt lokaliseras i centrala lägen, medan säl-
lanköpshandel även kan tillåtas utanför de centrala delarna av 
Bålsta i områden med många passerande. 

Kommunen ska prioritera markeffektiva och personintensiva verk-
samheter vid såväl nyetableringar som utveckling av befintliga 
verksamheter.

En utvecklad besöksnäring stärker kommunens attraktionskraft 
och skapar förutsättningar för landsbygdsutveckling och egen-
företagande. Besöksnäringen och kommunens besöksmål ska 
utvecklas. Besöksmålen ska vara tillgängliga och kopplingen till 
Mälaren ska stärkas.



59

G
e

n
e

re
lla

 riktlin
je

r

ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN |  UTSTÄLLNINGSHANDLING

Håbo kommuns simhall. Foto: Håbo kommun

Fritid
Kultur-, fritids- och idrottsanläggningar samt ytor för lek och 
spontanidrott fyller en viktig funktion som mötesplatser. Tillgäng-
ligheten till dessa anläggningar ska vara god och utbudet ska öka 
i takt med befolkningstillväxten. Kultur- fritids- och idrottsan-
läggningar ska lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen samt med 
säkra gång- och cykelvägar. Ytor för lek och spontanidrott ska 
lokaliseras i bostadsnära lägen. Koncentrationen av kultur- och 
fritidsanläggningar ska främst finnas i Bålsta och hållas sam-
man. 

Ett ökat befolkningsunderlag möjliggör men ställer även krav på 
fler och nya former av kultur-, idrotts- eller livsstilsyttringar. Ett 
antal skolor med tillhörande kultur-, idrotts- och fritidsanlägg-
ningar behöver utökas eller tillkomma.Vid ett framtida idrottscen-
trum bör det finnas en sporthall med god publikkapacitet. 

Barn och ungdomars behov av lek och spontanidrott ska tillgodo-
ses i den gröna närmiljön. Platser för spontana aktiviteter, utan 
krav på föreningstillhörighet eller kostnader för nyttjande, ska 
säkerställas. Privata initiativ ska uppmuntras för att möjliggöra 
fritidsaktiviteter utanför ramen för organiserade idrotter. Vid 
spontanidrottsytor ska olika gruppers intressen och behov tas i 
beaktan. Det ska vara en variation i ytorna som lämpar sig för 
alla, oavsett kön eller ålder. 

Ytor för kultur-, fritids- och idrottsanläggningar ska säkerställas i 
kommunens detaljplanering. 

Läs mer

Region Uppsalas kulturplan 2019-
2022, Regionfullmäktige 2018
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Teknisk försörjning
Teknisk försörjning med anläggningar för avfall, avlopp, vatten, 
energi och bredband är grundläggande infrastruktur som ska 
bidra till ett hållbart samhälle med minskad klimat- och miljöbe-
lastning.

Bredband
Tillgången till bredband är en viktig förutsättning för att tillvara-
ta digitaliseringens möjligheter. Det kan förbättra förutsättning-
arna för en levande landsbygd samtidigt som samhällets klimat-
påverkan kan minska genom ett minskat transportbehov. 

Håbo kommun ska aktivt verka för att bredbandsnätet byggs ut i 
alla delar av kommunen, att utbudet av tjänster och tjänsteleve-
rantörer är brett samt att näten är öppna och har en hög kvalitet 
och robusthet. Kommunen ansvarar för att fri konkurrens ska 
råda på bredbandsmarknaden. 

Energi- och värmeproduktion 
Befolkningstillväxten i Håbo kommun innebär en ökad energian-
vändning. Det är angeläget att säkerställa god energiförsörjning. 
Svenska kraftnät planerar att uppgradera nuvarande 220 kV-led-
ningar mellan Hamra och Överby till en 400 kV-ledning. Ledning-
en korsar Håbo kommun i öst-västlig riktning. För närvarande 
utreds alternativa sträckningar för kraftledningen och dialog 
pågår mellan kommunen och Svenska kraftnät om lämplig sträck-
ning. En eventuellt ny ledningsdragning kommer att påverka 
kommunens möjligheter till utveckling inom berört område. För 
att minimera påverkan på landskapsbilden och utvecklingsmöjlig-
heter förespråkar Håbo kommun det alternativ som innebär att 
den nya ledningen går längs befintlig 220 kV-ledning. Enligt nu 
gällande tidplan planeras det nya nätet att tas i drift år 2027. 

Resurshushållning, energieffektivisering samt val av energikällor 
kommer bli allt viktigare. Håbo kommun ska verka för att minska 
energianvändningen och öka användningen av förnyelsebar energi 
i byggnader och transporter, samt för att utveckla energismarta 
alternativ och bli en fossilbränslefri kommun. 

Nybyggnationens påverkan på miljön ska minimeras. Ett miljö-
anpassat byggande avseende materialval, energilösningar samt 
resursförbrukning ska eftersträvas. 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. 

Håbo kommun och företag behöver arbeta både med energieffekti-
visering och effekteffektivisering. Med effekteffektivisering avses 
planering och åtgärder för att minimera det maximala effektbeho-
vet av framförallt el, för bebyggelse och verksamheter. 

För bebyggelse leder välisolerade hus samt uppvärmning med 
andra energiformer än el till att det maximala effektbehovet hålls 
nere. Uppvärmning med fjärr- eller närvärme bör därför beaktas, 

Läs mer

Strategi för bredbandsutbyggnad i 
Håbo kommun, Håbo kommun 2015
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där förutsättningar finns. För att kunna säkerställa att planerad 
bebyggelse och verksamhet kan etableras behöver kommunen och 
företagen vara ute i god tid med planeringen och ha en god dialog 
gällande effektkapacitet i eldistributionsnäten. Det finns även 
behov av att stärka upp näten men även arbeta med flexibiliteten 
i efterfrågan. Exempel på detta är att säkerställa att värmepum-
par och laddpunkter för elfordon har möjlighet till tidsstyrd drift. 
För framtida förstärkning av elnäten kan fysiskt utrymme för 
detta behöva beaktas i planprogram och detaljplaner, i dialog med 
respektive elnätsbolag. 

Solenergi och vindkraft 
Solenergi och vindkraft ligger i linje med kommunens ambitioner 
att bli fossilbränslefri samt att öka användningen av förnyelsebar 
energi. 

En ökning av solenergianläggningar i kommunen ska upp-
muntras. Kommunen har en interaktiv solkarta på kommunens 
webbplats som visar solens strålning på taken för att vägleda 
fastighetsägare i bedömningen om solenergi är aktuellt på den 
egna fastigheten. Alla kommunens byggnader ska, där så bedöms 
lämpligt, förses med solceller eller solfångare på taket.

Ett effektivt resursutnyttjande av solenergi är till stor del beroen-
de av att man i den fysiska planeringen ger rätt förutsättningar. 
Byggrätter i detaljplaner bör utformas så att tak- och fasadytor 
får rätt förutsättningar gällande instrålning och skuggning. Det 

Kraftledningar. Foto: Gunnar Henriksson

Solenergianläggningar

Solenergianläggningar är i vissa fall 
bygglovsbefriade. Utanför detaljplan 
krävs normalt inte bygglov. Inte heller 
inom detaljplan om solceller eller 
solfångarpaneler monteras utanpå 
byggnader och följer byggnadens form. 
Bygglov krävs dock inom områden 
som är särskilt värdefulla och som 
ligger inom detaljplan eller områdes-
bestämmelser med ett särskilt skydd 
för kulturmiljön, inom riksintresse för 
totalförsvaret eller om detaljplanen 
särskilt anger att solenergianlägg-
ning kräver bygglov. 
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finns en potential för solenergiutbyggnad i Håbo. Kommunen pla-
nerar bland annat för verksamhetsområden i skyltlägen vid E18 
där byggnader kan komma att ha stora tak som är lämpliga för 
solceller. 

Håbo kommun har i samarbete med Länsstyrelsen och andra 
kommuner i länet utrett vilka vindkraftsmöjligheter det finns i 
kommunen. Kommunens ser positivt på lokala initiativ till vind-
kraftsetablering av små verk och gårdsverk. Större vindkraftseta-
bleringar eller etablering av stora vindkraftverk, över 100 meter, 
är dock generellt inte lämpligt i kommunen, framförallt på grund 
av känslig landskapsbild och Försvarsmaktens intressen. Även 
möjligheten att etablera medelstora verk är begränsad i Håbo 
kommun. 

Avfallshantering
Håbo kommun ska verka för att minska mängden avfall som upp-
står i kommunen samt integrera avfallshanteringen i samhälls-
planeringen för resurseffektiv hantering. Avfall ska betraktas 
som en resurs. Alla i Håbo kommun ska ha en god kännedom om 
avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpå-
verkan. 

Kommunen avser att införa fastighetsnära insamling för mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper. Huvudsystemen som 
föreslås är särskilda kärl för villor och separata kärl i miljöbod 
eller annat utrymme för flerfamiljshus. Dessa utrymmen bör loka-
liseras i fastighetsnära lägen där boende naturligt passerar. Alla 
typer av avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe. 
Kommunens återvinningscentral avses byggas ut för att möjliggö-
ra ökad återanvändning och materialåtervinning.

Vatten, avlopp och dagvatten
Håbo kommuns VA-policy och VA-plan från 2019 anger inriktning 
och åtgärder för att den allmänna VA-anläggningen ska klara da-
gens behov och krav samt ha beredskap för framtida krav, föränd-
ringar och bebyggelseutveckling. Ny bebyggelse bör i första hand 
lokaliseras inom befintlig VA-infrastruktur. Kapaciteten i VA-sys-
temet ska utgöra en avgörande faktor vid bedömning av förslag till 
ny bebyggelse i kommunen. VA-frågan ska därför beaktas tidigt i 
planeringsprocessen.

Kommande klimatförändringar kan komma att påverka vattnet 
och dess status, vilket får konsekvenser på kommunens VA-sys-
tem. 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 vattendistribu-
tionen ska minimeras. För att uppnå detta ställs krav på en hög 
kunskapsnivå gällande nuvarande kapacitet samt framtida behov. 
Mångfunktionella ytor, som tillåts översvämmas vid höga dagvat-
tenflöden, ska eftersträvas. Detta bidrar till en klimatanpassad 
dagvattenhantering som minskar belastningen i VA-nätet. 

Läs mer

Avfallsplan 2016-2025, Håbo kom-
mun 2016

Läs mer

VA-policy, Håbo kommun 2019 

VA-plan, Håbo kommun 2019 
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Kommunens dagvattenpolicy syftar till att skapa långsiktigt 
fungerande dagvattenlösningar där krav uppfylls, flöden regle-
ras och föroreningsmängderna begränsas. Dagvattenpolicyn med 
tillhörande regler och riktlinjer ska tillämpas i plan- och bygglov-
sprocesser samt vid tecknande av exploateringsavtal. Bebyggelse-
utvecklingen i framförallt Bålsta innebär sannolikt en ökad andel 
hårdgjorda ytor. Denna utveckling ställer krav på dagvattenhan-
teringen, inte minst på grund av tätortens och föreslagen utveck-
lings närhet till Mälaren och Uppsalaåsen. Dagvattnet ska nyttjas 
som en resurs vid utveckling i tätortsnära miljöer. Lokalt omhän-
dertagande av dagvatten ska tillämpas vid nybyggnation.

God vattenstatus
Kommunen ska verka för en god vattenstatus i yt- och grundvat-
tenförekomster genom sin planering, tillsyn och VA-verksamhet. 
Det ställer krav på samarbete och samordning, inom kommunen 
såväl som i mellankommunala forum. Nödvändiga utredningar 
och åtgärder ska vidtas för att miljökvalitetsnormer för vatten ska 
uppnås. 

Kommunens vattenprogram fastställer kommunens prioritering 
och inriktning för att uppnå en god vattenstatus enligt gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenprogrammet anger tre in-
riktningar; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och 
giftfria vatten. Vattenprogrammets inriktning och målbilder ska 
vara vägledande i efterföljande plan och bygglovsprocesser samt 
vid tecknande av exploateringsavtal.

Kommunens kommande VA-policy och VA-plan anger bland annat 
hur kommunala och enskilda avlopps påverkan på våra vattenfö-
rekomster kan minimeras. Det är angeläget att enskilda avlopp-
sanläggningar klarar dagens reningskrav för att Mälaren ska 
kunna uppnå god vattenstatus. Kommunen strävar efter att alla 
enskilda avloppsanläggningar med wc-utsläpp ska klara dagens 
krav på rening år 2022. 

Vybild Torresta naturstig. Foto: Ewa Ekfeldt.
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Hälsa och säkerhet
Håbo ska vara en hälsosam kommun att vistas i för sina invånare 
och besökare. Det förutsätter bland annat robust vattenförsörj-
ning, hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, anpassning till ett 
förändrat klimat samt att risker hanteras på ett ansvarsfullt sätt 
i planering och byggande.

Dricksvatten
Mälaren utgör idag dricksvattentäkt för Håbo kommun och Upp-
salaåsens grundvattenmagasin kan komma att spela en framtida 
roll som reservvattentäkt för att säkra den framtida dricksvat-
tenförsörjningen. Befolkningstillväxten i Mälardalen samt Håbo 
kommun, medför ett ökat behov av dricksvatten. 

Håbo kommun ska säkerställa en långsiktigt tryggad dricksvat-
tenförsörjning. Nuvarande samt möjliga framtida dricksvatten-
täkter ska därför skyddas och särskild hänsyn ska vidtas vid 
åtgärder som kan påverka grundvattenförekomster. Kommunen 
inväntar länsstyrelsens hantering av förslag till vattenskyddsom-
råde för Bålsta. Därefter ska vattenskyddsområde för Skokloster 
upprättas. Andra stora enskilda vattentäkter, större grundvatten-
täkter samt dricksvattentillgångar kan också komma att behöva 
skyddas genom inrättande av ytterligare vattenskyddsområden. 

Håbo kommun saknar idag reservvattentäkt. Kommunen avser 
att kartlägga om och i så fall var alternativa vattentäkter till 
Mälaren finns, för att säkerställa en fullgod kapacitet gällande 
dricksvattenförsörjningen även i framtiden. Om inga reservvat-
tentäkter identifieras ska andra alternativ utredas för att trygga 
en långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning. 

Ramdirektivet för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten (vatten-
direktivet) trädde i kraft år 2000. 
Syftet med direktivet är att uppnå 
ett långsiktigt och hållbart nyttjande 
av samtliga vattenresurser inom EU. 
I Sverige hanteras vattendirektivet 
genom fem vattendistrikt som styrs 
av fem vattenmyndigheter, där Håbo 
kommun tillhör Vattenmyndigheten 
Norra Östersjön samt Norra Öster-
sjöns vattendistrikt. Vattendistrik-
tens övergripande mål är att uppnå 
en god ekologisk och kemisk status 
i ytvatten (sjöar, vattendrag och 
kustvatten) samt en god kemisk och 
kvantitativ status i grundvatten. 

E18, trafikplats Åsen. Foto: Bengt Johansson. 
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Grundvattenförekomster ska värnas för deras betydelse för dricks-
vattenförsörjningen. Särskild hänsyn ska tas vid åtgärder längs 
med kommunens rullstensåsar, där genomsläppligheten är hög 
och där risken för påverkan på grundvattnet är stor.

Luft
Luftkvaliteten i Håbo kommun är god. För att bibehålla denna 
kvalitet strävar kommunen efter ett hållbart resande där gång, 
cykel och kollektivtrafik prioriteras i samhällsplanering och inves-
teringar. Bebyggelsestrukturen ska utformas så att alla får god 
tillgång till parker och grönområden och så att en god luftväxling 
möjliggörs. Lösningar som ökar luftreningen i tätbebyggda områ-
den, som exempelvis gröna tak och stadsodlingar, ska uppmunt-
ras. 

Risk för försämring av luftkvaliteten ska beaktas vid nybyggna-
tion, särskilt vid förtätning. Miljökvalitetsnormer för luft får inte 
överskridas.

Buller och vibrationer
E18 och järnvägen medför risk för att riktvärden för buller och 
vibrationer överskrids. Markanvändningen i bullerutsatta områ-
den ska anpassas så att området närmast bullerkällan används 
till funktioner som inte är bullerkänsliga. Gällande riktvärden för 
såväl buller som vibrationer ska alltid tillämpas i planeringen. 

Kommunen verkar för att bullerskyddsåtgärder längs de statliga 
vägarna genomförs. 

Lokaler där känsliga grupper vistas, (exempelvis barn, äldre och 
sjuka) ska inte lokaliseras till bullerutsatta lägen. 

Elektromagnetiska fält
Magnetfältsnivån ska inte överstiga 0,4 μT på platser där 
människor bor eller vistas varaktigt. Det innebär att ny bebyggel-
se bör 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. Det möjliggör en fortsatt utveck-
ling av tätorten och frigör mark som i dagsläget begränsas från 
vidare utveckling på grund av nuvarande luftburen kraftledning. 

Håbo kommun ska ha en god mobiltäckning och goda kommu-
nikationsmöjligheter. Nya master för mobiltelefoni ska så långt 
möjligt samlokaliseras med befintliga master samt med andra 
nytillkommande master för att begränsa påverkan på natur och 
landskapsbild. Områden med höga natur- eller kulturmiljövärden 
ska undvikas och mastens effekter på närmiljön samt landskaps-
bilden ska beaktas. Horisontlinjen ska i möjligaste mån bevaras 
vid etablering av nya mobilmaster. Master ska inte lokaliseras i 
närheten av lokaler där barn vistas.

Läs mer

Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader 

Vidare arbete

Kommunen avser att kartlägga bul-
lernivåerna längs större vägar i kom-
munen samt ta fram en åtgärdsplan 
för fortsatt arbete med skyddsåtgär-
der mot buller längs de kommunala 
vägarna.
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Översvämning, ras, skred och erosion
Hänsyn till kommande klimatförändringar ska tas vid både 
detaljplanering och bygglov för att minska riskerna för skador 
på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och 
erosion. 

Risken för översvämningar ökar i samband med framtida klimat-
förändringar. Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grund-
läggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till 
risken för översvämning ska tillämpas. Det innebär att ny sam-
manhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt 
ska placeras över nivån 2,7 meter (RH2000) och enstaka byggna-
der av lägre värde över nivån 1,5 meter (RH2000). Kommunen 
ska även säkerställa att det finns översvämningsbar mark. Gröna 
Dalen är ett exempel på översvämningsbar mark.

Risken för ras, skred och erosion påverkas av jord-, berg- och vat-
tenförhållanden. I Håbo kommun är risken för skred relativt liten. 
Frågan är ändå angelägen med anledning av höjda vattennivåer 
i samband med förväntade klimatförändringar. Det kan medföra 
ökad risk för såväl översvämningar, som ras, skred och erosion.

Risken för skred vid nybyggnation inom utpekade områden i Läns-
styrelsens skredkartering eller i övriga områden med förutsätt-
ningar för bristande markstabilitet ska beaktas. Markförhållanden 
i områden för nybyggnation ska alltid undersökas för att klargöra 
risken för skred. Särskilt ska riskerna uppmärksammas vid ut-
veckling i strandnära lägen. 

Förskolor, skolor, äldreboende och andra lokaler där känsliga 
grupper varaktigt vistas ska betraktas som samhällsfunktioner 
av betydande vikt vid bedömning om lägsta grundläggningsnivå. 

Radon
I stora delar av Håbo kommun finns risk för förhöjda halter mark-
radon. Om halten radongas är högre än 200 Bq/m3 i bostäder och 
i lokaler som allmänheten har tillträde till, ska fastighetsägaren 
vidta radonsänkande åtgärder så lång som det är möjligt och 
rimligt.

Nya byggnader ska utformas så att radonhalten underskrider 
riktvärdet 200 Bq/m3. Det innebär att de antingen behöver byggas 
radonskyddat eller radonsäkert beroende på halterna i marken. 

Markföroreningar
Vid nedläggning eller nylokaliseringar av miljöfarlig verksamhet 
ska eventuell förorening i marken utredas och vid behov saneras. 

Markundersökning ska genomföras vid planläggning av misstänkt 
förorenad mark. Om förorening förekommer ska dessa avhjälpas 
innan bygg- eller marklov ges. 

Typen av markanvändning påverkar vilka krav på förorenings-
nivåer som ställs vid en sanering. Naturvårdsverket har tagit 
fram generella riktvärden för två olika typer av markanvändning; 

Läs mer

Rekommendationer för lägsta grund-
läggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Mälaren – med hänsyn till risken 
för översvämning, Länsstyrelserna i 
Stockholm, Södermanland, Uppsala 
och Västmanland
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känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning. 
De striktare kraven för känslig markanvändning ska tillämpas 
vid bostadsbebyggelse och för 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 på sikt omlokaliseras. 

Täktverksamheten vid Ekilla har tillstånd till år 2020. Gru-
stäkten i Bålsta (vid Draget) 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.

Masshantering
Hantering av massor såsom berg, jord och lera, är viktigt för att 
minska transporterna och öka återanvändningen vid byggen. 
Masshantering ska ske inom befintliga eller planerade verksam-
hetsområden. 

Farligt gods 
Vägar och järnväg som är avsedda för farligt gods ska ges en 
byggnadsfri zon om minst 30 meter från väg och närmaste spår-
mitt vid järnväg. Därmed säkerställs att kommunens utveckling 
inte försvårar en framtida utbyggnad av Mälarbanan. För väg E18 
gäller byggnadsförbud inom 50 meter från vägen. 

Riskanalys ska genomföras vid byggnation inom ett avstånd av 
100 meter från väg eller järnväg för farliga godstransporter. Ris-
kanalysens resultat avgör lämpligt avstånd för ny bebyggelse till 
leder för farliga godstransporter samt lämpliga skyddsåtgärder. 
Vid lokaler för barn, äldre och sjuka ska risksituationen särskilt 
beaktas.

Kommunen avser att göra en översyn av alternativa vägar till nya 
och befintliga industriområden. 

Vidare arbete

Kommunen har för avsikt att utreda 
lämpliga platser för masshantering. 
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Utbildning 
Förskola och grundskola
Behovet av förskole- och grundskoleplatser är direkt kopplat till 
kommunens befolkningsutveckling och bostadsbyggnation. Ut-
byggnad av förskolor och skolor samt upprustning av befintliga 
förskolor och skolor ska hålla jämna steg med byggnationstakten 
för bostäder. 

Geografiskt behov, närhet till grönområden och god tillgänglighet 
med kollektivtrafik ska beaktas vid lokalisering av nya skolor och 
förskolor. Trafiksäkra skolvägar framförallt i form av gång- och 
cykelvägar, ska säkerställas vid såväl planering av nya förskolor 
och skolor som nya bostadsområden.

Tillräckliga markområden för förskolor och skolor ska säkerställas 
i detaljplaner för större bostadsområden. 

Håbo kommun är positiv till såväl kommunala som enskilda för-
skolor och grundskolor. Nya grundskolor bör utgöras av F-6-skolor 
och separat högstadium. Lokaler för förskolan, grundskolan och 
fritidsverksamheter ska samutnyttjas med andra verksamheter 
där det bedöms lämpligt. 

Gymnasieskola 
Antalet personer i gymnasieålder förväntas öka under komman-
de år, i Håbo kommun såväl som i övriga kommuner som tillhör 
Fridegårdsgymnasiets upptagningsområde. Ökningen beror dels 
på en ökning i aktuella ungdomskullar, dels på en förväntad be-
folkningstillväxt i kommunerna. Kommunen har samverkansavtal 
med Stockholms läns gymnasieupptagning. 

För att tillgodose behovet av gymnasieplatser behöver Fridegårds-
gymnasiet byggas ut, alternativt att en ny gymnasieskola uppförs. 
Lokaler för gymnasieskolan ska ligga centralt i Bålsta, med god 
tillgänglighet till kollektivtrafik för att underlätta skolpendling. 

Gransäterskolan. Foto: Ewa Ekfeldt
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Omsorg
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen behöver byggas ut då förväntad befolkningsökning 
ger ett ökat antal äldre. Kommunen måste alltså ha beredskap för 
en åldrande befolkning med delvis andra krav på boende. Genom 
att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet möjliggörs för 
äldre att bo kvar i sitt hem så länge man önskar. Det förutsätter 
ett behovsanpassat stöd i form av hemtjänst och hemsjukvård. 

Särskilda boendeformer
Befolkningsökningen föranleder också ökat behov av gruppbostä-
der enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Även andra typer av särskilda boendeformer kan komma 
att behövas.

Särskilda boendeformer ska integreras i övrig bebyggelse. Närhet 
till offentlig och kommersiell service, natur och möjligheter till so-
ciala och kulturella aktiviteter ska beaktas.  Dessa ska utformas 
så att de även kan nyttjas av andra grupper i behov av bostad. 





5Avvägning mellan 
motstående all-
männa intressen
Vid bedömning av lämplig framtida 
mark- och vattenanvändning, vägs oli-
ka intressen mot varandra. Enskilda 
intressen prövas i efterföljande plane-
ring. I vissa fall kan inte alla intressen 
tillgodoses. I detta kapitel beskrivs 
kommunens bedömning, där exploate-
ringsintressen har prioriterats högre 
än allmänna intressen.

A
ronsborgsviken. Foto: G

öran Roxin.
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Avvägning allmänna intressen

Jordbruksmark
Jordbruksmarken är en viktig tillgång och ska i första hand 
bevaras. Tätortsutveckling i kommunens utpekade kärnor Bålsta, 
Skokloster och Krägga/Stämsvik innebär dock att viss jordbruk-
smark inom och i anslutning till kärnorna kan komma att tas 
i anspråk. I Krägga/Stämsvik ingår berörda områden i redan 
lagakraftvunna detaljplaner. 

Inom utredningsområdet vid Ekilla kan ett mindre antal bostä-
der  tillkomma i anslutning till Enköpingsvägen. Det innebär att 
jordbruksmark i begränsad utsträckning kan komma att tas i 
anspråk. 

Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i an-
språk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte 
kan lokaliseras till annat område. Kommunen bedömer att tätorts-
utveckling i Bålsta med bostäder, verksamheter och samhällsser-
vice  i strategiska lägen nära stationen, transportinfrastruktur 
och befintlig service utgör ett väsentligt samhällsintresse. 

Komplettering av befintlig bebyggelse även i kommunens övriga 
orter och kyrkbyar  utgör ett väsentligt samhällsintresse då det är 
en förutsättning för kollektivtrafik och samhällsservice.  

Att utveckla jordbruksmark i tätorterna till mångfunktionella 
grönytor utgör också ett väsentligt samhällsintresse då det är an-
geläget att de tätortsnära grönområdena kan fylla många funktio-
ner och vara tillgängliga för ortens invånare.

Översvämning
Utifrån länsstyrelsens översvämningskartering har fyra områden 
med risk för översvämning i samband med förändrad markan-
vändning identifierats; område för småstad i Kalmarsand, område 
för trädgårdsstad i Skokloster samt trädgårdsstad på lång sikt i 
Nya Kalmarsand samt Bista verksamhetsområde. Samtliga ligger 
intill Mälaren. 

Kommunen bedömer att översvämningsrisken kan hanteras ge-
nom att följa länsstyrelsens rekommendation genom lägsta grund-
läggningsnivå samt genom att vara medveten om problematiken 
och därmed kunna utforma närmiljön utifrån platsens förutsätt-
ningar. 

Strandskydd
Utgångpunkten är att strandskyddade områden inte får tas i an-
språk om det inte finns särskilda skäl. I Håbo finns tre områden 
med framtida markanvändning där strandskyddet kan komma 
att påverkas; Område för trädgårdsstad på lång sikt öster om 
Torresta och Nya Kalmarsand samt utredningsområde vid Ekilla. 
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Utveckling i dessa områden ska ske med hänsyn till strandskyd-
dets syften, såväl att bevara goda livsvillkor för djur- och växtli-
vet, som att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden. Tillgängligheten till stranden kan förstärkas 
genom exempelvis rekreationsstråk. Utredningsområdet i Ekilla 
avser att stärka områdets frilufts- och rekreationsvärden. Åtgärder 
som syftar till att göra området till ett besöksmål och öka tillgängligheten 
till stranden och insjön ska främjas. 

Översiktsplanen föreslår även två gästhamnar inom strandskyd-
dat område. Även här ska strandskyddets båda syften beaktas. 

Kulturmiljö
Historiskt värdefulla kulturmiljöer ska enligt miljöbalken skyd-
das och vårdas. En relativt stor del av Håbos yta omfattar om-
råden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Norr om 
Skokloster tätort föreslås ett utredningsområde inom riksintres-
set. I närheten av området ligger också Skokloster slott som med 
tillhörande slottspark utgör ett statligt byggnadsminne. Förslag 
till bebyggelseutveckling här ska vara väl underbyggt av utred-
ningar som visar hur tillkommande bebyggelse kan utformas utan 
att på ett oacceptabelt sätt påverka de höga kulturmiljövärdena.  

Vid Skokloster tätort föreslås ett framtida verksamhetsområde  
som ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Kommunen bedömer 
att riksintresset endast påverkas marginellt då aktuellt område 
ligger utanför riksintressets värdekärnor. Det är angeläget att ge 
förutsättningar för arbetstillfällen i de utpekade lokala kärnorna 
i kommunen.  Området utgör lämplig utveckling av Skokloster 
tätort och ger planberedskap för nya verksamheter.

Naturvärden
Områden med höga naturvärden ska så långt som möjligt bevaras 
och skyddas. Utredningsområdet och LIS-området vid Ekilla samt 
LIS-området på Biskops-Arnö omfattas av riksintresse för na-
turvård och Natura 2000. Båda områdena avses att utvecklas för 
frilufts- och rekreationsintressen. Frågan om eventuell påverkan 
på naturvärden kommer att hanteras i efterföljande tillståndspro-
cesser. 

Vid Skokloster tätort föreslås ett framtida verksamhetsområde 
som ligger inom Skoklosters naturreservat. Kommunen bedö-
mer att naturreservatet inte påverkas då aktuellt område ligger 
utanför naturreservatets värdekärnor. Det är angeläget att ge 
förutsättningar för arbetstillfällen i de utpekade lokala kärnorna 
i kommunen.  Området utgör lämplig utveckling av Skokloster 
tätort och ger planberedskap för nya verksamheter.

Svag länk i grön kil
De regionala gröna kilarna utgörs av stora sammanhängande 
grönområden. I Bålsta kan Görvälnkilen till viss del försvagas 
ytterligare av det framtida verksamhetsområdet Dragelund och 
det framtida området för trädgårdsstad vid Nya Kalmarsand. 
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Kommunen bedömer att verksamheter vid Dragelund ändå är mo-
tiverat då området har ett gott skyltläge vid motorvägen och har 
ett relativt centralt läge i förhållande till Bålsta. Bostäder vid Nya 
Kalmarsand motiveras av attraktivt läge nära Mälaren. 

Görvälnkilen kan också komma att påverkas av utvecklingen 
vid Draget (Bålsta grustag). Kommunens framtida behov och 
områdets särskilda förutsättningar ska utredas, för att klargöra 
lämplig framtida markanvändning.

Vid Krägga/Stämsvik kan det framtida verksamhetsområdet 
Ekolskrog bidra till att det gröna sambandet längs Ekolsundsvi-
ken försvagas ytterligare. Verksamhetsområdet motiveras med att 
markområdet har ett bra skyltläge och redan idag är ianspråk-
taget av trafikplatsen. Vid etablering i området föreslås att den 
gröna kopplingen ska stärkas, till exempel via en ekodukt. 

Skred
Utifrån länsstyrelsens skredkartering berörs ett område vid 
Ekilla av skredrisk samtidigt som området har höga naturvärden. 
Övriga områden med skredrisk bedöms kunna hanteras genom 
skredsäkrande åtgärder. Vid Ekilla kan dock skredsäkrande åt-
gärder komma att påverka de höga natur- och upplevelsevärdena. 
Frågan ska därför utredas i efterföljande tillståndsprocesser. 



´
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Riksintressens behandling
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse 
och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken. Berörda statliga 
sektorsmyndigheter lämnar uppgifter till länsstyrelsen om de 
områden de anser är av riksintresse. Dessa områden är särskilt 
värdefulla och betydelsefulla för hela landet och ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjlighe-
terna att använda dem för avsett ändamål. Översiktsplanen ska 
visa hur kommunen tillgodoser de riksintressen som ligger inom 
kommunen. 

Översiktsplanen ska visa hur riksintressena tillgodoses och 
kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på 
riksintressena som planens förslag kan medföra. Huruvida områ-
det är intressant för riket avgörs slutligt i en prövning av ändrad 
markanvändning som kan beröra anspråket i området. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål 
ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar en långsiktig hushållning av marken, vattnet och den 
fysiska miljön i övrigt. Behövs området för en anläggning för 
totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde (miljöbalken 3 
kap. 10 §). 

Översiktsplanen redovisar samtliga riksintressens utbredning i 
bilaga 1 om planeringsförutsättningar.

Kulturmiljövård
Yttergran-Övergran och Skohalvön omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården.

Hur riksintresse för kulturmiljö beaktas
Riksintressenas värden bedöms påverkas i begränsad omfattning, 
framförallt vid Skokloster slott samt marginellt vid Skokloster 
tätort. Berörda områden markeras som jordbruksmark, mindre 
orter, natur- och rekreationsområden, utredningsområde, verk-
samhetsområde på lång sikt samt vattenområden på markan-
vändningskartan. Nuvarande markanvändning med det öppna 
landskapet runt byarna ska bevaras så att de kulturhistoriska 
värdena består. Ny bebyggelse och andra åtgärder inom riksin-
tresse för kulturmiljö ska utformas så att områdenas kulturmiljö-
värden förstärks. Jordbrukslandskapets öppna vidder ska värnas 
och eventuell nytillkommande bebyggelse ska ske i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Värden av riksintresse för kulturmiljövård 
ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.

Områdena är till stora delar skyddade i form av naturreservat och 
genom områdesbestämmelser. 

Förslag till bebyggelseutveckling vid Skokloster slott ska vara väl 
underbyggt av utredningar som visar hur tillkommande bebyggel-
se kan utformas utan att på ett oacceptabelt sätt påverka de höga 
kulturmiljövärdena.   
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Naturvård och Natura 2000
Hjälstaviken, Biskops-Arnö, Arnöhuvud, och Lilla Ullfjärdenom-
rådet omfattas av riksintresse för naturvården. Områdena är även 
till stor del Natura 2000-områden. Natura 2000-områden finns 
även vid Kalmarnäs och Stora Ullfjärden. 

Hur riksintresse för naturvård beaktas
Riksintressenas värden bedöms endast påverkas i begränsad om-
fattning. Områdena markeras som natur- och rekreationsområden 
samt vattenområden på markanvändningskartan, vilket innebär 
att nuvarande markanvändning ska fortgå. Åtgärder som inte 
syftar till att vidareutveckla naturvärdena inom områdena ska 
inte genomföras. Översiktsplanens inriktning, vad gäller såväl 
bevarande och utveckling av befintlig natur som utveckling av ny 
bebyggelse, bidrar i stort till att tillvarata och vidareutveckla riks-
intresseområdenas värden. Begränsad påverkan på riksintressets 
värden kan dock komma att ske på Biskops-Arnö och vid Ekilla 
vid tänkbara LIS-områden. Värden av riksintresse för naturvård 
ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.

Nybyggnationens påverkan på riksintressanta naturmiljövärden 
på mark och vatten ska synliggöras tidigt i planeringsprocessen 
för att kunna utforma motverka, minimera samt åtgärda nybygg-
nationens påverkan på ett effektivt sätt. Detta är särskilt angelä-
get inom avrinningsområdet för Lilla och Stora Ullfjärden.

Områdena är till stora delar skyddade i form av naturreservat och 
Natura 2000. Kommunens ambition är att öka arealen av skydda-
de mark- och vattenmiljöer med höga naturvärden. 

Friluftsliv och det rörliga friluftslivet
Hjälstaviken, Norra Mälaren och Södra Mälaren omfattas av 
riksintresse för friluftsliv enligt 3 kapitlet miljöbalken. En stor del 
av kommunens yta omfattas av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet enligt 4 kapitlet miljöbalken. 

Hur riksintresse för friluftsliv beaktas
Riksintressenas värden bedöms endast påverkas i begränsad 
omfattning. Översiktsplanens inriktning vad gäller bevarande 
och utveckling av befintliga friluftsområden samt utveckling av 
ny bebyggelse, bidrar i stort till att tillvarata och vidareutveckla 
riksintresseområdenas värden. Inom strandskyddade områden ska 
lösningar som stärker befintliga värden för friluftsliv och turism 
samt förbättrar tillgängligheten till stranden alltid eftersträvas. 
Kommunen bedömer att det är möjligt att komplettera med ny 
bebyggelse inom riksintresseområden för det rörliga friluftslivet 
utan att påtagligt skada värdena. Det blir aktuellt i Skokloster 
som föreslås utvecklas med ny bebyggelse i form av trädgårdsstad 
och framtida verksamhetsområde. Vid grustäkten mellan Draget 
och Åsen i Bålsta anges ett utredningsområde där kommunen av-
ser att fortsatt utreda lämplig markanvändning. Vid bedömningen 
av lämplig markanvändning och utformning av området ska bland 
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annat påverkan på riksintresset för det rörliga friluftslivet beak-
tas. Värden av riksintresse för friluftsliv och det rörliga friluftsli-
vet ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.

Områdena är till stora delar skyddade genom strandskydd, natur-
reservat och Natura 2000. 

Kommunikation
Väg E18, väg 912, Mälarbanan och farleden från Kalmarviken 
över Prästfjärden till Ytterholm utgör riksintresse för kommuni-
kationer. 

Hur riksintresse för kommunikationer beaktas
Riksintressenas värden bedöms inte påverkas negativt. Över-
siktsplanens inriktning bedöms vara förenlig med riksintressen 
för kommunikationer. Kommunen avser att samråda med berörda 
statliga myndigheter vid förändrad markanvändning eller pröv-
ning av andra tillstånd som kan komma att påverka riksintresse-
nas värden. 

Väg

Kommande utveckling i kommunen skapar nya behov av på- och av-
fart från E18 vid Krägga/Stämsvik. Befintlig trafikplats vid Draget 
bör byggas om för ökad trafiksäkerhet och för att hantera förvänta-
de ökade trafikrörelser. Detta bedöms vara förenligt med motorvä-
gens funktion för långväga transporter. 

Flera framtida verksamhetsområden och ett utredningsområde 
föreslås intill väg E18 genom kommunen. Ett av områdena (norr 
om E18) ligger även intill väg 912. Vägarnas funktion skyddas 
genom byggnadsförbud inom 50 meter från motorvägen och att en 
riskanalys ska genomföras om byggnation planeras inom 100 me-
ter från motorvägen. Resultat av riskanalysen fastställer lämpligt 
avstånd från motorvägen för ny bebyggelse samt åtgärder för att 
minska riskerna för allvarliga konsekvenser. Kommunen bedömer 
att de föreslagna verksamhetsområdena är förenliga med vägar-
nas funktion för långväga transporter och koppling till Arlanda. 

Mälarbanan

Framtida områden för småstad, trädgårdsstad och verksamheter 
föreslås längs Mälarbanans sträckning genom kommunen. Över-
siktsplanen anger också ett markreservat för framtida breddning 
med fler spår. För att säkerställa att kommunens utveckling inte 
påverkar en framtida utbyggnad av Mälarbanan bör ny bebyggelse 
inte tillåtas närmare än 30 meter från spårmitt av framtida spår 
på järnvägen. Om ny bebyggelse planeras inom 100 meter från 
framtida spår ska en riskanalys utföras. Resultat av riskanaly-
sen fastställer lämpligt avstånd från järnvägen för ny bebyggelse 
samt åtgärder för att minska riskerna för allvarliga konsekvenser. 
Kommunen bedömer att den föreslagna bebyggelsen är förenlig 
med järnvägens funktion för person- och godstrafik. 
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Sjöfart

Översiktsplanen föreslår ingen förändrad markanvändning som 
kan påverka farleden. 

Yrkesfisket
Hela Mälaren omfattas av riksintresse för yrkesfisket. 

Hur riksintresse för yrkesfiske beaktas
Översiktsplanen föreslår ingen förändrad markanvändning som 
kan påverka yrkesfisket.

Totalförsvaret
Områden som berör flygverksamheten på övningsflygplatsen Ärna 
strax nordväst som Uppsala, Veckholms skjutfält i Enköpings 
kommun och en väderradar vid Arlanda flygplats omfattas av rik-
sintresse för totalförsvaret (Ärna flygplats både militärt och civilt 
intresse). Hela Håbo kommun omfattas av influensområde från 
Ärna flygplats. 

Hur riksintresse för totalförsvaret beaktas
Riksintressenas värden bedöms inte påverkas negativt. Kommunen 
avser att samråda med Försvarsmakten tidigt i plan- och bygglov-
sprocesser inom sammanhållen bebyggelse (gula ytor i lantmäte-
riets karta i skala 1:250 000). Genom tidig dialog och samverkan 
med Försvarsmakten bedömer kommunen att det är möjligt att 
komplettera med ny bebyggelse inom berörda områden utan att 
riksintressets värden påtagligt skadas. Värden av riksintresse för 
totalförsvaret ska beaktas vid prövning av vindkraftsetablering.

Områdena skyddas genom att kommunen samråder med Försvars-
makten om samtliga ärenden som berör försvarets intressen. Det 
innebär att kommunen ska samråda med Försvarsmakten vid upp-
förande av höga objekt. Med höga objekt menas objekt som uppnår 
en högre höjd än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse res-
pektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Inom stoppom-
rådet för höga objekt tillåts inga nytillkommande höga objekt då 
det kan utgöra påtaglig skada på riksintresset Uppsala övnings-
flygplats. 

Påverkansområde för luftrum påverkar uppförandet av höga 
objekt. Inom området finns en maximal tillåten totalhöjd (meter 
över havet) för objekt baserat på MSA (Minimum Sector Altitude 
civil beteckning, Minimum Safe Altitude militär beteckning) för 
Uppsala övningsflygplats. 

Inom detta område ska plan- och lovärenden avseende höga objekt 
remitteras till Försvarsmakten. Inom påverkanområde för väder-
radar ska alla objekt högre än 20 meter remitteras till Försvars-
makten. Inom påverkansområde för övrig påverkan ska samtliga 
plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten, oavsett höjd. 
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Stoppområde för höga objekt

Påverkansområde buller eller annan risk

Påverkansområde övrigt

Stoppområde vindkraft

Område med särskilt behov av hinderfrihet - väderradar

MSA-område

0 3 61,5 Km

Riksintressen totalförsvaret
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ÖVERSIKTSPLAN

Håbo - en 
kommun för 
framtiden



Enligt plan- och bygglagen ska 
alla kommuner ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen 
anger riktningen för kommunens 
långsiktiga utveckling och är 
vägledande vid beslut om mark- och 
vattenanvändning.

Översiktsplanen beskriver hur mark- 
och vattenområden ska användas, 
bevaras eller utvecklas. Den pekar 
ut områden för bland annat bostäder, 

infrastruktur, verksamheter och 
grönområden samt uppmärksammar 
värdefulla områden där viktiga 
funktioner och värden ska bevaras 
och utvecklas.  

Förlag till ny översiktplan var ute 
för samråd mellan den 16 december 
2016 och den 28 februari 2017. 
Planförslaget har därefter reviderats 
och är nu ute för utställning mellan 
den 17 juni och den 30 september 
2019. 

Vad är en översiktsplan?

En kommun för framtiden
Hur ska Håbo kommun se ut i 
framtiden? Håbo kommuns nya 
översiktsplan fokuserar på perioden 
fram till 2030, men har utblick mot 
år 2050 i frågor där besluten utgör 
avgörande vägval. 

Håbo ska utvecklas samtidigt 
som kommunens karaktär och 
värden bibehålls och stärks. 
Merparten av Håbo kommuns 
bebyggelseutveckling ska ske inom 
befintliga bebyggelsegrupper och 
redan ianspråktagna områden. Det 

innebär att bebyggelseutvecklingen 
koncentreras nära mötesplatser och 
servicepunkter i kommunen. 

I Håbo finns stora områden med 
höga natur- och kulturmiljövärden. 
Dessa värden ska bevaras samtidigt 
som invånare och besökare får 
tillgång till områdena. Genom goda 
boendemiljöer, bra möjligheter till 
transport och nära till rekreation ges 
förutsättningar för ett gott liv. 

Översiktsplanens delar

Översiktsplanen består av fyra 
delar. Utställningsförslaget med 
tillhörande markanvändningskarta 
utgör själva planförslaget. 
Till detta hör en bilaga med 
planeringsförutsättningar, en 
hållbarhetsbedömning och en 
samrådsredogörelse. 

Planförslaget
Planförslaget består av fem 
kapitel. I inledningen beskrivs 
översiktsplanens syfte och process 
samt övergripande utgångspunkter.

Utvecklingsstrategin visar på en 
översiktlig nivå hur Håbo kommun 
ska utvecklas.

Mark- och vattenanvändningen 
beskriver hur Håbo kommun vill 
att mark- och vattenområden ska 
användas i framtiden. I denna del 
redovisas planförslaget på en mark- 
och vattenanvändningskarta med 
tillhörande riktlinjer. 

Generella riktlinjer anger 
riktlinjer för allmänna intressen 
såsom exempelvis lokalisering 
och utformning av bebyggelse, 
natur- och kulturmiljö, miljö- 
och klimataspekter samt 
bostadsbyggande. 

Avvägning mellan motstående 
allmänna intressen beskriver 
kommunens bedömning där 
exploateringsintressen har 
prioriterats framför andra allmänna 
intressen. 

Bilagan
Planeringsförutsättningar är 
en bilaga till översiktsplanen och 
utgör ett kunskapsunderlag som 
ligger till grund för de strategier 
och riktlinjer som redovisas i 
utställningshandlingen till ny 
översiktsplan.

Hållbarhetsbedömningen
Till planförslaget hör en 
hållbarhetsbedömning inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Samrådsredogörelsen
I samrådsredogörelsen 
sammanfattas och kommenteras 
inkomna synpunkter från samrådet. 
Totalt inkom 115 yttranden under 
samrådstiden. 



Utvecklingsstrategi

Främja landsbygden Fokusera utvecklingen

Tillvarata natur- och 
kulturmiljöer

Skapa trädgårdsstad 
med stationsnära läge

Möjliggör möten Stärka näringslivet

Översiktsplanens utvecklingsstrategi visar på en översiktlig nivå hur 
Håbo kommun ska utvecklas. Planeringsprinciperna tillsammans med 
strukturbilden illustrerar kommunens framtida utveckling. 

Översiktsplanen bygger på sex planeringsprinciper, som illustrerar 
kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå 
visionen Vårt Håbo 2030. Principerna beskrivs i kapitel 2 i översiktsplanen.

Utvecklingen i kommunen ska främst koncentreras till den kommunala 
och de lokala kärnorna. Genom förtätning och komplettering kan goda 
boendemiljöer skapas i kollektivtrafiknära läge. Kyrkbyarna kan utvecklas 
genom aktsam komplettering av befintlig bebyggelse.

Strukturbilden illustrerar 
kommunens intentioner utifrån de sex 
planeringsprinciperna. Bilden visar 
områden och stråk som ska utvecklas 
samt områden att bevara.
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Hade du synpunkter på samråds-
förslaget? Kanske yttrade du dig? 
Yttrandena finns tematiskt 
sammanfattade och besvarade i 
samrådsredogörelsen. 

Sedan samrådet har översikts-
planen omarbetats och är nu ute på 
utställning mellan den 17 juni och 
den 30 september 2019. Under 
utställningen är det återigen 
möjligt att lämna synpunkter på 
förslaget innan den slutliga 
översiktsplanen tas fram och antas 
av kommunfullmäktige i början av 
2020. 

Hela planförslaget finns att läsa på 
www.habo.se/nyöversiktsplan.

K
S 2015/00272 . Juni 2019

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

Tyck till om den framtida utvecklingen! 

Lämna dina synpunkter till:
 
Webb:  www.håbo.se/ 
   nyöversiktsplan

E-post:  plan@habo.se

Brev:  Plan och exploatering
   Håbo kommun
   746 80 Bålsta

Vi behöver dina synpunkter 
senast den 30 september! 

Märk gärna din försändelse med 
kommunens diarienummer      
”KS 2015/00272”. 



Planerings-
förutsättningar

Bilaga till 
Översiktsplan
 



Bilaga till översiktsplan Håbo - en kommun för framtiden,  
Utställningsförslag
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Förord
Planeringsförutsättningar är en bilaga till översiktsplan 
Håbo - en kommun för framtiden och utgör ett kunskapsun-
derlag som ligger till grund för de strategier och riktlinjer som 
redovisas i utställningshandlingen till ny översiktsplan. 

Allmänna intressen är de generella intressen och behov som 
är gemensamma för kommunens invånare, men de kan även 
vara regionalt och nationellt viktiga. Bilagan presenterar en 
genomgång av olika allmänna intressen, utifrån en tematisk 
indelning. 
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Planeringsförutsättningar

Befolkning och bostäder

Befolkning 
Den 31 december 2018 uppgick Håbo kommuns befolkning till 21 564 
invånare. Av dessa bor drygt 80 procent i kommunens huvudort Bålsta. 

Håbo kommun har haft en stadigt ökande befolkning sedan 1950-talet, 
då kommunen bildades. 1952 uppgick kommunens befolkning till cirka 
2 750 invånare. Under slutet av 60-talet inleddes ett intensivt bostads-
byggande som pågick fram till slutet av 70-talet. Under perioden 1967 
till 1979 ökade befolkningen från cirka 4 000 till 13 000 invånare. Den 
kraftiga befolkningsutvecklingen var främst koncentrerad till Bålsta. 

Efter 1980 har befolkningen fortsatt att öka, dock inte i samma takt 
som under 60-talet. Den avtrappade befolkningsutvecklingen kan till 
stor del förklaras med ett minskat bostadsbyggande och därmed mins-
kad inflyttning. 

Sedan år 2000 har befolkningen ökat med 4 096 invånare, från 17 468 
invånare år 2000 till 21 564 invånare i slutet av 2018. Detta motsvarar 
en ökning med omkring 230 invånare årligen. Under de senaste åren 
har befolkningsutvecklingen varit kraftigare, till omkring 320 nya 
invånare varje år. Den positiva befolkningsutvecklingen beror främst 
på ett positivt flyttnetto. 

Befolkningsutveckling Håbo kommun 1968-2018. Källa SCB 2019

Folkbokförda invånare 
per kommundel, 2018

Bålsta 16 890 78,6 %

Skokloster 2 000 9,3 %

Krägga och 
Stämsvik 

590 2,7 %

Övriga orter 
och lands-
bygd

2 010 9,4 %
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Planeringsförutsättningar

Demografi 
Håbo kommun har en förhållandevis ung befolkning jämfört med övri-
ga riket. Medelåldern i kommunen är 39,7 år, vilket kan jämföras med 
41,2 år i riket. Den unga befolkningen beror främst på en åldersstruk-
tur som präglas av en stor andel barn och unga, och en relativt liten 
andel äldre personer. 

Kommunens åldersstruktur speglas även i dess hushållsstruktur, som 
skiljer sig markant jämfört med riket. Håbo kommun kännetecknas av 
en relativt liten andel enpersonshushåll, och en betydligt högre andel 
sammanboende med barn. 

Åldersstrukturen i kommunens olika delar varierar något. Ålders-
strukturen i Bålsta liknar i stora drag befolkningsstrukturen totalt 
sett i kommunen. I Skokloster och Krägga är andelen barnfamiljer nå-
got högre än i kommunen som helhet, medan andelen äldre personer är 
något mindre. I kommunens byar och på landsbygden är andelen barn 
och unga något lägre än i kommunen som helhet, medan andelen äldre 
är något högre. 

Åldersfördelning år 2018 i Håbo kommun, Uppsala län samt riket. Källa SCB 2019
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Bostäder och bebyggelsestruktur 
I Håbo kommun finns cirka 8 400 bostäder. Drygt 70 procent av kom-
munens bostäder är småhus, såsom villor och radhus, och resterande 
del lägenheter i flerbostadshus. Detta kan jämföras med fördelningen 
i riket som helhet där cirka 43 procent av bostadsbeståndet utgörs av 
småhus. 

Bålsta
Bostadsbeståndet i Bålsta består av cirka två tredjedelar småhus och 
en tredjedel lägenheter i flerfamiljshus. Majoriteten av småhusbestån-
det består av grupphusbyggda radhus och villor från 60- och 70-talen 
som är utspridda i satelliter skilda fram varandra. 

Det kommunala bostadsbolaget Håbohus AB har cirka 1 300 hyres-
bostäder i sitt bestånd i Bålsta, och har upplevt en ständig ökning i an-
talet köande sedan 90-talet. För att erbjudas bostad i Håbohus bestånd 
krävs en kötid på omkring fyra till fem år. 

Skokloster
Skokloster tätort består av bebyggelsekoncentrationerna Söderskogen, 
Idealbyn och Slottsskogen som har utvecklats oberoende av varandra 
men som idag bildar en sammanhängande tätort. 

Bebyggelsen i Skokloster har växt fram under en längre tid vilket 
resulterat i ett samhälle av varierad struktur och estetik. Tätorten 
består av fritidshusområden, fritidshus som omvandlats till permanent-
bostäder samt permanentbostäder som uppförts under främst 70- och 
80-talet. Majoriteten av bostadsbeståndet i Skokloster består av små-
hus, men det finns även lägenheter. 

I Skokloster finns ett visst serviceutbud i form av skolor, förskolor och 
två mindre livsmedelsbutiker. 

Krägga/Stämsvik
Krägga/Stämsvik började bebyggas i början av 1900-talet, då sommar-
bostäder började uppföras längs Ekolsundsvikens stränder. I Krägga/
Stämsvik fanns tidigare en järnvägsstation vilket gjorde orten till en 
attraktiv plats för sommarbostäder.

Idag präglas bebyggelsen av detaljplanelagda fritidshusområden från 
framför allt 50-talet och framåt. Många av fritidshusen har omvandlats 
till permanentboende, och det har även tillkommit många nya perma-
nentbostäder. Från år 2005 har kommunen antagit nya detaljplaner 
som medger cirka 110 nya tomter för bostäder, varav många ännu inte 
är bebyggda. 

Övriga orter och landsbygd
Utöver kommunens tre större orter finns ett antal bebyggelsekoncen-
trationer i kommunen. Häggeby/Vreta, Övergran och Yttergran har 
samtliga växt fram runt kyrkan i respektive område. Även i Kivinge, 
Måttan och Lugnet finns bebyggelsekoncentrationer. 

Bebyggelsen i kommunens övriga orter och på landsbygden består till 
uteslutande del av småhus, i form av villor eller äldre gårdsbebyggelse, 
där många har generösa tomter. 
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Bostadsförsörjning 
Det råder bostadsbrist i Uppsala län. I den regionala utvecklingsstra-
tegin för Uppsala län anges att länets kommuner tillsammans ska 
planera för minst 5 000 bostäder per år fram till 2023 för att bygga 
ikapp behovet, och därefter minst 2 100 bostäder per år för att möta 
befolkningstillväxten i länet. 

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfull-
mäktige 2014. Programmets tolv riktlinjer för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet har arbetats fram med hänsyn till kden 
regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län, samt övriga nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsför-
sörjningen, såväl som kommunens befolkningsprogram. Bostadsför-
sörjningsprogrammet kommer att uppdateras och antas av kommun-
fullmäktige under den innevarande mandatperioden, i enlighet med 
bostadsförsörjningslagen. 

Läs mer:

Regional utvecklingsstrategi för Upp-
sala län,  Region Uppsala 2017

Bostadsförsörjningsprogram 2015 
– 2018 med utblick mot 2030, Håbo 
kommun 2014 (under uppdatering) 

Väppeby äng. Foto: Gunnar Henriksson
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Skola och utbildning 

Förskolor 
I Håbo kommun finns totalt 17 förskolor. Tolv av dessa är kommunala 
förskolor, medan övriga drivs i privat regi. Omkring 86 procent av kom-
munens förskolebarn är inskrivna på en av de kommunala förskolorna. 

Kommunens förskolor är framför allt lokaliserade i Bålsta. Förskolorna 
är relativt jämnt fördelade geografiskt över hela huvudorten. Utöver 
förskolorna i Bålsta finns även två förskolor i Skokloster. 

Efterfrågan på förskoleplatser är idag hög. Befolkningstillväxten i kom-
munen, där framför allt barnfamiljer söker sig till kommunen, kommer 
att öka efterfrågan på förskoleplatser ytterligare. 

Grundskolor 
I Håbo kommun finns totalt nio grundskolor, varav tre är fristående 
och övriga kommunala. Två av skolorna, en kommunal och en friståen-
de, är belägna i Skokloster, medan övriga är belägna i Bålsta. I Bålsta 
finns även en grundsärskola i anslutning till Gröna Dalen-skolan  

Av de sex kommunala grundskolorna är fyra för årskurs F-9, och två 
för årskurs F-6. De tre friståendeskolorna består av en F-9-skola, en 
F-6-skola samt en årskurs 4-9-skola. Samtliga kommunala skolor, samt 
två av de fristående skolorna, har fritidsverksamhet. Omkring 16 pro-
cent av kommunens elever går i en fristående grundskola. 

Liksom efterfrågan på förskoleplatser finns det redan idag hög efter-
frågan på grundskoleplatser, och efterfrågan kommer sannolikt att öka 
ytterligare i framtiden. 

Gymnasieskola
Det finns en gymnasieskola i kommunen, Fridegårdsgymnasiet, som 
ligger i centrala Bålsta. Fridegårdsgymnasiet har cirka 500 elever 
och erbjuder utbildningar inom ekonomi, naturvetenskap, samhälls-
vetenskap, teknik samt introduktionsprogram, språkintroduktion och 
gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan har lokaler både i Fridegårds-
gymnasiet i Bålsta centrum och i Dyarne.

Håbo kommun har samverkansavtal med Stockholms läns gymna-
sieintagning vilket innebär att elever fritt kan söka valfri skola inom 
samarbetsområdet. Samverkansavtalet innebär även att elever bosatta 
utanför kommunens gränser, men inom samarbetsområdet kan söka 
till Fridegårdsgymnasiet.

Omkring 45 procent av kommunens folkbokförda gymnasielever går på 
Fridegårdsgymnasiet. 44 procent går på gymnasieskolor i Stockholms 
län. Övriga går på gymnasieskolor i andra kommuner, varav merpar-
ten i Enköping eller Uppsala. 
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Vård och omsorg 

Äldreomsorg 
I Håbo kommun finns goda möjligheter för äldre att bo kvar hemma, 
och hemtjänst förekommer i större utsträckning än särskilt boende för 
äldre. I åldersgruppen 65 – 84 år bor cirka 2 procent i särskilt boende. 
Bland personer över 85 år bor cirka 23 procent i särskilt boende.

I Håbo kommun finns totalt fyra särskilda boenden för äldre (äldre-
boenden) med totalt 114 bostäder. I kommunen finns även ett 50-tal 
seniorbostäder för personer som fyllt 75 år. Utöver detta finns även 14 
platser i så kallat korttidsboende, varav sex platser är för personer med 
demenssjukdom. Samtliga boendeformer för äldre personer är lokalise-
rade i de centrala delarna av Bålsta. 

Omsorg om funktionsnedsatta 
Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till 
personer som har en psykiskt eller fysisk funktionsnedsättning som är 
bestående. Lagen kan ge rätt till personlig assistans, boende med sär-
skild service eller andra typer av stöd och service. Lagens syfte är att 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Inom kommunen finns två gruppbostäder för personer med fysiskt fuk-
tionsnedsättning samt ca 10 servicebostäder placerade på två platser 
i Bålsta. Kommunen erbjuder daglig verksamhet på flera platser samt 
öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa.

Nyanlända och ensamkommande 
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 handlings-
plan för ökad integration. 

Läs mer:

Kommungemensam handlingsplan för 
ökad integration, Håbo kommun 2016  
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Arbete och näringsliv 

Sysselsättning och pendling 
Det totala antalet förvärvsarbetande i Håbo kommun uppgår till drygt 
10 600 personer. Kommunen har en hög sysselsättningsgrad. Andelen 
inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen uppgick 2018 till 3,3 pro-
cent av den totala befolkningen i förvärvsarbetande ålder. Motsvarande 
siffra för riket var 5,5 procent. Även bland unga har Håbo kommun en 
låg arbetslöshet. 2018 var 4,1 procent av kommunens unga mellan 18 
och 24 år inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket kan jämföras med 
5,7 procent i riket. 

Håbo kommuns strategiska läge i Mälardalen och de goda kommuni-
kationsmöjligheterna till omkringliggande orter medför att kommunen 
har en stor utpendling. Drygt 7 000 personer, motsvarande 66 procent 
av kommunens förvärvsarbetande befolkning, pendlar ut från kom-
munen till sitt arbete. Majoriteten pendlar till Stockholms län, men 
pendling förekommer även inom Uppsala län, främst till Enköping och 
Uppsala, samt till Västmanlands län och då främst Västerås. 

Kommunen har ett negativt pendlingsnetto, vilket innebär att det är 
fler personer som pendlar från kommunen än till kommunen. Totalt 
pendlar cirka 2 100 personer in till kommunen för att arbeta. Under de 
senaste åren har det skett en kontinuerlig ökning av antalet inpendla-
re. Majoriteten av inpendlingen sker från övriga Uppsala län, främst 
från Enköping, men inpendling sker även från Stockholms län och 
Västmanlands län. 

Arbetsmarknad och näringslivsstruktur
Håbo kommun är en småföretagarkommun med närmare 2 000 re-
gistrerade företag, av vilka drygt 800 är aktiebolag. Majoriteten av 
kommunens företag är lokaliserade till Bålsta. Därutöver finns dock ett 
stort antal småföretag som ofta utgår från bostaden.

Totalt finns drygt 5 700 arbetstillfällen i kommunen, varav cirka en 
tredjedel inom den offentliga sektorn. Håbo kommun är kommunens 
största arbetsgivare med cirka 1 500 anställda. Den största privata 
arbetsgivaren är Saint-Gobain Sweden AB (Gyproc) med cirka 120 
anställda, följt av Benders Sverige AB med cirka 100 anställda och 
Krister Nilsson AB (ICA) med omkring 80 anställda. 

Arbetsmarknaden i Håbo kommun består av omkring 43 procent till-
verkande företag, 23 procent företagsstödjande företag och 34 procent 
ortstjänster. En välbalanserad näringslivsfördelning utgörs av lika 
stora delar tillverkande, företagsstödjande samt ortstjänster. Detta 
innebär att det i Håbo kommun finns utrymme för fler företagsstödjan-
de tjänster, till exempel inom ekonomi, IT och juridik. 

Näringslivsfördelning i Håbo kommun



14

BILAGA

BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | GRANSKNINGSHANDLING

Planeringsförutsättningar

Handel 
Handeln i Håbo kommun är i huvudsak koncentrerad till Bålsta cen-
trum med omgivning samt till Gamla Bålsta längs med Stockholms-
vägen. Utanför Bålsta finns mindre livsmedelsbutiker i Skokloster och 
vid Skokloster slott.

Handelsindexet för dagligvaruhandeln anger relationen mellan kom-
muninvånarnas konsumtion och butikernas omsättning. I Håbo kom-
mun är handelsindexet för dagligvaruhandeln cirka 90 procent, vilket 
visar att många invånare väljer att utföra sina inköp av dagligvaror 
inom kommunens gränser. Sällanköpshandeln har ett betydligt lägre 
handelsindex, med cirka 40 procent, vilket bland annat speglar kon-
kurrensen från omkringliggande handelscenter. 

Verksamhetsområden 
I Håbo kommun finns fyra verksamhetsområden; Västerskog, Draget, 
Dyarne och Bista. I Bista och Västerskog utgör tillverkning och utvin-
ning den största branschen, medan handel och byggverksamhet är de 
största branscherna i Draget. I Dyarne är handel och småindustri de 
största branscherna.

Utbyggnad av verksamhetsområdena pågår för tillfället i både Väster-
skog och Draget. 

Besöksnäring 
Besöksnäringen omsätter omkring 490 miljoner kronor årligen och 
sysselsätter cirka 350 personer i kommunen. Konferenssektorn, och 
framför allt konferensanläggningarna Aronsborg, Lastberget och Kräg-
ga herrgård, står för en stor del av omsättningen.

Skokloster slott är kommunens mest populära besöksmål med cirka 
70 000 besökare varje år. I anslutning till slottet ligger även Skokloster 
kyrka som har cirka 23 000 besökare varje år.

Utöver Skokloster slott och Skokloster kyrka utgör Åbergs muse-
um i Bålsta, Fridegårds- och statarmuseet i Övergran, Granåsen 
konstsnöspår samt kommunens natur- och kulturmiljöer populära 
besöksmål. 

Areella näringar
Närheten till Stockholm gör landsbygden i Håbo kommun unik. Mycket 
av de värden som finns i kommunens natur- och kulturmiljöer är bero-
ende av de areella näringarna för att fortleva. 

Antalet lantbruk inom Håbo kommun har minskat totalt sett men ökat 
i storlek under de senaste åren. Detta är en utveckling som troligen 
kommer att fortsätta framöver. 

Mälardalens jordbruksmark är högproduktiv då den till största del 
består av gamla sjöbottnar. Jordbruksmarken utgör nästan 30 procent 
av kommunens totala markyta, och består till övervägande del av åker. 

Verksamhetsområden

Draget

Dyarne

Bista

Västerskog

Läs mer:

Näringslivspolicy, Håbo kommun 
(under framtagande) 
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Marken ägs och brukas av ett trettiotal lantbrukare där medelvärdet 
per åkerareal per lantbruksföretag är högt. 

Håbo kommun är attraktiv för hästverksamheter, och hästen är därför 
det djur som dominerar landskapsbilden. Det finns ett antal hästgårdar 
i kommunen och dessa ökar stadigt, bland annat till följd av närheten 
till galoppbanan Bro Park. När en jordbruksfastighet säljs görs den 
ofta om till hästgård, och odlingsmarken används då för vallodling och 
som beteshagar. Utöver detta har kommunen relativt få lantbruksföre-
tag med djurhållning. 

Skogsmark är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska 
skötas så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden bibehålls enligt skogsvårdslagens allmänna bestämmelser. 
I Håbo kommun finns cirka 6 500 hektar skogsmark, vilket motsvarar 
45 procent av kommunens totala markyta. Under de senaste åren har 
andelen skogsmark ökat med cirka 100 hektar. Till övervägande del 
utgörs ökningen av planterad gran. 

I kommunen finns ett fåtal brukningsenheter som omfattar mer än 500 
hektar skog. Resterande skog är uppdelad på mindre brukningsenhe-
ter. Av den privatägda skogen ingår den mesta i lantbruksfastigheter 
och utgör komplement till jordbruket. Majoriteten av virket som pro-
duceras i Håbo kommun går till timmer samt massaindustri. Totalt 
omsätter skogsbruket cirka åtta miljoner kronor om året. 

Branschfördelning arbetsplatser i Håbo kommun år 2017, förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i 
kommunen. Källa SCB 2019



´

0 2 41 Km

Skala 1:100 000 vid utskrift i A4

Statliga vägar

Gång- och cykelvägar

Järnväg

Kommunala och enskilda vägar

Infrastruktur



17

BILAGA

BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | GRANSKNINGSHANDLING

Planeringsförutsättningar

Trafikstruktur 

Biltrafik och vägar 
En stor del av de transporter som görs i kommunen sker med bil. Bil-
innehavet i Håbo kommun är något högre än riksgenomsnittet. 2017 
uppgick bilinnehavet till 510 personbilar per 1 000 invånare, vilket 
kan jämföras med 480 i riket som helhet. Detta medför att vägnätet för 
motortrafik är relativt välutbyggt inom kommunen. 

Statliga vägar
I Håbo kommun finns ett statligt vägnät bestående av nationella och 
regionala vägar som Trafikverket är väghållare för. Vägarna fungerar 
som viktiga länkar i Mälardalen, och har betydelse för såväl person-
transporter som godstransporter till och genom kommunen. 

Kommunens största väg är E18 som sträcker sig mellan Stockholm och 
Oslo och ingår i det transeuropeiska transportnätet. Längs E18 finns 
tre trafikplatser; trafikplats Draget och trafikplats Åsen som är sydlig 
respektive nordlig infart till Bålsta, samt trafikplats Ekolskrog i kom-
munens västra del. 

Andra viktiga förbindelser på det statliga vägnätet är länsväg 263, 
Gamla Enköpingsvägen/Sigtunavägen, som löper tvärs över kommu-
nen från gränsen mot Enköpings kommun till gränser mot Sigtuna 
kommun. Väg 263 är kommunens, och mellersta mälardalsregionens, 
primära väg mot Arlanda flygplats. 

Trafikverket svarar för planering och skötsel av de statliga vägarna, 
men har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhet och miljö inom 
hela vägsektorn. 

Läs mer:

Länsplan för regional transportin-
frastruktur i Uppsala län 2018-2029, 
Region Uppsala 2018 

De transportpolitiska målen 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. För att uppnå det 
övergripande målet har regeringen även fattat beslut om två tillhörande mål; funktionsmålet och hänsyns-
målet. 

Funktionsmålet anger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, samt att transportsystemet 
ska bidra till utvecklingskraft i hela landet. Målet betonar även att transportsystemet ska vara jämställt. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa, och anger att transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska även bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till förbättrad hälsa. 
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Utöver E18 och väg 263 är Trafikverket även väghållare för 
• Väg 542, Kräggavägen

• Väg 543, Backa kvarns väg/Brunnsta vägen

• Väg 545, Enköpingsvägen

• Väg 553, Häggebylundsvägen

• Väg 582, Hjälstaleden

• Väg 555, Skoklostervägen, som går mellan Häggeby och Skokloster 
slott 

Kommunalt vägnät 
Håbo kommun arbetar långsiktigt för en trafiksäker och välfungerande 
struktur i det kommunala vägnätet. Håbo kommun är främst väghålla-
re inom Bålsta, men har även väghållaransvar inom delar av Skoklos-
ter.

Kommunens vägar i Bålsta är uppbyggda enligt ett ringledssystem 
med stora vägar där infartsvägar till bostadsområdena ansluter till de 
stora lederna, ofta i form av återvändsgator. Lederna är generellt sett 
trafiktåliga, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för biltrafik i 
Bålsta. 

Enskilda vägar 
Det övriga trafiknätet i Håbo kommun drivs i huvudsak i enskild regi, 
till exempel av vägsamfälligheter. Det enskilda vägnätet i kommunen 
håller en skiftande standard. 

Bebyggelsefritt avstånd vid kommunikationsanläggningar 
För att möjliggöra utveckling av vägar och järnvägar samt minska risker vid olyckor eftersträvar Tra-
fikverket ett bebyggelsefritt område mellan kommunikationsanläggningar och bebyggelse.

Det generella byggnadsfria avståndet längs det allmänna vägnätet, där kommunen eller staten är väghål-
lare, är 12 meter. Längs E18 råder utökat bebyggelsefritt avstånd om 50 meter genom hela kommunen. 
Inom detta avstånd krävs länsstyrelsens tillstånd för att uppföra byggnader, tillbyggnader eller andra 
anläggningar som åtgärden inte prövats i detaljplan eller bygglov. 

Om nybyggnation planeras inom 100 meter från E18 ska en riskanalys genomföras, för att fastställa lämp-
ligt avstånd mellan motorvägen och den tillkommande bebyggelsen.

Längs Mälarbanan råder ett generellt bebyggelsefritt område inom 30 meter från järnvägens spårmitt. 
Verksamheter som inte är störningskänsliga och där människor inte vistas varaktigt, till exempel parke-
ring, garage eller förråd, kan dock placeras inom skyddsavståndet. 
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Järnväg 
Mälarbanan sträcker sig från Stockholm till Örebro och bidrar till att 
skapa goda förbindelser i öst-västlig riktning för såväl persontrafik som 
godstransporter. Mälarbanan är dubbelspårig genom Håbo kommun. 
En välfungerande järnväg med en hög turtäthet och pålitlig trafik är 
en mycket viktig faktor för att kommunen ska vara attraktiv för boende 
och verksamheter. 

För regionens del är det viktigt att Mälarbanan breddas till fyra spår 
mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, för att åtgärda den 
flaskhalseffekt som dagens två spår medför. Den fortsatta utbyggna-
den av Mälarbanan, samt den nya pendeltågstunneln genom centrala 
Stockholm (Citytunneln) som färdigställdes sommaren 2017, kommer 
att medföra mycket positiva effekter för hela mälardalsregionen i och 
med ökad tågkapacitet på banan. 

Gång- och cykeltrafik
Cykel- och gångtrafik är viktiga transportmedel, framför allt för kor-
tare lokala transporter. Totalt finns drygt 7 mil gång- och cykelvägar i 
Håbo kommun. Majoriteten av dessa är lokaliserade till Bålsta. Vid de 
större ringlederna i Bålsta, bortsett från Kraftleden, finns gång- och 
cykelvägar som är separerade från bilvägarna. 

Utanför Bålsta finns två cykelstråk, mot Ekillabadet och mellan Söder-
skogen och Slottsskogen i Skokloster tätort. Utöver detta har även den 
gamla järnvägsbron mellan Krägga/Stämsvik och Ekolsund i Enkö-
pings kommun rustats upp för gång- och cykeltrafik. 

Regional cykelstrategi 
För Uppsala län finns en regional cykelstrategi som är framtagen av 
Region Uppsala. Cykelstrategin antogs av regionfullmäktige 2017, och 
bygger på tre mål som ska uppnås till 2030. 

• Andelen kombinationsresor cykel-kollektivtrafik ska fördubblas 
jämfört med 2016

• Cykeltrafikens färdmedelsandel ska öka med tio procentenheter 
jämfört med 2016

• Antalet omkomna eller allvarligt skadade cyklister ska halveras 
jämfört med 2017 

Kollektivtrafik 
Håbo kommun trafikeras av kollektivtrafik från Stockholms länstrafik 
(SL) och Uppsala länstrafik (UL), som är kollektivtrafikmyndigheter i 
Stockholms respektive Uppsala län. 

Region Uppsala bekostar kollektivtrafiken i Håbo kommun. Planering 
och upphandling utförs av kollektivtrafikförvaltningen i dialog med 
Håbo kommun. Region Uppsala tar varje mandatperiod fram ett trafik-
försörjningsprogram som pekar ut mål och åtgärder för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i hela länet. 

Läs mer:

Regional cykelstrategi för Uppsala 
län, Region Uppsala 2017
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UL trafikerar kommunen med tätorts- samt regionbussar. Inom Bålsta 
finns fyra busslinjer som går till Kalmarsand, Hagviken, Skörby samt 
centrala Bålsta (mjuka linjen). Tätortstrafikeringen är i stor utsträck-
ning anpassad efter pendeltågets ankomst- samt avresetider. Utöver 
tätortstrafikeringen finns även busslinjer till Skokloster, Krägga, En-
köping, Uppsala samt Arlanda och Kista i Stockholms län.

Bålsta trafikeras av pendeltåg till och från Stockholm varje halvtimme 
under trafikdygnet. Majoriteten av de kollektiva resorna i kommunen 
sker med pendeltåget. SL är ansvarig för trafiken, men trafikeringen 
från länsgränsen fram till Bålsta station finansieras av Region Uppsa-
la. Utöver pendeltågen trafikerar SL även kommunen med en busslinje 
mellan Bålsta, Sigtuna och Arlanda. 

Håbo kommun har tillsammans med Upplands-Bro kommun genom-
fört en spårutredning för utökad pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. 
Utredningen konstaterade att det är möjligt att öka turtätheten med 
pendeltågen till kvartstrafik när den planerade fyrspårsutbyggnaden 
mellan Tomteboda och Kallhäll är utförd. Rekommendationen är dock 
att Bålsta station förses med ytterligare ett vändspår för att säkerstäl-
la en god trafikkvalitet samt minimera störningskänsligheten. Spår-
området behöver utökas för att möjliggöra ett ytterligare vändspår vid 
Bålsta station. 

Läs mer:

Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2016 för Uppsala län, Region Uppsala 
2016 

Tätortstrafik i Bålsta. Foto: Gunnar Henriksson
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Rekreation och fritid

Friluftsområden
Håbo kommuns närhet till Mälaren och den goda tillgången till skog 
och mark skapar goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 
Genom kommunen löper Upplandsleden som erbjuder ett attraktivt 
vandringsstråk i natursköna miljöer. 

Granåsen är ett av kommunens populära friluftsområden och är även 
ett av kommunens naturreservat. I området finns flera lättgångna 
stigar genom gammal barrskog, varav en tillgänglighetsanpassas på 
somrarna så att fler kan ta sig ut i naturen. På Granåsen finns även 
ett elbelyst löparspår som vintertid iordningsställs till skidspår med 
konstsnö. På toppen av Granåsen ligger Kvarnkojan som är ett popu-
lärt besöksmål. I anslutning till Granåsen finns vintertid även en alpin 
konstsnöanläggning som drivs av Bålsta Alpina. 

Vid Viby friluftsområde, i sydvästra Bålsta, finns elljusslingor, moun-
tainbikebana, discgolfbana samt utegym. Under vintern ordnas skid-
spår i elljusspåren när det finns god tillgång till natursnö. Från Vi-
byspåret ned till Mälaren löper Torresta naturstig, som avslutas vid en 
rastplats med utsikt över Mälaren. 

Naturreservatet Kalmarnäs är ytterligare ett populärt friluftsområde. 
Hagmarkerna kring det gamla torpet Vattunöden hålls öppna av får 
och reservatets södra delar betas sommartid av kor. Från Vattunöds-
berget kan man njuta av en fantastisk utsikt över Ekolsundsviken 

Vägvisning vid Kalmarnäs. Foto: Anett Wass
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och Norra Björkfjärden. I området finns grillplatser och flera stigar. 
I anslutning till naturreservatet finns ett elljusspår vid Lastberget. 
Kommunen bedriver även naturskola i området. Kommunens övriga 
naturreservat utgör i varierad omfattning även viktiga områden för 
friluftslivet.

Grönområden i och i anslutning till kommunens tätorter är en viktigt 
tillgång för människors möjlighet till vardaglig rekreation och avkopp-
ling. Närheten till Mälaren är en av kommunens stora styrkor och 
strandområden som är tillgängliga för allmänheten är en betydande 
resurs och attraktionskraft.

I Håbo kommun är tre områden av riksintresse för friluftslivet enligt 3 
kap. 6§ miljöbalken, dessa är Södra Mälaren, Hjälstaviken och Norra 
Mälaren samt nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hagaån. Dessa 
beskrivs mer detaljerat i kapitel Riksintressen. 

Småbåtshamnar och gästhamnar 
Båtlivet är en viktig del av det rörliga friluftslivet. Kommunens många 
mil strandlinje skapar goda förutsättningar för båtliv. I anslutning till 
Skokloster slott finns en gästhamn som drivs i privat regi. 

Utöver dessa finns ett antal båtklubbar i kommunen. 

Badplatser 
Kommunala badplatser finns i Kalmarsand och Ekilla. Badplatserna 

Båtar i Aronsviken Foto: Jaana Savolainen



25

BILAGA

BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLAN HÅBO KOMMUN | GRANSKNINGSHANDLING

Planeringsförutsättningar

har bryggor, omklädningsrum, toaletter och tillgång till kiosk. Prov-
tagning av vattnet sker regelbundet av Håbo kommuns miljöavdelning 
under badsäsongen.

Utöver Kalmarsandsbadet och Ekillabadet finns anordnade badplatser 
även i Slottskogen och Söderskogen i Skokloster, Krägga, Biskops-Arnö, 
Sånka samt Fånäs. 

Idrott, aktivitetsytor och lekplatser 
I Håbo kommun finns flera kommunala idrottsanläggningar som är en 
viktig resurs för skolornas verksamhet och för föreningslivet. I centrala 
Bålsta finns badhus och ishall. I anslutning till centrum ligger Gröna 
Dalens idrottsplats med konstgräsplaner, som erbjuder plats för såväl 
friidrott som fotboll, samt skateparken SK8 Plaza som invigdes 2011. 
Strax utanför Bålsta ligger även en kommunal ridskola. 

Utöver detta finns flera fotbollsplaner, utegym och andra sponta-
nidrottsytor. Det finns även ett antal anläggningar som drivs av fören-
ingar runt om i kommunen.

I Håbo kommun finns ett femtontal mindre närlekplatser samt två 
större stadslekplatser. De större lekplatserna är Buseum vid Åbergs 
museum som har bondgårdsstema, samt Skeppsparken som är tillgäng-
lighetsanpassad och även har en rullstolsgunga. Utöver lekplatserna 
har kommunens skolgårdar ofta anordnade lekområden som är till-
gängliga för allmänheten under kvällar och helger. Även bostadsnära 
grönområden är viktiga resurser för barns lek. 

Kultur  
I Håbo kommun finns kulturaktiviteter för både barn och vuxna. Kom-
munens olika föreningar, kyrkor och biblioteket är några av de som 
arrangerar kulturevenemang. 

Kommunens musikskola ger barn och unga möjlighet till eget kultur-
skapande, däribland musikundervisning med möjlighet att både sjunga 
och spela instrument. Musikskolan har funnits sedan 1961 och anord-
nar årligen ett stort antal konserttillfällen.

De friluftspolitiska målen
Regeringen beslutade år 2012 om tio nationella friluftsmål och en friluftspolitik. Det övergripande målet 
för friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Alla ska 
enligt målen ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. 

Flera av de nationella miljökvalitetsmålen samt folkhälsomålen har en anknytning till de friluftspolitiska 
målen, liksom flertalet av Agenda 2030 målen. Målen knyter även an till flera av RUS:ens åtaganden. 
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Kulturmiljö

Kulturhistoriska miljöer i Håbo kommun 
Människor har varit bosatta i bygden runt Håbo sedan senare delen av 
stenåldern och kommunen har en rik och varierande kulturmiljö. Det 
finns åtskilliga spår i naturen efter tidigare generationers aktiviteter, 
som berättar om kommunens utveckling från förhistorisk tid fram till 
idag. 

I kommunen finns omkring 90 registrerade gravfält, tre fornborgar, 
flera lämningar av boplatser från bronsåldern och järnåldern samt ett 
trettiotal runstenar och omfattande hålvägssystem. Förutom det-
ta finns flera herrgårdar med ädellövsrika herrgårdslandskap samt 
Skokloster slott med tillhörande slottspark från 1660-talet. 

Håbos äldsta bevarade byggnader är sockenkyrkorna i Skokloster, Häg-
geby, Övergran, Yttergran och Kalmar. De är samtliga uppförda under 
slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. 

Kommunens kulturmiljöer är viktiga för kommunens besöksnäring och 
lokala identitet. Genom att göra dessa miljöer tillgängliga för besöka-
re kan kommunen göra dem till en resurs för skolornas undervisning 
samt presentera dess historia för en intresserad allmänhet. På så vis 
kan besöksnäringen ha ett pedagogiskt uppdrag att skildra och beskri-
va kommunens rika historia. Välskötta och tillgängliga kulturmiljöer 
kan fungera som motor också för det lokala näringslivet. 

Skydd av kulturmiljöer 
Kommunens värdefulla kulturhistoriska miljöer kan skyddas på olika 
sätt. I kulturmiljölagen finns grundläggande bestämmelser till skydd 
för viktiga delar av kulturarvet. Kulturmiljön kan skyddas även genom 
miljöbalken, framför allt som riksintresse för kulturmiljövården, och 
genom plan- och bygglagen genom områdesbestämmelser. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
I Håbo kommun finns två riksintresseområden för kulturmiljövården. 
Dessa är: Skohalvön, Yttergran och Övergran. En mer detaljerad be-
skrivning av dessa områden finns i kapitlet Riksintressen. 

Kyrkor och kyrkomiljöer 
Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som tillkommit 
före 1940 och som ägs av Svenska Kyrkan är skyddade enligt 4 kap. 
kulturmiljölagen. Enligt lagen ska de vårdas och underhållas så att de-
ras kulturhistoriska värde inte minskas. För att göra större ändringar 
av dessa kyrkor krävs tillstånd av Riksantikvarieämbetet. För mindre 
ändringar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

I Håbo kommun skyddas fem kyrkor enligt 4 kap. kulturmiljölagen; 
Skokloster, Häggeby, Yttergran, Övergran och Kalmar. 
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Fornlämningar

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamheter un-
der forna tider, till exempel boplatslämningar, gravar, resta stenar eller 
ristningar i bergytor. Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 
kap. kulturmiljölagen. Upptäcks en ny fornlämning är den automatiskt 
skyddad. Lagstiftningen anger att fornlämningar inte får förändras, 
tas bort eller på annat sätt skadas utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen förutom själ-
va fornlämningen även ett så stort område som behövs för att bevara 
den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse, det så kallade fornlämningsområdet.  

Håbo kommun är rik på fornlämningar, till exempel kan de så kallade 
storhögarna, stora gravhögar, i Rölunda och Överhassla i Häggeby 
socken nämnas. Ett annat exempel är bronsåldersboplatsen utanför 
Apalle i Övergrans socken, där man hittat spår efter minst 79 hus. 

Byggnadsminnen 
Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer 
eller anläggningar som berättar om historiska skeenden och hur sam-
hället förändrats över tid.  Utpekandet av byggnadsminnen regleras i 3 
kap. kulturmiljölagen. Det finns två typer av byggnadsminnen – enskil-
da och statliga byggnadsminnen. 

Enskilda byggnadsminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller 
som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhisto-
riskt värde kan skyddas som enskilda byggnadsminnen. Det kan gälla 
såväl bostadshus, som industrianläggningar, parker och broar. 

Det är länsstyrelsen som beslutar om en byggnad eller anläggning ska 

Kulturhistorisk miljö med utblick över fälten vid Yttergran.Foto: Gunnar Henriksson
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förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen utfärdar skyddsföreskrif-
ter som anger på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhål-
las samt i vilka avseenden det inte får ändras, och har även tillsynsan-
svar så att skyddsföreskrifterna efterlevs. 

Håbo kommun har i dagsläget inga enskilda byggnadsminnen. 

Statliga byggnadsminnen 

De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar viktiga delar 
av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. De statliga bygg-
nadsminnena inkluderar bland annat slott, regerings- och domstols-
byggnader, försvarsanläggningar och järnvägsmiljöer. 

Det är Riksantikvarieämbetet som är beslutande instans för statliga 
byggnadsminnen, och utfärdar skyddsföreskrifter för dessa.

I Håbo kommun finns två statliga byggnadsminnen; Skokloster slott 
med tillhörande slottspark samt det före detta överstebostället på 
Biskops-Arnö. 

Områdesbestämmelser 
För områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestäm-
melser antas. Områdesbestämmelser är en enklare form av detaljplan 
som endast reglerar ett fåtal frågor såsom markanvändning, bebyggel-
sens egenskaper och administrativa frågor, till exempel för att skydda 
en värdefull kulturmiljö eller landskapsbild mot störande förändringar.  

I Håbo kommun finns i dagsläget tre områden som omfattas av områ-
desbestämmelser; Brunnsta by, Häggeby och Övergran. 

Kulturmiljöprogram 
Håbo kommuns kulturmiljöer beskrivs i kommunens kulturmiljöpro-
gram Håbo – mälarbygd att förvalta. Kulturprogrammet redogör för 
kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Totalt 
beskriver programmet knappt 400 byggnader och ett fyrtiotal värdeful-
la kulturmiljöer. 

Objekt med gul markering utgörs av hus som är en viktig del av kul-
turmiljön. 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 närområden. Objekten och deras värden 
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 arkitek-
turhistoriskt egenvärde. Hänsyn till dessa objekt ska tas när plan- och 
lovgivning sker i anslutning till objektet. Ny bebyggelse som tillkom-
mer i anslutning till dessa objekt ska anpassas i skala, färg och stil. 

Objekt med blå markering i kulturmiljöprogrammet har ett mycket 
högt kultur- och arkitektoniskt värde. Dessa objekt ska sätta ramarna 
för och styra en eventuell utveckling i närområdet och förändringar i 
miljön ska alltid underordnas dessa värden.

Läs mer:

Kulturmiljöprogram för Håbo kom-
mun – Håbo – Mälarbygd att förvalta, 
Håbo kommun 2013. 
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Natur

Naturen i Håbo kommun 
Håbo kommun har en omväxlande natur, där barrskog, blandskog och 
åkermark är de mest förekommande naturtyperna. 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. 

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 en stor tillgång på natur- och grönområden i kommunen med 
en hög mångfald av växter och djur vilket är en viktig förutsättning för 
väl fungerande ekosystemtjänster. 

Naturvårdsplan 
Håbo kommuns naturvårdsplan med tillhörande naturinventering an-
togs av kommunfullmäktige 2011. Planen identifierar 85 områden med 
höga natur- och friluftsvärden, och beskriver vad värdena består i och 
hur områdena bör bevaras och utvecklas. 

Läs mer:

Naturvårdsplan för Håbo kommun 
– Bevarande och utveckling, Håbo 
kommun 2011

Biskopseken på Biskops-Arnö. Foto: Anett Wass
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Naturvårdsplanen är ett kunskapsunderlag för plan- och lovgivningsä-
renden och övriga beslut som kan påverka kommunens värdefulla na-
turmiljöer. 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 naturtyper som är mycket 
sällsynta eller unika, 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. Områ-
den med klass II har mycket höga naturvärden och klass III har höga 
naturvärden. 

Allmänna skyddsvärden är större sammanhängande områden där hel-
heten är avgörande. För att säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att 
hänsyn till områdena tas när plan- och lovgivning sker i närområdet. 

Speciella skyddsvärden är avgränsade områden med speciella naturka-
raktären eller specifika värden. Hänsyn till dessa områden ska tas när 
plan- och lovgivning sker i anslutning till dem. 

Skyddad natur 
Natur kan skyddas på en rad olika sätt. Riksintresse för naturvården, 
Natura 2000, naturreservat och djurskyddsområde är några exempel 
på skyddsformer enligt miljöbalken. Ofta överlappar skydden varandra 
i områden som har särskilt stora naturvärden. 

Riksintresse för naturvården och Natura 2000
I Håbo kommun finns fyra områden av riksintresse för naturvården: 
• Arnöhuvud 

• Biskops-Arnö

• Hjälstaviken

• Lilla Ullfjärden

Delar av dessa områden innehåller också intressen som är skyddade 
som Natura 2000 och/eller naturreservat. I Håbo kommun finns åtta 
Natura 2000-områden. 

• Arnöhuvud

• Biskops-Arnö

• Ekillaåsen

• Hjälstaviken

• Kalmarnäs

• Sandhagen

• Sandviksåsen

• Stora och Lilla Ullfjärden 

En mer detaljerad beskrivning av dessa områden finns i kapitlet Riks-

intressen.
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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, såsom hagmarker, kan 
också skyddas som naturreservat. Natur med särskilt stora värden för 
friluftslivet kan prioriteras för bildande av naturreservat. 

Naturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att 
ge området ett långsiktigt skydd. I Håbo kommun finns åtta naturre-
servat:
• Arnöhuvud

• Hjälstaviken

• Sandhagen

• Sandviksåsen

• Ekillaåsen

• Kalmarnäs

• Skokloster

• Granåsen 

Granåsens naturreservat är kommunalt medan övriga är statliga 
reservat. 

Biotopskydd 
Biotopskyddsområden kan inrättas för att skydda små mark- och vatte-
nområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter 
och djur. 

Naturreservat och Natura 2000 området Hjälstaviken. Foto: Ewa Ekfeldt
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Generella biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, småvatten och våt-
mark i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar 
och detta regleras enligt 7 kap 11 § Miljöbalken. 

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen kan inrätta särskilda bio-
topskyddsområden. Ett antal sådana biotopskyddsområden inrättade 
av Skogsstyrelsen finns i Håbo kommun framförallt på Skohalvön.

Landskapsbildskydd 
Landskapsbildskydd är en äldre form av skydd och finns inte längre i 
aktuell lagstiftning. Skyddet har stöd i 19 § naturvårdslagen. Natur-
vårdslagen har därefter ersatts av miljöbalken där begreppet land-
skapsbildskydd saknas. Skyddet ersätts successivt med andra skydds-
former, men fram till dess gäller bestämmelserna i naturvårdslagen.

Syftet med skyddet är framför allt att skydda de visuella upplevelserna 
i landskapet. För varje område finns särskilda föreskrifter framtagna 
som reglerar bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan ha en 
negativ effekt på landskapsbilden. I Håbo kommun finns två områden 
som omfattas av landskapsbildskydd, Lilla Ullfjärden samt Biskops-Ar-
nö. 

Naturminne
Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas 
eller vårdas särskilt. Utmärkande för naturminnen är att de ska vara 
ett enskilt naturföremål. Naturminnen får dock även omfatta det 
område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det 
behövligt utrymme. 

I Håbo kommun finns ett naturminne, ett enträd väster om Häggeby 
kyrka. 

Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen rymmer bestämmelser om fridlysning av djur och växter. Genom artskyddsför-
ordningen har en väsentlig del av bestämmelserna i EU:s habitatdirektiv respektive fågeldirektiv införts 
i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar dels de arter som skyddas enligt de båda direktiven, dels 
andra arter som är hotade i Sverige. 

Artskyddsförordningen fastställer bland annat att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller störa frid-
lysta djur. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt ta bort eller skada fridlysta växter i deras 
naturliga utbredningsområde.

I Håbo kommun finns flera skyddade arter. Flera av kommunens skyddade arter återfinns i områden som 
har ett lagstadgat skydd, till exempel Natura 2000-områden. 
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Vatten och stränder

Ytvattenförekomster 
Håbo kommun är en mälarkommun vars yta består av cirka 30 procent 
vatten. Enligt vattenförvaltningens indelning ligger nio ytvattenföre-
komster helt eller delvis inom Håbo kommun. 

Håbo kommun ligger inom huvudavrinningsområdet Norrström, som 
sträcker sig från Kilsbergen och Bergslagen i väster till Stockholm i ös-
ter och omfattar hela Mälarens närområde. Övergödning (åtta vatten-
förekomster) samt utsläpp av miljögifter (samtliga vattenförekomster) 
är de största vattenmiljöproblemen i kommunens ytvattenförekomster. 

Ekologiskt känsliga vattenområden är främst Lilla Ullfjärden med 
sällsynta ishavsreliker och Stora Ullfjärden med den rödlistade växten 
småsvaltning. Lilla och Stora Ullfjärden är båda Natura 2000-områ-
den. 

I sydöstra delen av Bålsta ligger Lillsjön som är en så kallad åsgropsjö 
där en stor del av vattentillförseln sker genom grundvattnet. Lillsjön är 
även klassat som högsta naturvärde i kommunens naturvårdsplan. 

Ramdirektivet för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten infördes år 2000 och syftar till att uppnå ett långsiktigt och hållbart nyttjan-
de av samtliga vattenresurser inom EU. Ramdirektivet vill värna ett naturligt växt- och djurliv i alla vat-
ten och säkerställa tillgången till rent dricksvatten. Direktivet sätter ramarna för de övergripande målen 
kopplat till vatten och vattenstatus. 

I Sverige hanteras vattendirektivet genom vattenförvaltningar, där Håbo kommun tillhör Norra Öst-
ersjöns vattenförvaltning. Vattenförvaltningen tar fram miljökvalitetsnormer, som anger vilken status 
vattenförekomster ska uppnå, samt åtgärdsprogram som anger hur miljökvalitetsnormerna ska uppnås.  
(Läs mer om vattenkvalitét och miljökvalitetsnormer för vatten under Hälsa, risk och säkerhet.)

Målet för vattendirektivet är att de olika vattenförekomsterna ska uppnå god vattenstatus senast innan 
ett beslutat årtal. Målåret varierar för olika vattendrag. Vattendirektivets statusklassning formuleras 
olika beroende på vilken typ av vatten det handlar om. För sjöar och vattendrag, så kallat ytvatten, finns 
statusklassning för kemisk och ekologisk status. För grundvatten består klassningen av kemisk och kvan-
titativ status. 

Den ekologiska statusen utgår främst ifrån växt- och djurlivets förutsättningar medan den kemiska sta-
tusen baseras på koncentrationer av olika skadliga ämnen i vattnet. Den kvantitativa statusen baseras på 
mängden grundvatten som tas ut i relation till hur mycket grundvatten som nybildas. 

Läs mer:

Vattenprogram för Håbo kommun 
2017
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Ytvattenförekomster i Håbo kommun:
• Hjälstaviken

• Hjälstaån

• Lilla Ullfjärden 

• Mälaren-Ekoln

• Mälaren – Gorran 

• Mälaren – Lårstaviken

• Mälaren – Prästfjärden 

• Mälaren – Skofjärden

• Mälaren – Stora Ullfjärden 

Grundvatten
I Håbo kommun finns tre grundvattenförekomster enligt vattenförvalt-
ningens indelning. Tillgången till grundvatten är framför allt koncen-
trerad längs 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 kom-
munen. Grundvattenförekomsterna i kommunen har generellt en god 
kvalitet och samtliga uppnår god status enligt vattenförvaltningens 
statusklassificering. Läs mer under Hälsa, risk och säkerhet. 

Grundvattenförekomster i Håbo kommun:
• Hagalund-Eknäs

• Uppsalaåsen-Fredrikslund

• Vreta-Bålsta

Våtmarker 
Våtmarker fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden och 
för den naturliga vattenbalansen i landskapet och därför är dess områ-
den viktiga att skydda. Våtmarkerna utgör livsmiljö för många sällsyn-
ta arter. Det finns idag få våtmarksområden i Håbo kommun, 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, utgöra näringsfäl-
la samt öka den biologiska mångfalden.

Delar av Hjälstaviken finns i kommunen och är en av Sveriges vikti-
gaste våtmarker. Området är känt för sitt rika fågelliv. Hjälstaviken 
är ett naturreservat såväl som ett så kallat Ramsar-område enligt 
våtmarkskonventionen. Området är även klassat som bevarandeområde 
och länsstyrelsen i Uppsala län har gjort en bevarandeplan för områ-
det i syfte att skydda och vårda den internationellt viktiga våtmarken. 
Utöver detta är området även ett Natura 2000-område. Utöver detta 
finns det ett mindre vårmarkområde norr om Häggeby samt ett antal 
strandpartier som klassas som våtmark.
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Strandskydd 
Strandskyddet innebär ett allmänt förbud att bebygga stränder och syf-
tar till att trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgång-
en till strandområden samt för att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vat-
tendrag oavsett storlek. Inom ett strandskyddat område får man inte 
uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning eller utöka den 
privata zonen genom att privatisera mark som är tillgänglig för all-
mänheten. Man får inte heller utföra grävarbeten, anlägga bryggor, 
båthamnar eller parkeringsplatser, sätta upp staket eller fälla träd. 

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet 
och på land, men länsstyrelsen har möjlighet att utvidga skyddet till 
maximalt 300 meter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan 
ges om åtgärder inte strider mot strandskyddets syfte och om särskilda 
skäl uppfylls. Strandskyddet hanteras i 7 kap. miljöbalken.

Under 2014 genomförde länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det 
utvidgade strandskyddet. Innan översynen omfattades stora delar av 
stränderna i Håbo kommun av ett utvidgat strandskydd på 300 meter. 
Översynen medförde att ett antal tätortsnära stränder, där exploa-
tering redan skett, undantogs. För dessa områden gäller istället det 
generella strandskyddet på 100 meter. 

Badplats i Krägga. Foto: Ewa Ekfeldt 
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 
Håbo kommun ansvarar för det allmänna vatten- och avloppssystemet 
inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA). I Håbo kommun 
finns två kommunala vattenverk och två kommunala reningsverk, ett 
av vardera i Bålsta respektive Skokloster. Omkring 76 procent av kom-
munens hushåll är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnä-
tet (verksamhetsområde). 

Bålsta vattenverk och avloppsreningsverk 
Bålsta vattenverk baserar sin vattenproduktion från ytvatten från 
Björkfjärden i Mälaren. Verket togs i drift 1984 och har en årsförbruk-
ning om cirka två miljoner kubikmeter vatten. Vattenverket förser 
drygt 18 000 personer med vatten. Verksamhetsområdet omfattar 
Bålsta, Krägga, Yttergran, Brunnsta, Ekilla, Övergran, Kivinge, 
Biskops-Arnö samt Ekolsund i Enköpings kommun. Enligt Tekniska 
förvaltningens beräkningar finns möjlighet att ansluta cirka 7 500 
ytterligare personer till verket. 

Bålsta avloppsreningsverk togs i drift 1975. Totalt är cirka 18 000 
personer anslutna till avloppsreningsverket. Reningsverket omfattas av 
Naturvårdsverkets föreskrift SFNS 1994:7, vilket innebär att utsläp-
pen från avloppsreningsverket ska genomgå en sådan rening att kraven 
på kvävereduktion som anges i föreskriften uppfylls. Under 2013 togs 
en ny anläggning med kväverening i drift. Efter tillbyggnaden är hela 
verket dimensionerad för 30 000 personekvivalenter. Detta innebär 
att verket klarar dagens behov med god marginal. Det renade vattnet 
släpps ut vid Göksviken i Mälaren. 

Skokloster vattenverk och avloppsreningsverk 
Skokloster vattenverk ligger centralt i Skokloster. Håbo kommun driver 
sedan 1990 Skokloster vattenverk. Vattenverket förser Skokloster tät-
ort och Lugnet med dricksvatten. Gällande tillstånd medger ett årligt 
uttag av 350 000 kubikmeter ytvatten ur Skofjärden. Totalt är cirka 
2 000 personer anslutna till verket. Skoklosters vattenverk har redan 
idag svårt att producera tillräcklig volym dricksvatten och samtidigt 
upprätthålla god dricksvattenkvalitet. Vattenverket är även i behov av 
driftoptimering och ombyggnad. Grundproblemen är dåligt råvatten 
och att vattenförbrukningen är ojämnt fördelat under året, även om 
antalet fritidsboende minskat för varje år. 

Skokloster avloppsreningsverk ligger i anslutning till Mälaren. Till 
avloppsreningsverket är cirka 2 000 personer anslutna. Anläggningen 
är idag dimensionerad för 2 900 personekvivalenter, men har för när-
varande en beräknad genomsnittlig belastning på 1 677 personekviva-
lenter. Avloppsreningsverket har uppfyllt utsläppskraven för totalfosfor, 
men har problem med förhöjda halter av biokemisk syreförbrukning. 
För tillfället pågår ett utredningsarbete för att minska dessa halter. 
Det renade vattnet släpps ut i Skofjärden. 

Läs mer:

VA-policy för Håbo kommun,  
antagande 2019

VA-plan för Håbo kommun,  
antagande 2019
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Enskilda VA-anläggningar 
I Håbo kommun finns sju större enskilda reningsverk, Segersta gård, 
Skoklosters värdshus och Skokloster camping är de största. Utöver 
dessa anläggningar finns omkring 850 hushåll utanför verksamhets-
område för allmän VA-försörjning, varav omkring 750 hanterar WC-av-
lopp. 

Håbo kommuns miljöavdelning är tillsynsmyndighet för kommunens 
enskilda avloppsanläggningar. Avdelningen har sedan 2009 genom 
inspektioner och besök kontrollerat enskilda anläggningar för rening 
av WC-vatten. Många inspekterade anläggningarna har visat sig vara 
så pass dåliga att de inte uppfyller nuvarande krav på reningen och har 
därmed försetts med förbud mot usläpp av spillvatten från WC. Med 
några få undantag ska dessa förbud åtgärdas innan utgången av 2020 
för att säkerställa en godtagbar rening utan risk för människors hälsa 
och för miljön. Den stora delen av tillsynsarbetet är genomfört men allt 
eftersom avloppen åldras behövs en kontinuerligt tillsyn genomföras.

Dagvatten 
Dagvatten är tillfälligt avrinnande regn- och smältvatten. Dagvatten-
ledningsnätet i Håbo kommun är cirka 14 mil långt, och leder vattnet 
från gator, vägar, parkeringar, hustak med mera till diken och vatten-
drag. 

Hanteringen av kommunens dagvatten har historiskt sett gått ut på 
att så snabbt som möjligt bli av med vattnet. Dagvatten för dock med 
sig näring och föroreningar till kommunens sjöar och vattendrag, vilket 
påverkar vattenkvaliteten negativt. För att motverka detta är det vik-
tigt att dagvattenfrågan synliggörs tidigt i samhällsplaneringen. Håbo 
kommuns arbete med hanteringen av dagvatten sker utifrån kommu-
nens dagvattenpolicy, som anger kommunens gemensamma ställnings-
tagande för hur kommunen ska beakta dagvattenfrågan vid planering, 
byggande och drift. 

Dricksvatten 
Dricksvattenförsörjningen i Håbo kommun sker via uttag från Mä-
laren. Mälaren utgör dricksvattentäkt för omkring två miljoner 
människor i Mälardalsregionen. Det samhällsekonomiska värdet av 
Mälaren är mycket stort och värdet av en god vattenkvalitet är högt 
inte minst på grund av dess dricksvattenförsörjning. Vattenverken i 
Bålsta och Skokloster tar råvatten från Prästfjärden respektive Skof-
järden som båda är delar av Mälaren. 

Grundvattnet utgör inte vattentäkt till den kommunala dricksvatten-
försörjningen men används till enskild dricksvattenförsörjning genom 
enskilda brunnar. En säkrad dricksvattenförsörjning berör grund-
vatten såväl som ytvatten. Yt- och grundvatten 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. Förslaget inväntar handläggning hos 
länsstyrelsen i Uppsala län. Det föreslagna vattenskyddsområdet syf-

Läs mer:

Dagvattenpolicy för Håbo kommun 
2017. 
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tar till att knyta samman befintliga vattenskyddsområden i Mälaren 
och därigenom bidra till ett mer heltäckande skydd av Mälaren, för att 
säkerställa den långsiktiga dricksvattenförsörjningen. 

Energi- och värmeproduktion 
All energianvändning påverkar miljön. Den svenska energi- och kli-
matpolitiken 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 ekonomisk tillväxt. Av miljöskäl bör den dock minska, 
samtidigt som effektanvändningen behöver effektiviseras och förnyel-
sebar energi bör öka. Håbo kommuns arbete med energiförsörjningen 
sker med utgångspunkt i kommunens miljöstrategi. 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett miljösmart uppvärmningsalternativ som tar till vara 
energi som annars skulle gå förlorad. I Bålsta finns fjärrvärme delvis 
utbyggt. I kommunernas övriga delar saknas fjärrvärmenät. Fjärrvär-
men produceras till största del av biobränslen och överskottsvärme från 
industriföretaget Gyprocs anläggning i Bista verksamhetsområde. 

Solenergi
Solenergi är en förnybar energikälla som inte ger några utsläpp under 
drift. Uppskattningsvis används lite solenergi även om intresset har 
ökat de senaste åren. Kommunens har en interaktiv solkarta som visar 
solens strålnings på taken för att vägleda fastighetsägare i bedömning-
en om solenergi är aktuellt på den egna fastigheten. 

Läs mer:

Solkartan finns på Håbo kommuns 
hemisda habo.se/solkarta

Solkartan centrala Bålsta
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Värmepump
Värmepump är en miljövänlig energiform som nyttjar den värme som 
finns lagrad i berggrunden, på sjöbottnen 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 med energiförsörjning genom dessa. 

Bioenergi 
Håbo kommun har inget eget kraftvärmeverk eller rötkammare för bio-
energiproduktion. Hushållen producerar små mängder matavfall. Av-
fallet transporteras till avfallsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro 
kommun och omvandlas där till biogas. 

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. I Håbo kommun finns ett fåtal vind-
kraftverk. Kommunens saknar områden av riksintresse för vindkraft. 

Förutsättningarna för större vindkraftsverkanläggningar är begränsa-
de i kommunen, på grund av kommunens höga natur- och kulturvärden 
samt Försvarsmaktens intressen. 

Elförsörjning och kraftnät 
Inom Håbo kommun har Svenska kraftnät sex stycken ledningar tillhö-
rande stamnätet för el. Två stycken parallellgående 400 kV-ledningar  
går genom kommunen från Fiskbrunna i norr till Notholmen i söder. I 
väst-östlig riktning mellan Fiskbrunna och Värsta löper fyra kraftled-
ningar varav två är 400 kV- och övriga två 200-kV-ledningar.

Kommunens 400 kV-ledningar anses som riksintresse för energipro-
duktion och energidistribution, och omfattas av bestämmelserna i 3 
kap. 8 § miljöbalken. Något formellt beslut som gör dessa till riksintres-
sen har dock inte fattats av Statens energimyndighet. 

Avfall och återvinning 
Håbo kommun har en större återvinningscentral belägen i Västerskogs 
industriområde. Utöver återvinningscentralen finns även mindre åter-
vinningsstationer på flera platser i kommunen. 

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning som 
består av avfallsplan och föreskrifter. Håbo kommuns arbete med av-
fallshanteringen sker med utgångspunkt i kommunens avfallsföreskrif-
ter, avfallsplan samt avfallstaxa. Avfallsplanen fastställer kommunens 
långsiktiga mål gällande avfallshanteringen och utgår ifrån EU:s av-
fallshierarki, de nationella miljömålen samt kommunens miljöstrategi 
och visionen Vårt Håbo 2030. 

I Håbo kommun lämnar hushållen utsorterade förpackningar och 
returpapper vid återvinningsstationer. Det förekommer även fastig-
hetsnära insamling i begränsad omfattning för flerbostadshus. Den 
insamlade mängden förpackningar och returpapper per invånare i 

Läs mer:

Avfallsplan 2016 – 2025, Håbo kom-
mun 2016 
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kommunen ligger nära riksgenomsnittet. Samtidigt genereras relativt 
stora mängder restavfall, vilket innebär att andelen förpackningar och 
returpapper till materialåtervinning sannolikt understiger riksgenom-
snittet. 

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 an-
nat digital tömningsregistrering samt utbyggnad av återvinningscen-
tral med drift i egen regi innebär att avfallshanteringen i Håbo kom-
mun 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 återanvänd-
ningen ska öka. Alla i Håbo kommun ska ha en god kännedom om 
avfallsminimering och avfallshanteringen ska ske utan miljöpåverkan. 

Solceller i centrala Bålsta. Foto: Anna Atterlöf
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Bredband
Tillgång till bredband har stor betydelse för kommunens attraktivitet 
och är en förutsättning för näringslivets utveckling. Post- och telesty-
relsen är ansvarig myndighet och har som mål att alla i Sverige ska ha 
tillgång till effektiva, prisvärda och säkra IT-kommunikationstjänster. 

Det pågår en utbyggnad av fiberbredband i Håbo kommun. Fiberbase-
rat bredband har stor kapacitet men kräver framdragning hela vägen 
till bostaden. Enligt regeringen ska marknaden stå för utbyggnationen. 
Där det inte går att genomföra på kommersiella grunder finns möjlig-
het att söka statliga bidrag via länsstyrelsen. 

I Håbo kommun utgår arbetet med bredband från kommunens bred-
bandsstrategi och målsättningen är att 90 procent av kommunens hus-
håll och verksamheter ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020. 

2017 hade 71,4 procent av kommunens hushåll och verksamheter till-
gång till fast bredband med minst 100 Mbit/s enligt Post- och telesty-
relsens statistik. 97,8 procent av hushållen och verksamheterna hade 
tillgång till 30 Mbit/s. 

Läs mer:

Strategi för bredbandsutbyggnad i 
Håbo kommun, Håbo kommun 2015  

Tidig morgon på Åsen. Foto: Åke Ahlenius
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Hälsa, säkerhet och risk 
Luftkvalitet 
Luftföroreningar uppkommer av en rad olika aktiviteter i samhället. 
I mälardalsregionen är den dominerande källan till föroreningarna 
vägtrafiken, men även båt- och flygtrafik samt industriell verksamhet 
bidrar till utsläpp. Luftföroreningar påverkar människors hälsa och 
miljön negativt. Ofta transporteras föroreningarna över långa avstånd, 
vilket innebär att utsläpp utanför kommunens och landets gränser 
påverkar luftkvaliteten i Håbo kommun, och vice versa. 

Det finns miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveox-
id, bly, bensen, kolmonoxid och partiklar. Gränsvärdena är beslutade av 
EU och införlivade i miljöbalken och plan- och bygglagen. Om det finns 
risk att värdena överskrids ska åtgärder vidtas. 

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. Håbo 
kommun saknar mätpunkter för luftkvalitet, men luftvårdsförbun-
dets schablonberäkningar visar på en god luftkvalitet i kommunen. 
Kommunens grönområden samt träd och övrig grönska längs de större 
vägarna i Bålsta bidrar med luftrening. För att säkerställa att miljök-
valitetsnormerna inte riskerar att överskridas i framtiden bör det stora 
antalet biltransporter minska och ersättas av transporter som inte 
bidrar till utsläpp av skadliga ämnen och partiklar. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är bindande nationella föreskrifter som regleras i miljöbalken. För närvaran-
de finns miljökvalitetsnormer för bland annat utomhusluft och vattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet som mark, vatten och luft ska ha för att den inte ska vara 
skadlig för människors hälsa eller för miljön. För varje miljökvalitetsnorm har riksdagen fastställt en tid-
punkt när normen ska ha uppnåtts. Om en miljökvalitetsnorm blir svår att klara till den utsatta tidpunk-
ten ska ett åtgärdsprogram upprättas. 

Enligt plan- och bygglagen får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids. 
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Vattenkvalitet 
Miljökvalitetsnormer anger det ekologiska och kemiska miljötillstånd 
som ska uppnås eller råda i vattenförekomster vid en viss tidpunkt. 
Generellt gäller att ”god ekologisk status” samt ”god kemisk status” ska 
uppnås i ytvattenförekomsterna senast år 2021. Vissa vattenförekom-
ster har en förlängd tidsfrist till 2027. Samtliga ytvattenförekomster i 
kommunen har problem med för höga halter av bromerade difenyleter 
och kvicksilver vilket resulterar i att god kemsisk inte uppnås. För 
grundvattenförekomster anges normen som ”god kvantitativ grundvat-
tenstatus” samt ”god kemisk status”. 

I förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt anges en rad 
åtgärder som kommunerna ska vidta, exempelvis avseende tillsyn en-
ligt miljöbalken, för att värna en förbättrad vattenkvalitet. 

Håbo kommuns vattenprogram antogs av kommunfullmäktige 2017. 
Vattenprogrammet fastställer tre inriktningar för Håbo kommuns 
vattenarbete; ingen övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och 
giftfria vatten. Dessa inriktningar utgör kommunens prioritering i 
arbetet mot en god vattenstatus i kommunens ytvatten- och grundvat-
tenförekomster. 

Läs mer:

Vattenprogram för Håbo kommun, 
Håbo kommun 2017 

Ytvattenförekomst Kvalitetskrav 

samt målår

Ekologisk status Kvalitetskrav samt målår Kemisk status

Hjälstaviken God 2021 Måttlig God 2021 Ej god

Hjälstaån God 2021 Måttlig God 2021 Ej god

Lilla Ullfjärden God 2021 Otillfredsställan-

de

God 2021 Ej god

Mälaren - Ekoln God 2027 Måttlig God 2021 

(undantaget TBT 2027)
Ej god

Mälaren - Gorran God 2027 Måttlig God 2021 Ej god

Mälaren - Lårstaviken God 2027 Måttlig God 2021 Ej god

Mälaren - Prästfjärden God 2021 God God 2021 

(undantaget TBT 2027)
Ej god

Mälaren - Skofjärden God 2027 Måttlig God 2021 Ej god

Mälaren – Stora Ullfjär-

den

God 2021 Måttlig God 2021 Ej god

Grundvattenföre-

komst

Kvalitetskrav 

samt målår

Kvantitativ status Kvalitetskrav samt målår Kemisk status 

Hagalund – Eknäs God 2021 God God 2021 God

Uppsalaåsen - 

Fredrikslund

God 2021 God God 2021 God

Vreta - Bålsta God 2021 God God 2021 God
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Buller
Buller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör 
störst antal människor i Sverige. Långvarig exponering för alltför höga 
bullernivåer kan innebära ökade risker för högt blodtryck samt hjärt- 
och kärlsjukdomar. Buller uppstår från en mängd olika källor, till 
exempel trafik, industriell verksamhet, flygplatser och skjutbanor. 

Bebyggelse ska enligt plan- och bygglagen lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet. Eftersom buller kan innebära negativa konsekvenser 
för människors hälsa, ska ljudmiljön vägas in vid planläggning av och 
bygglovsprövning för bostadsbebyggelse. 

Bullervärden ska, vid behov, anges i planbeskrivning till detaljplan 
eller i bygglov för bostäder. Ljudnivåerna avser omgivningsbuller utom-
hus vid byggnadens fasad och vid uteplats, om sådan anordnas i anslut-
ning till byggnaden. Bullerfrågan vid detaljplaneläggning och bygglov 
regleras i plan- och bygglagen, miljöbalken samt ett antal förordningar. 
Plan- och bygglagen ger till exempel kommunen möjligheter att besluta 
om planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller.

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger 
riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Följande 
riktvärden bör inte överskridas: 

• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)

• 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad), för bostad större 
än 35 kvadratmeter

• 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser rikt-
värdet för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 
dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

I Håbo kommun förekommer buller främst från trafiken utmed de stör-
re vägarna samt längs Mälarbanan. Håbo kommun mäter trafikmäng-
den på ett antal punkter i kommunen, men det saknas regelbunden och 
övergripande statistik för bullernivåer längs kommunens vägar. Uti-
från genomförda mätningar är det möjligt att göra grova uppskattning-
ar kring bullernivåer och eventuellt behov av att genomföra bullerredu-
cerande åtgärder. Trafikverket ansvarar för bullerstatistik för E18 och 
Mälarbanan. 

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 
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åtgärder mot höga vibrationsnivåer och bör uppnås vid nybyggnation i 
kommunen. 

För vibrationer från väg och järnväg tilämpar Trafikverket 0,4 mm/s 
(RMS 1-80 Hz) som den nivå som ska följas vid nybyggnation av bostä-
der. 

Elektromagnetiska fält 
Det finns statiska och växlande magnetfält. Statiska fält finns stän-
digt omkring oss och är ofta svaga. Växlande magnetfält bildas kring 
ledningar för växelström, som kraftledningar, i transformatorstationer 
och i vägguttag. 

I Sverige är ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält 
fördelat på flera myndigheter; Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäker-
hetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Hälsoeffekter orsakade av magnetfält kan inte uteslutas på lång sikt, 
det finns till exempel en svag men vetenskapligt grundad misstanke 
om att långvarig exponering för magnetfält kan ge upphov till cancer. 
Myndigheterna rekommenderar därför viss försiktighet. 

Magnetiska fält mäts i mikrotesla. Svenska kraftnät har en magnet-
fältspolicy som anger 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid 
bostäder eller där människor vistas varaktigt. Riktvärdet gäller för 
såväl samlad bebyggelse som för enskilda hus. 

För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppnås 
hänvisas till schablonavstånd. Dessa utgår från att ny bebyggelse för 
varaktig vistelse placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning res-
pektive 130 meter från en 400 kV-ledning. Avstånden gäller då det är 
luftledningar. 

Samråd med Svenska Kraftnät ska alltid hållas när åtgärder planeras 
inom 250 meter från stamnätsledningar. 

Foto: Gunnar Henriksson
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Ras, skred och erosion 
Områden som kan innebära risk för skred utgörs vanligen av sluttande 
lerområden i kombination med vissa geotekniska förutsättningar. Även 
i flacka slänter kan skred utlösas och då i samband med någon form 
av ingrepp, såsom grävarbeten eller byggnadsverksamhet. Risken för 
skred och ras bedöms vara begränsad i Håbo kommun. Detta till följd 
av markförhållandena, få kraftiga slänter av lerjordar och frånvaron av 
större vattendrag. Det har inte skett några större skred eller ras inom 
kommunen under de senaste åren. Förutsättningar för ras och skred 
finns dock, och måste hanteras vid planläggning och lovgivning. 

Erosion är en naturlig förändring av bland annat stränder. Strandero-
sion 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. 

Översvämningsrisker
Mälarens vattennivå beror huvudsakligen på tillrinningen från om-
kringliggande vattendrag och möjligheterna att avbörda vatten genom 
slussarna i Stockholm och Södertälje. För närvarande är denna ka-
pacitet inte tillräcklig, varför översvämningsrisken runt Mälaren är 
relativt stor. Detta kan innebära betydande konsekvenser och riskerar 
många samhällsviktiga funktioner. 

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för ny 
bebyggelse längs Mälarens stränder. Dessa utgår ifrån rådande situ-
ation för Mälaren, men bedömningar görs även ur ett längre tidsper-
spektiv. 

Rekommendationerna utgör stöd i kommunens planering av ny bebyg-
gelse i anslutning till Mälaren. Rekommendationerna anger att

• Ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydan-
de vikt ges en grundläggningsnivå om lägst 2,7 meter över medel-
vattennivå i Mälaren (RH2000)

• Enstaka mindre värdefulla byggnader, såsom exempelvis komple-
mentbyggnader, ges en grundläggningsnivå om lägst 1,5 meter över 
medelvattennivå i Mälaren (RH2000). 

Radon 
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet ra-
dium faller sönder. Radon är en luktfri, smaklös och färglös gas som 
fastnar i luftvägar vid inandning, vilket kan ge upphov till bland annat 
lungcancer. 

Mälardalens urberg har en hög naturlig radonhalt, men radon kan 
även förekomma i vissa byggnadsmaterial, främst blåbetong. Radongas 
kan även förekomma i dricksvatten från bergborrade brunnar. 

I Håbo kommun saknas en heltäckande kartläggning av markradon, 
men områden med höga nivåer har konstaterats. De flesta genomförda 
mätningar baseras på enskilda mätresultat. 
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Radongashalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft 
(Bq/m3). Håbo kommun följer Boverkets byggregler om att årsmedel-
värdet av radon i inomhusluft inte får överstiga 200 Bq/m3. 

Förorenade områden
Markföroreningar härstammar från olika typer av verksamheter 
och mänsklig aktivitet som vid för höga halter kan orsaka skador för 
människor eller miljön. Bensinstationer, industritomter, gamla avfalls-
deponier och villaoljecisterner är några exempel som kan ge upphov till 
markföroreningar. Markföroreningar bryts ofta inte ned, utan kan bli 
kvar i marken under lång tid om marken inte saneras. 

Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket ansvar för att 
inventera förorenade områden. Länsstyrelsens arbete med efterbe-
handling av förorenade områden beskrivs i ett regionalt program som 
uppdateras vart tredje år. I regionalt program för arbetet med förorena-
de områden i Uppsala län 2018-2020 beskrivs arbetet med länets mest 
prioriterade områden och kommande års arbete. I programmet ges även 
de förorenade områdena en riskklassning, utifrån en bedömning av de 
risker för människors hälsa och för miljön som det förorenade området 
kan innebära idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser:

• Riskklass 1, mycket stor risk

• Riskklass 2, stor risk

• Riskklass 3, måttlig risk 

• Riskklass 4, liten risk

I Håbo kommun finns drygt 190 förorenade områden enligt Länsstyrel-
sens inventering. Tre av dessa är klassade som klass 1 och 14 stycken 
är klassade som klass 2. Majoriteten av de förorenade områdena med 
högst riskklassning är befintliga, eller har tidigare varit, avfallsdepo-
nier, plantskolor eller bilverkstäder. 

Miljöfarlig verksamhet 
Enligt miljöbalken är en miljöfarlig verksamhet en verksamhet som 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
En del miljöfarliga verksamheter är tillstånds- eller anmälningsplikti-
ga. Tillståndspliktiga verksamheter prövas enligt miljöbalken antingen 
av mark- och miljödomstolen eller av länsstyrelsen. Det kan till exem-
pel handla om anläggande av flygplats, större verksamheter, värme-
verk, täkter, oljedepåer eller militära skjutfält. Mindre miljöfarliga 
verksamheter, till exempel bensinstationer, mindre avloppsreningsverk 
och mindre verkstäder, är anmälningspliktiga. Anmälan lämnas till 
Håbo kommuns bygg- och miljöförvaltning. 

I Håbo kommun finns ett 30-tal miljöfarliga verksamheter. Åtta av 
dessa är tillståndspliktiga verksamheter, till exempel större industrier, 
avloppsreningsverk, återvinningscentral samt grustäkter. 

Majoriteten av kommunens miljöfarliga verksamheter ligger i Bålsta 
och främst inom Bålstas verksamhetsområden. De vanligaste störning-
arna från dessa utgörs av buller och damm.  
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Åsarna i kommunen är en viktig naturresurs, både för vatten- och 
grusförsörjning. Grustäkter har tidigare varit karaktäristiskt för Håbo 
kommun men täktverksamheterna håller i stor utsträckning på att av-
slutas. I dagsläget finns en täktverksamhet i kommunen, Vi grustäkt, 
lokaliserad norr om Bålsta intill Stora Ullfjärdens västa strand.

Transporter av farligt gods 
Med farligt gods avses transporter av ämnen och föremål som kan orsa-
ka skador på människor eller miljön om de inte hanteras på rätt sätt. I 
Håbo kommun går transporter av farligt gods på väg och på järnväg. 

Transporter av farligt gods ska i möjligaste mån ske på primära och 
sekundära transportleder för farligt gods. Det primära transportnätet 
utgör stommen i det rekommenderade vägnätet och används för genom-
fartstrafik av farligt gods.  I Håbo kommun utgör E18 primär trans-
portväg för farligt gods på väg. Mälarbanan utgör primär transportväg 
för järnvägstransansporter av farligt gods.  

Utöver det primära transportnätet för farligt gods finns lokala trans-
portvägar enligt lokala föreskrifter. Det lokala transportnätet är 
främst avsett för transporter till och från de primära vägarna. 

Räddningstjänst
Sedan 2008 har Håbo kommun och Enköpings kommun en gemensam 
räddningstjänst. Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunför-
bund. I Håbo kommun finns en heltidsbemannad brandstation i Väster-
skogs industriområden i Bålsta. Utöver denna finns även en deltidssta-
tion i Skokloster. 

Räddningstjänsten ägnar sig inte bara åt räddningsinsatser. En stor 
del av verksamheten utgörs av räddningsförebyggande insatser, så-
som utbildning, tillsyn och informationsspridning. Förbundet har två 
övningsfält, varav ett är beläget vid brandstationen i Bålsta. På öv-
ningsfältet utbildas räddningstjänstens personal, men även externa 
ubildningar genomförs. 
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Aronsborgsrondellen på KalmarledenFoto: Ewa Ekfledt
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Riksintressen
Riksintressen är områden eller objekt med nationellt betydelsefulla 
värden och kvaliteter. Riksintressen pekas ut av statliga verk och 
myndigheter, och skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 
4 kap. miljöbalken. I miljöbalkens tredje kapitel hanteras de grundläg-
gande bestämmelserna för hushållnings med mark- och vattenområ-
den. Miljöbalkens fjärde kapitel redogör för hushållning med mark och 
vatten i specifika områden. 

Det råder inget byggförbud inom riksintresseområden, men de ska 
skyddas så att påtaglig skada på områdets värde inte uppstår. Håbo 
kommun berörs av ett antal olika riksintressen och i vissa delar 
överlappar de varandra. Om ett område är av riksintresse för flera 
oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de ändamål som på 
lämpligaste sätt främjar en långsiktigt hållbar hushållning av marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området för en anlägg-
ning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde enligt 3 kap. 
10§ miljöbalken.  

Översiktsplanen ska visa hur riksintressena tillgodoses och kommu-
nen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på riksintres-
sena som planens förslag kan medföra. Hur riksintressena beaktas i 
kommunens framtida planering redovisas i kapitel Avvägning mellan 

motstående allmänna intressen i översiktsplanens huvudhandling.  

Kulturmiljövård (3 kap. 6§ miljöbalken) 
Riksintressen för kulturmiljövården syftar till att representera hela 
landets historia. Riksintresse för kulturmiljövård pekas ut av Riksanti-
kvarieämbetet. Motiveringen till utpekande av riksintresseområde för 
kulturmiljövård kan vara antingen enskilda objekt eller större sam-
manhang och strukturer som är värda att bevara. 

 I Håbo kommun finns två utpekade riksintresseområden för kultur-
miljövården; Skohalvön samt Yttergran och Övergran. Dessa omfattas 
av bestämmelserna i 3 kap. 6§ miljöbalken samt 8 kap. 13 och 17 §§ 
plan- och bygglagen. Riksintresseområdenas gränser och beskrivningar 
reviderades under 2018. 

Skohalvön (C64)
Skohalvön ligger i Håbo kommuns norra del. Området utgörs av ett 
historiskt odlingslandskap med ett rikt innehåll av fornlämningar och 
historiskt värdefull bebyggelse. Inom området finns en mängd skydds-
värda spår för förr, bland annat bronsåldersrösen, gravfält och grav-
högar, fornborgar och runstenar. 

Skoklosters slottsanläggning och tillhörande godsmiljö från 1600-talet, 
samt Skoklosters före detta klosterkyrka, en tidig medeltida kungs-
gård, Flasta kyrkoruin samt välbevarade gårdar och torp omfattas 
också av riksintresset. 
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Yttergran och Övergran (C65)
Yttergran och Övergran ligger i mellersta delen av Håbo kommun. Om-
rådet utgörs av ett rikt odlingslandskap i anslutning till förhistoriska 
kommunikationsleder med omfattande fornlämningsmiljöer och välbe-
varade by- och herrgårdsmiljöer. 

Inom området finns bland annat flera runstenar, två medeltida kyrkor, 
äldre by-miljöer samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och Vi med bygg-
nader från 1700- och 1800-talen. 
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Naturvård (3 kap. 6 § miljöbalken) 
Områden av riksintressen för naturvården består av områden med 
skyddsvärda landskapstyper, naturtyper och andra värdefulla natur-
värden. Områden av riksintresse för naturvård pekas ut av Natur-
vårdsverket.  I Håbo kommun finns fyra områden av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken; Arnöhuvud, Biskops-Arnö, 
Hjälstaviken och Lilla Ullfjärden. 

Arnöhuvud
Arnöhuvud ligger i kommunens nordvästra del. Riksintresset omfattar 
ett område på cirka 240 hektar mark och vatten, som även omfattas av 
Natura 2000 (se nedan). Området skyddas även som naturreservat.  

Området utgör en mäktig, barrskogsbevuxen del av Uppsalaåsen med 
höga och branta sluttningar mot vattnet. På de branta sluttningarna 
ner mot Mälaren 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 dominerande inslag i dessa delar av mälarlandskapet 
och åsen här har ett säreget utseende. Området har därför ett stort 
geomorfologiskt värde på grund av dess landformer och landskapssam-
mansättningen. 

Arnöhuvud har även ett stort rekreativt värde. 

Biskops-Arnö – Sandviksåsen 
Riksintresseområdet omfattar ett område på cirka 570 hektar mark 
och vatten och omfattar såväl ön Biskops-Arnö som Sandviksåsen på 
fastlandssidan. Området omfattas delvis av Natura 2000 (se nedan) och 
Sandviksåsen skyddas även som naturreservat. 

Ön Biskops-Arnö, och särskilt dess södra hälft, uppvisar ett av Mä-
larens 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, 
bland annat 154 rödlistade arter. 

Sandviksåsen på fastlandssidan är ett dominerande inslag i landska-
pet. På åsens starkt utsvallande branta sidor finns talrika, tydligt 
utbildade fornstrandlinjer. Åsen är glest blockbeströdd. På den barr-
skogsbevuxna åsens högsta delar finns en öppen terräng med enstaka 
träd. På lägre nivåer blir skogen allt tätare med högstammig barrskog, 
bitvis med rika örtinslag. 

Hjälstaviken
Hjälstaviken är ett område på cirka 800 hektar på gränsen mellan 
Håbo och Enköpings kommun. 135 hektar av området ligger i Håbo 
kommun. Mark- och vattenområdena är delvis skyddade som Natura 
2000 (se nedan). Området skyddas även som naturreservat. 

Hjälstaviken är en av landets förnämsta och mest kända fågelsjöar. 
Området har mycket stor betydelse både som häckningslokal och rast-
plats för fågel. Mångfalden av biotoper och storleken gör Hjälstaviken 
till ett betydelsefullt område för flora och fauna som lever i denna typ 
av våtmark. 
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Området är välbesökt och i området finns en vandringsled samt ett 
fågeltorn i den sydvästra delen av sjön. 

Lilla Ullfjärden med omgivningar
Lilla Ullfjärden med omgivningar är ett mark- och vattenområde på 
cirka 300 hektar. Området skyddas delvis av Natura 2000 (se nedan). 
Delar av området är även skyddade som naturreservat Ekillaåsen samt 
Granåsen. 
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Lilla Ullfjärden 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.

Ungefär en tredjedel av Lilla Ullfjärdens tillflöde sker via grundvatten 
vilket innebär att sjöns kemiska och fysikaliska egenskaper skiljer sig 
från övriga Mälaren. Dessa egenskaper har gett upphov till en rik och 
unik organismvärld vilket gör fjärden till ett mycket intressant objekt 
för limnologiska studier. 

Natura 2000 (4 kap. 8§ miljöbalken) 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden i EU och regleras 
genom två EU-direktiv; fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. 
Natura 2000 klassas som riksintresse och syftar till att skydda djur 
och växter och förhindra att deras livsmiljöer skadas. Ingrepp som 
medför negativa konsekvenser för djur- och växtliv fodrar tillstånd från 
regeringen eller samråd med EU-kommissionen. 

I Håbo kommun finns åtta områden som omfattas av Natura 2000 
enligt 4 kap. 8§ miljöbalken. Samtliga områden skyddas enligt art- och 
habitatdirektivet. Ett område, Hjälstaviken, skyddas även genom fågel-
direktivet. 

Arnöhuvud 
Natura 2000-området Arnöhuvud omfattar cirka 82 hektar mark 
beläget på den nordvästra delen av Skohalvön. Arnöhuvud är en ås i 
form av en halvö i Mälaren och är ett viktigt inslag i landskapsbilden. 
Området innefattar flera skyddade naturtyper, såsom fuktängar, sili-
katbranter, taiga, åsbarrskog och naturligt näringsrik sjö. 

Biskops-Arnö
Biskops-Arnös sydvästra delar skyddas som Natura 2000. Området 
omfattar cirka 140 hektar. Det gamla herrgårdslandskapet bjuder på 
ett varierat odlingslandskap och en stor biologisk mångfald. Området 
omfattar flera skyddade naturtyper, såsom silikatgräsmarker, fuktäng-
ar, slåtterängar i låglandet, nordlig ädellövskog, trädklädd betesmark 
samt näringsrik ekskog. Skyddade arter i området är grön sköldmossa 
och läderbagge som är fridlysta i hela landet. 

Ekillaåsen 
Ekillaåsen är cirka 28 hektar och utgörs av en tvärås till Uppsalaåsen 
som skiljer de två mälarvikarna Stora Ullfjärden och Lilla Ullfjärden 
åt. Området omfattas även av riksintresse för naturvården och skyddas 
även som naturreservat. Vid Ekillaåsen finns ett antal skyddade natur-
typer, däribland ävjestrandsjö, lövängar och åsbarrskog. Inom området 
finns även den starkt hotade och skyddade vattenväxten småsvalting. 

Hjälstaviken
Natura 2000-området Hjälstaviken sammanfaller med riksintresseom-
rådet för naturvård och omfattar cirka 800 hektar på gränsen mellan 
Håbo kommun och Enköpings kommun. 135 hektar av området ligger 
i Håbo kommun. Hjälstaviken är en av de viktigaste fågellokalerna i 
regionen, särskilt för flyttfåglar. Det finns en rad olika fågelarter, va-
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rav ett flertal är rödlistade samt omfattas av fågeldirektivet. I området 
finns även flera skyddade naturtyper, däribland naturligt näringsrik 
sjö, kalkgräsmarker, fuktängar, nordlig ädellövskog och trädklädd 
betesmark. 

Kalmarnäs 
Kalmarnäs är ett knappt 90 hektar stort område som ligger i direkt 
anslutning till Mälaren i kommunens södra del. Mark- och vattenområ-
det skyddas även som naturreservat Kalmarnäslandet. Området utgörs 
till störta del av gammal barrskog, främst torr tallskog med exponerad 
berggrund och klippor, men även andra skyddade naturtyper såsom 
trädklädd betesmark, lövsumpskog och nordlig ädellövskog. I området 
finns även de skyddade arterna ekoxe och grön sköldmossa. 

Sandhagen
Natura 2000-området Sandhagen omfattar cirka 23 hektar mark vid 
Ekolns strand på Skohalvöns norra del. Området skyddas även som na-
turreservat Sandhagen. Området består av gammal urskog med gran 
och tall som i genomsnitt är 100-150 år gamla. Skyddade naturtyper är 
naturligt näringsrik sjö och taiga.  

Sandviksåsen 
Sandviksåsen är ett cirka 64 hektar stort mark- och vattenområde på 
fastlandssidan öster om Biskops-Arnö. Området omfattas av riksin-
tresse för naturvården och skyddas även som naturreservat. Området 
består av en ås som till stor del täcks av barrskog men även silikatgräs-
marker, naturligt näringsrik sjö och svämlövskog. Barrskogen på åsen 
betas vilket ger området en intressant flora. 

Stora och Lilla Ullfjärden 
Stora och Lilla Ullfjärden är ett cirka 217 hektar stort område bestå-
ende av i huvudsak vatten. Området sammanfaller till viss del med 
riksintresseområde för naturvården och delar av området skyddas även 
som naturreservat. 

Området består av två sammanhängande fjärdar och är en ovanligt 
orörd mälarvik med sällsynt rent vatten. Inom området finns tre olika 
lokaler av den rödlistade vattenväxten småsvalting. Arten är frid-
lyst och omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Globalt sett finns 
ytterst få lokaler för småsvaltingen kvar. Bevarandesyftet innebär 
att bevara de unika, relativt näringsfattiga fjärdarna med sin unika 
flora med småsvalting. I området finns även den skyddade naturtypen 
ävjestrandsjö. 

Riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6§ miljöbalken) 
Riksintresse för friluftsliv omfattar områden som har betydelse från en 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden, kulturvärden eller 
med hänsyn till friluftslivet. Områdena ska enligt lag skyddas mot åt-
gärder som kan skada dessa värden. Riksintresseområdena för frilufts-
livet pekas ut av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. 

Håbo kommun omfattas av tre riksintresseområden för friluftslivet 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresse för friluftslivet uppdaterades 
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under 2017. Ett område, södra Mälaren, uppdaterades och två områden 
tillkom. 

Norra Mälaren samt nedre delarna av tillflödena Fyrisån och 
Hagaån 
Riksintresseområdet utgörs av norra delen av Mälaren samt omgivande 
stränder och utpekade stränder och utpekade värdefulla landområden 
kopplade till sjön. Området har stora inslag av särskilt värdefulla 
områden för friluftsliv men också stora natur- och kulturvärden med 
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bland annat sällsynta arter och sammanhängande gröna stråk. Bi-
skops-Arnö och Skokloster slott är två av riksintresseområdets kärn-
områden på grund av deras höga kulturhistoriska värden samt deras 
värde som besöksmål. 

En förutsättning för bevarande av riksintressets värde är att allmän-
hetens tillgänglighet till strandområden och de kulturhistoriska herr-
gårdslandskapet värnas och att den sammanhängande vattenvägen 
bevaras. 

Södra Mälaren 
Riksintresseområdet omfattar södra Mälaren med öar, skär och omgi-
vande strandområden. Området har särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer, och goda förutsätt-
ningar för friluftsaktiviteter. I området finns vidare en stor artrikedom 
och flera sällsynta växter och djur. Kalmarnäs branta klippor erbjuder 
vackra utblickar över Mälaren. Riksintresseområdet innefattar även ön 
Fagerön som erbjuder goda utsiktsplatser över Mälaren, badplats och 
fornlämningar i form av ett gravröse. 

Riksintressets bevarande förutsätter att allmänhetens tillgång till 
strandområdena värnas och att vattenkvaliteten förbättras.  

Hjälstaviken 
Hjälstavikens rika fågelliv och höga naturvärden har ett stort värde för 
friluftslivet och lockar många fågelskådare från hela landet. I området 
finns fågeltorn och en populär vandringsled som passerar flera intres-
santa målpunkter, bland annat en frodig lövlund med en rik vårflora. 
Kvarnberget erbjuder en vacker utblick över det omgivande landskapet. 

Riksintressets värden skulle skadas av exploatering, till exempel större 
bebyggelseområden, verksamheter eller vindkraftsverk, inom eller i 
anslutning till området. Både landskapet och fågellivet är känsliga för 
vindkraftsetableringar. Områdets värden skyddas även genom riksin-
tresse för naturvården, Natura 2000 och som naturreservat. 

Riksintresse Mälaren med strandområden (4 
kap. 2 § miljöbalken)
Mälaren med öar och strandområden är, med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns, i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken. Lagtexten anger att det är ett område där turismens och 
friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas. 
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, båtliv 
och bär- och svampplockning. 

Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det sker utan påtaglig 
skada på områdenas natur- och kulturvärden samt om turismens och 
friluftslivets intressen särskilt beaktas. 
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Riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8§ 
miljöbalken) 
Riksintresset för kommunikationer syftar till att skydda vägar, järnvä-
gar och farleder som är av nationellt intresse. Det är Trafikverket som 
pekar ut områden av riksintresse för alla trafikslag. Kommunikations-
anläggningar av riksintresse ska så långt som möjligt skyddas mot 

´

Riksintresse järnväg

Riskintresse väg

Riksintresse sjöfart befintlig farled

0 3 61,5 Km

Riksintresse för kommunikationer
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åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. 

I Håbo kommun finns fyra anläggningar av riksintresse för kommuni-
kationer enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. 

E18, väg 
E18 är en öst-västlig förbindelse som ingår i det transeuropeiska trans-
portnätet. Vägen förbindelser Stockholm med Oslo via Västerås, Örebro 
och Karlstad. Vägen har en särskilt internationell betydelse och är 
viktig för långväga transporter. E18 sträcker sig genom Håbo kommun. 

912, väg 
Väg 912 utgörs av riksintresse för kommunikationer. Endast en kort 
del av vägen, från trafikplats Draget till kommungränsen mot Upp-
lands-Bro kommun går genom Håbo kommun. Vägen utgör en anslut-
ning till Arlanda som är en utpekad flygplats av riksintresse. 

Mälarbanan, järnväg 
Mälarbanan går norr om Mälaren, från Stockholm, via Västerås, till 
Örebro. Järnvägssträckan är av nationell betydelse, vilket betyder att 
den har en betydande del i det nationella järnvägsnätet. Mälarbanan 
trafikeras av både person- och godstrafik. Bålsta utgör tågstopp för 
bland annat regionaltåg och pendeltåg. Riksintresset syftar bland 
annat till att skapa markreservat för att på lång sikt möjliggöra en 
breddning av Mälarbanan. 

Farled 925, sjöfartsled 
Farleden går från Kalmarviken i Bålsta över Prästfjärden till Yt-
terholm. Farleden tillhör farledsklass två, vilket omfattas av övriga 
allmänna farleden för handelstrafik, inklusive farled till större indu-
strihamnar. 

Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § miljöbal-
ken) 
Riksintresset för yrkesfisket omfattar betydelsefulla vattenområden för 
yrkesfisket. Områden av riksintresse för yrkesfisket pekas sedan 2011 
ut av Havs- och vattenmydigheten. 

Hela Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5§ mil-
jöbalken. Riksintresset ska så långt som möjligt skyddas mot åtgär-
der som påtagligt kan försvåra bedrivande av näringen. Mälarens 
vattenkvalitet, reglering av Mälarens vattenstånd, vandringshinder, 
muddring och exploatering i vatten riskerar att påverka fiskbeståndet 
och därmed även yrkesfisket. 

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § miljö-
balken) 
Totalförsvarets intressen skyddas enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som 
beskriver att mark- och vattenområden ska skyddas så att de inte mot-
verkar totalförsvarets intressen eller begränsar nyttjandet av totalför-
svarets anläggningar. 
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Områden av riksintresse för totalförsvarets militära del pekas ut av 
Försvarsmaktens och omfattar dels riksintressen som kan redovisas 
öppet och dels riksintressen som med hänsyn till försvarssekretesskäl 
inte kan redovisas öppet. 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som 
omfattas av sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, ska alla 
ärenden avseende höga objekt skickas på remiss till Försvarsmakten. 
Med höga objekt avses objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse respektive 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 

´

0 3 61,5 Km

Riksintresse yrkesfiske sjöar

Riksintresse för yrkesfiske
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Uppsala övningsflygplats, Uppsala kommun 

Värdet av Uppsala övningsflygplats består i första hand av möjlighe-
terna att fortsatt nyttja en av få kvarvarande militära flygplatser för 
övningar och transporter. Sedan 2011 redovisas Uppsala övningsflyg-
plats även som ett område av riksintresse för civil luftfart enligt 3 kap. 
8§ miljöbalken. 

Håbo kommuns västra delar berörs av stoppområde för höga objekt 
runt Uppsala övningsflygplats. Inom stoppområdet kan inga höga 
objekt tillåtas inom området utan att påtaglig skada på riksintresset 
uppstår. 

Stoppområde för höga objekt

Influensområde buller eller annan risk

Influensområde övrigt

Stoppområde vindkraft

Område med särskilt behov av hinderfrihet

MSA-område

0 3 61,5 Km

Riksintresse för totalförsvaret

0 3 61,5 Km
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Hela Håbo kommun ligger inom påverkansområde för luftrum 
(MSA-område) vilket påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta 
område finns en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för 
objekt. Denna höjd måste respekteras för att inte påtaglig skada på 
riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande höga objekt 
ska remitteras till Försvarsmakten. 

Veckholms skjutfält, Enköpings kommun 
Veckholms skjutfält är beläget cirka 3 mil norr om Mälaren. Riksin-
tresseområdet utgörs av skjutfältet samt influensområde för buller 
eller annan risk som delvis berör vattenområdet samt Fagerön i Håbo 
kommuns södra delar. 

Område med särskilt behov av hinderfrihet - väderradar
Hela Håbo kommun omfattas av påverkansområde för väderradar för 
Håtuna. Kommunens östra delar berörs även av influensområde för 
väderradar för Arlanda flygplats.

Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI) och Försvarsmakten tillgång till väde-
rinformation som bland annat används till allmänna prognoser samt 
prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart.

Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas  av vindkraft-
setableringar i närheten av väderradaranläggningarna. Inom influ-
ensområde för väderradar (50 km från väderradaranläggning) måste 
särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker 
på riksintresset.

Stoppområde vindkraft
En del av kommunens östra sida berörs av stoppområde för vindkraft 
Håtuna. Stoppområdet ligger i anslutning till Håtunas väderradar-
station där vindkraftverk, och i viss mån master och höga objekt efter 
analys inte får uppföras, eftersom de bedöms medföra påtaglig skada 
på riksintresset.

Övrigt influensområde
Håbo kommun berörs av ett övrigt influensområde. Inom influensområ-
det ska samtliga plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten 
oavsett byggnadshöjd. 
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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. Inför utställningen har 
strukturbilden reviderats avseende flerkärnighet, transportsamband, gröna och blå 
värden samt jordbruksmarkens värden. 

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.  

 



 

6 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud Hållbarhetsbedömning (MKB) 
översiktsplan, Håbo kommun 
2019-05-29 

Revidering inför utställning 

Landsbygdsutveckling och utveckling av övriga tätorter lyfts fram i större utsträckning 
än i samrådsförslaget. Risken för att mötesplatser och variation inte skapas i kommunens 
övriga orter minskar därmed.  

Översiktsplanen har förtydligats avseende grönstruktur. Värdet av grönytor för 
ekosystemtjänster lyfts fram vid förtätning av befintlig bebyggelse i Bålsta. Underlaget 
om grönstruktur har kompletterats.  

 

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 
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 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. 

 

Revidering inför utställning 

Bedömningen om ekonomisk hållbarhet har blivit något mer positiv av att översiktsplanen har 
förtydligats avseende att länka samman stadsdelar och att det har också tillkommit 
ytterligare framtida verksamhetsområden. Det ger förutsättningar för utveckling av 
näringslivet.  
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Ekologisk hållbarhet 
Planförslaget pekar ut en ambition 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 stadskvalitet, 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 
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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Revidering inför utställning 

Bedömningen om ekologisk hållbarhet har blivit något mer positiv då översiktsplanen har 
förtydligats avseende grönstruktur och genom att risken för negativa konsekvenser för 
vattenmiljön i Mälaren har kunnat skrivas ned. Förändringsområdet vid Bålstaåsen har 
utgått och inriktningen för stora delar av befintlig bebyggelse i Bålsta har ändrats så att 
det inte föreslås lika omfattande förtätning. Kommunens nya underlag i form av 
vattenprogram, dagvattenpolicy, VA-policy och VA-plan förtydligar hur kommunen 
avser att hantera VA- och dagvattenfrågor.  
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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. Revideringar av bedömningarna inför utställning av planförslaget markeras 
genom röda pilar.  

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 
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skapar, t.ex. mellan bebyggelseutveckling och höga natur- och kulturvärden. 
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. 

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser för jordbruksmarken som identitetsskapande element minskar.  
Risken för negativa konsekvenser på riksintresse för kulturmiljövård ökar (vid Skokloster slott) samt 
även om områdesbestämmelserna för Brunnsta, Häggeby och Övergran upphävs. 

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. 

Revideringar inför utställning 
Möjligheten att skapa mötesplatser i kommunens mindre orter ökar (utveckling av kommunens 
samtliga orter). 
Risken för negativa konsekvenser för rekreation och tillgång till tätortsnära skogar minskar 
(Bålstaåsen och Dragelund). 
Det finns chans till positiva konsekvenser för friluftslivet vid LIS-området vid Ekilla och Biskops-Arnö. 
Risken för negativa konsekvenser för rekreation ökar. (Skokloster tätort och vid Torresta) 

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. 
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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. 

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser för rekreation och tillgång till tätortsnära skogar minskar. 
(Bålstaåsen och Dragelund). 
Det finns chans till positiva konsekvenser för friluftslivet vid LIS-området vid Ekilla och Biskops-Arnö. 
Risken för negativa konsekvenser för rekreation ökar. (Skokloster tätort och vid Torresta) 

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. 

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser i form av störande verksamhetsbuller och risker minskar (Logistik 
Bålsta). 
Risken för negativ påverkan på människors hälsa p.g.a. extrema temperaturer och översvämningar 
minskar (nya underlag). 

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. 

Revideringar inför utställning 
Bedömningen om lokal ekonomi och socialt kapital kvarstår. 

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. 

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser för landsbygdsutveckling minskar eller vänds till positiva 
konsekvenser (riktlinjer om landsbygden och framtida områden i Krägga och Skokloster tätort. 

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. 

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser för tillgång till friytor och närnatur minskar (tydligare grönstruktur, 
inriktning befintlig bebyggelse i Bålsta, nytt underlag).  

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

Revideringar inför utställning 
Bedömningen om investeringsvilja och projektekonomi kvarstår.  

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. 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för hållbara resor ökar. (Skokloster slott, Skokloster tätort och mindre 
orter). 

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. 

Revideringar inför utställning 
Bedömningen om kretsloppssystem och miljöteknik kvarstår. 

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 

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser för grönstrukturen i Bålsta minskar (tydligare grönstruktur, Bålstaåsen 
och Dragelund). 
Risken för negativa konsekvenser för grönstrukturen i kommunen i övrigt ökar (Skokloster tätort). 
Risken för negativa konsekvenser för tätortsnära jordbruksmark ökar något Skokloster slott och öster om 
Torresta. 
Risken för negativ påverkan på riksintresse för naturvård och Natura 2000-område ökar då Biskops-Arnö 
pekas ut som LIS-område. 
 

Blåstruktur för ekosystemtjänster 

Möjligheter till stora positiva konsekvenser för vattenvärden i Lillsjön. 
Möjlighet till märkbar positiv konsekvens för blåstruktur för ekosystemtjänster i Bålsta tätort. 
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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.   

Revideringar inför utställning 
Risken för negativa konsekvenser för vattenmiljön i Mälaren minskar (Bålstaåsen, inriktningen för 
befintlig bebyggelse i Bålsta, nya underlag).  
Bedömningen om positiva konsekvenser på vattenkvaliteten i Lillsjön kvarstår och utökas till att även 
gälla Bålstaåsen. 
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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. 
 

Hållbarhetsbedömningen har reviderats efter samrådet av översiktsplanen (16 december 
2017 – 28 februari 2017) utifrån koncept till utställningshandling januari 2019. 
Reviderade bedömningar framgår av textrutor efter berörda avsnitt.  

Under samrådet hade kommunen dialog om förslaget med boende, näringsliv, 
organisationer, föreningar, samt berörda myndigheter och har därefter, med hjälp av 
Norconsult, reviderat översiktsplanen inför utställningsskedet. 

I juni 2017 hade förtroendevalda och tjänstemän workshop om samrådsförslaget. 
Därefter har förslaget omarbetats och kommunen har haft ett antal arbetsmöten och 
dialogmöten. Bland annat har nära femtio företagare och politiker träffats för att 
diskutera näringslivets behov och styrgruppen för översiktsplanen har haft 
återkommande temamöten med uppföljning.  
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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. 

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 var 
daterat 161005. Bedömningarna har därefter reviderats inför utställningen av 
översiktsplanen utifrån koncept till utställningshandling daterade januari 2019 samt 
förslag till utställningshandlingar daterade maj 2019. Reviderade bedömningar framgår 
av textrutor efter berörda avsnitt.  
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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 biologisk 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 
År 2030 förväntas Håbo kommun ha vuxit till 25 000 invånare. Den huvudsakliga 
inriktningen är att bebyggelseutveckling ska ske där service, infrastruktur och 
kollektivtrafik redan finns. Merparten av bebyggelseutvecklingen koncentreras till 
tätorterna – Bålsta, Skokloster och Krägga. Bålsta som huvudort ska stå för den största 
bebyggelseutvecklingen, se figur 3.1. Ny bebyggelse på landsbygden bör ske genom 
varsam komplettering av befintliga byar och bebyggelsegrupper. Merparten av Håbo 
kommuns bebyggelseutveckling ska därmed ske inom befintliga bebyggelsegrupper och 
redan ianspråktagna områden.  

De centrala delarna av Bålsta prioriteras tillsammans med utveckling av övriga orter i 
kommunen inom ramen för befintlig kapacitet i samhällsservice och infrastruktur av 
olika slag. Därefter utvecklas Bålsta utåt och övriga orter (framförallt Skokloster och 
Krägga) på ett sätt som kan innebära större investeringar i infrastruktur och service. 

 

 
Strukturbild över Håbo kommun, översiktsplanens utställningshandling 



 

21 
 

Hållbarhetsbedömning (MKB) 
 översiktsplan, Håbo kommun 

2019-05-29 
 

 

 
Mark och vattenanvändningskarta, förslag till utställningshandling, daterad maj 2019. 
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Förändringar av planförslag inför utställning 
Inför utställningen av översiktsplanen har förslaget reviderats avseende såväl upplägg 
som innehåll.  

Håbometoderna har ersatts av en utvecklingsstrategi med sex planeringsprinciper; främja 
landsbygden, fokusera utvecklingen, skapa trädgårdsstad med stationsnära läge, tillvarata 
natur- och kulturmiljöer, möjliggör möten och stärka näringslivet. 
Landsbygdsutvecklingen lyfts fram i större utsträckning än i samrådsförslaget där 
främsta fokus låg på att utveckla Bålsta. I utställningshandlingen lyfts även utveckling av 
övriga tätorter fram, särskilt Krägga och Skokloster.  

Markanvändningskartan har förändrats genom att geografiska områden har tillkommit, 
utgått eller fått ändrad inriktning. Bland annat har inriktningen för stora delar av befintlig 
bebyggelsen i Bålsta ändrats, förändringsområde för bostäder vid Bålstaåsen har ersatts 
av ett utredningsområde, det framtida området för verksamheter vid Dragelund har 
minskat något och flera framtida områden har tillkommit (i Krägga, Skokloster, öster om 
Torresta och vid Ekolskrog. Vid Skokloster slott har tillkommit ett utredningsområde 
för framtida bostäder och i Skokloster tätort har tillkommit ett framtida område för 
verksamheter på sikt. Därutöver har grönstrukturen förtydligats och jordbruksmarkens 
värde betonas i högre utsträckning. LIS-planen har inarbetats i översiktsplanen. De båda 
områden som i LIS-planen angavs som ”möjligt framtida LIS-område” (vid Ekilla och 
Biskops-Arnö) markeras nu som LIS-områden. Översiktsplanen öppnar för att 
områdesbestämmelserna vid Brunnsta, Häggeby och Övergran kan komma att 
upphävas. 

Flera nya underlag till översiktsplanen har tagits fram: 
• En översiktlig kartläggning av värden för naturrekreation i Krägga och 

Skokloster. 
• En sammanställning av skolor och förskolors användning av skolnära natur för 

att säkerställa barns tillgång till gröna utemiljöer.  
• Vattenprogram som anger Håbo kommuns inriktning avseende arbetet mot en 

god vattenkvalitet.  
• Dagvattenpolicy som ett arbetsverktyg för att uppnå målbilden i 

Vattenprogrammet.  
• VA-policy och VA-plan. 

 

Förändringarna har i viss mån föranlett ändrad bedömning av planförslagets 
konsekvenser. De sociala konsekvenserna bedöms överlag bli mer positiva. Särskilt 
avseende grönstruktur för rekreation, möten, trygghet och lokalt engagemang och hälsa 
och säkerhet. De ekologiska konsekvenserna bedöms bli både mer positiva och mer 
negativa. Blåstrukturen för ekosystemtjänster får mer positiva konsekvenser medan 
konsekvenserna för transportenergi blir mer negativa. De ekonomiska konsekvenserna 
blir mer positiva avseende långsiktig resurshushållning och social trygghet och folkhälsa. 
I övrigt har de bedömningar som gjordes inför samrådet fortsatt bäring för 
utställningshandlingen.  
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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 strandnära lägen. 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 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.  

 

Revideringar inför utställning 

Håbometoderna har ersatts med en utvecklingsstrategi med sex planeringsprinciper. 
Innehållsligt har dock inte översiktsplanens övergripande mål och strategier förändrats i 
någon större utsträckning varför samrådshandlingens bedömning av konsekvenser 
kvarstår.  

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. 

 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser av utvecklingsstrategin minskar då strukturbilden har 
reviderats avseende flerkärnighet, transportsamband, gröna och blå värden samt 
jordbruksmarkens värden.  
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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. 

Möjlistora 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.  

 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för jordbruksmarken som identitetsskapande element minskar då 
riktlinjen om jordbruksmark har reviderats så att den värnar all jordbruksmark. 
Jordbruksmark kan dock fortfarande komma att tas i anspråk vid komplettering av 
befintlig bebyggelse.  
Det uppstår risk för påverkan på riksintresse kulturmiljö då planförslaget öppnar för att 
upphäva områdesbestämmelserna för Brunnsta, Häggeby och Övergran.  
 

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

Inom riksintresse Yttergran-Övergran föreslås en komplettering av den nuvarande 
bebyggelsen. Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek och omfattning 
anpassas till befintlig bebyggelse. 

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. 
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Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser på riksintresse för kulturmiljövård ökar med anledning av 
utredningsområde vid Skokloster slott med tillhörande slottspark. Området är mycket 
känsligt utifrån kulturmiljösynpunkt. Även med ett stort hänsynstagande bedöms en 
exploatering av området medföra stor negativ påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövård och på kulturmiljölandskapet i stort. En exploatering i området 
rekommenderas inte. 

Skoklosters slott och dess omnejd karaktäriseras som ett ålderdomligt landskap. 
Området domineras i blickfånget av slottet med tillhörande bebyggelsemiljö. Områdets 
byar ligger kvar i ursprungliga lägen med ett enhetligt välbevarat och helt igenom äldre 
bebyggelsebestånd i form av boningshus och ladugårdar. I området finns även små 
tidstypiska torp. Överlag ger det äldre, välbevarade byggnadsbeståndet en upplevelse av 
ett äldre jordbrukslandskap nästan helt utan sentida, moderna inslag. Det finns endast ett 
fåtal byggnader från sent 1900-tal. 

I aktuellt område är utblickarna vida över ett flackt jordbrukslandskap. En exploatering 
skulle omdana landskapsbilden på ett betydande sätt. Eftersom landskapsbilden i detta 
sammanhang är intimt förknippad med slottsmiljön vid Skokloster slott riskerar därmed 
föreslaget utredningsområde även medföra stor negativ påverkan på landskapsbilden. 

De föreslagna verksamhetsområdet i Skokloster tätort bedöms endast marginellt påverka 
riksintressets värden. 

 

Möten, trygghet och lokalt engagemang 

 

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 

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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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 kvalitet och storlek/antal.  
Det är viktigt att fortsatt uppmärksamma jämställdhetsperspektivet vid utvecklingen av 
mötesplatser för ungdomar så att både pojkar och flickors behov tillgodoses. 

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. 
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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. 

 

Revideringar inför utställning 

Möjligheten att skapa mötesplatser i kommunens mindre orter ökar då översiktsplanen har 
reviderats avseende utveckling av kommunens samtliga orter.  

 

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. 

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 

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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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. 

 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för rekreation och tillgång till tätortsnära skogar minskar då 
förändringsområdet vid Bålstaåsen har utgått. Verksamhetsområdet vid Dragelund har 
också minskats något så att det lämnar ett stråk mellan Södra Bålstaleden och tilltänkt 
verksamhetsområde. 

Vid Bålstaåsen går den så kallade Görvälnskilen, en av Stockholms gröna kilar. I aktuellt 
område finns stora barriärer i form av E18 och befintlig exploatering i området och den 
gröna länk som återstår är ytterst svag. Även om utställningshandlingen ger en mildare 
påverkan på Görvälnskilen jämfört med samrådshandlingen kvarstår ändå en svag länk 
mellan norr och söder om E18. Här är den gröna kilen näst intill avsnörd. 

Översiktsplanen framhäver att Görvälnskilens gröna samband ska stärkas men redogör 
ingen strategi över hur detta ska ske. För att stärka kilens spridningsfunktion bör 
verksamhetsområdet söder och norr om E18 minskas för att därmed kunna skapa en 
större grön korridor. Ekodukter eller liknande över E18 bör också övervägas. Detta 
skulle kunna leda till en bättre sammanhållen naturmiljö som därmed blir mer 
motståndskraftig mot utarmning av biologisk mångfald, till följd av fragmentering och 
isolering.   
Framtida område för verksamheter i Skokloster tätort bedöms i viss mån påverka 
människors tillgång till tätortsnära skog.  
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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.  

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 skapa 
anläggningar 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. 
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Revideringar inför utställning 

Det finns chans till positiva konsekvenser för friluftslivet vid LIS-området vid Ekilla och 
Biskops-Arnö. Syftet vid Ekilla är att återställa området och att stärka kopplingen mellan 
grönområdena söder och norr om grustaget. Det kan höja upplevelsevärdet för 
besökare. Syftet med LIS-området i Biskops-Arnö är att stärka besöksnäringen.  

Risken för negativa konsekvenser för rekreation ökar samtidigt i samband med att det 
tillkommit framtida områden för trädgårdsstad i Skokloster tätort och öster om Torresta. 
Båda områdena omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och rymmer goda 
möjligheter till friluftsliv och rekreation vid Mälaren.   

 
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.  

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 

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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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 
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. 
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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. 

 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser i form av störande verksamhetsbuller och risker vid det framtida 
verksamhetsområdet Logistik Bålsta minskar något då ett skyddsavstånd har införts mot 
angränsande bostadsområde. 

Risken för negativ påverkan på människors hälsa p.g.a. extrema temperaturer och översvämningar 
minskar då översiktsplanen har förtydligats avseende tillämpning av nya underlag i form 
av vattenprogram, dagvattenpolicy, VA-policy och VA-plan.  

 

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.  

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

 
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). 

 

Revideringar inför utställning 

Bedömningen om lokal ekonomi och socialt kapital kvarstår.  

 

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. 

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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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 
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.  
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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 
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. 

 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för landsbygdsutveckling minskar eller vänds till positiva 
konsekvenser då riktlinjerna som berör landsbygden har förtydligats och det har tillkommit 
framtida områden i Krägga och Skokloster tätort. Området i Skokloster tätort kan ge 
ökat befolkningsunderlaget till befintlig service och kollektivtrafik, vilket har betydelse 
för hela Skohalvön. 

 

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 
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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. 
 

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.  

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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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. 

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. 
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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.  
 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för tillgång till friytor och närnatur minskar då översiktsplanen 
har förtydligats avseende grönstruktur samt att inriktningen för stora delar av befintlig 
bebyggelse i Bålsta har ändrats så att det inte föreslås lika omfattande förtätning. Värdet 
av grönytor för ekosystemtjänster lyfts fram vid förtätning av befintlig bebyggelse i 
Bålsta. Underlaget om grönstruktur har kompletterats.  

 

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 

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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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 
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. 

 

Revideringar inför utställning 

Bedömningen om investeringsvilja och projektekonomi kvarstår.  
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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 pendelskydden 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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Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för hållbara resor ökar något jämfört med 
samrådshandlingen. Det föreslagna utredningsområdet vid Skokloster slott och framtida 
området för verksamheter i Skokloster tätort ligger långt ifrån befintliga större samhällen 
och infrastruktur, vilket medför att boende blir bilberoende. Även övriga framtida 
områden som har tillkommit i de mindre orterna i kommunen medför sannolikt ökat 
bilberoende. 

 

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 

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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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. 

 

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.  

 

Revideringar inför utställningen 

Översiktsplanens riktlinjer om teknisk försörjning har delvis omformulerats. 
Innehållsligt har de dock inte ändrats i någon större utsträckning, varför bedömning om 
kretsloppssystem och miljöteknik kvarstår. 
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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.   

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 ekosystemtjänster 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 ge 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 
kompenseras om de tas ianspråk. 

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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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. 

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. 
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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. 
 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för grönstrukturen i Bålsta minskar då översiktsplanen har 
förtydligats avseende grönstruktur samt då förändringsområdet vid Bålstaåsen har utgått 
och verksamhetsområdet vid Dragelund har minskats något. Värdet av grönytor för 
ekosystemtjänster lyfts fram vid förtätning av befintlig bebyggelse i Bålsta. Underlaget 
om grönstruktur har kompletterats.  

Risken för negativa konsekvenser för grönstrukturen i kommunen i övrigt ökar något då det 
tillkommit framtida områden och utredningsområden som tar i anspråk naturområden. 
Området i Skokloster tätort rymmer värdefulla naturområden, fridlysta och skyddsvärda 
arter samt biotopskyddsområden och nyckelbiotoper. En exploatering i området riskerar 
att påverka dessa arter negativt. Område hyser också flera kända fornlämningar som kan 
komma att påverkas av en exploatering i området.  

Risken för negativa konsekvenser för tätortsnära jordbruksmark ökar något då det tillkommit 
framtida områden och utredningsområden på sådan mark. Skokloster slott och öster om 
Torresta. Även om området Potatisbacken är stört av väg E18, består landskapet av ett 
öppet jordbrukslandskap med vida siktvyer. Verksamhetsområdet skulle tillsammans 
med verksamhetsområdena söder om väg E18 omdana landskapsbilden på ett betydande 
sätt mot ett mer urbant landskap med stora verksamhetsområden som syns på långt håll. 
Utformning av området bör därför ta hänsyn till landskapet och terrängen.  

Risken för negativ påverkan på riksintresse för naturvård och Natura 2000-område ökar då 
Biskops-Arnö pekas ut som LIS-område.  

 

Blåstruktur för ekosystemtjänster 

 

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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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 
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. 
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Omvandlingsområdet i söder, från fritidshus till permanentboende kan dock påverka 
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.  

 

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. 
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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. 
 

Revideringar inför utställning 

Risken för negativa konsekvenser för vattenmiljön i Mälaren minskar då förändringsområdet vid 
Bålstaåsen har utgått och inriktningen för stora delar av befintlig bebyggelse i Bålsta har 
ändrats så att det inte föreslås lika omfattande förtätning. Kommunens nya underlag i 
form av vattenprogram, dagvattenpolicy, VA-policy och VA-plan förtydligar också hur 
kommunen avser att hantera VA- och dagvattenfrågor.  

Bedömningen om positiva konsekvenser på vattenkvaliteten i Lillsjön kvarstår och utökas till att 
även gälla Bålstaåsen. Riktlinjerna för Bålstaåsen och området vid Lillsjön har reviderats så 
att det inte längre anges att naturreservat ska upprättas. Istället anges enbart att 
områdena ska skyddas långsiktigt. Även om det kan ses som en svagare formulering 
kompenseras det av att de framtida områdena för verksamheter respektive trädgårdsstad 
har preciserats och förändringsområde vid Bålstaåsen har utgått. Översiktsplanen är 
därmed tydligare avseende vilka naturområden som avses skyddas långsiktigt.  

 

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 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 
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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 
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. 

 

Revideringar inför utställning 

Risken för att tätortsnära natur byggs bort vid förtätning minskar då översiktsplanen har 
förtydligats avseende grönstruktur samt då förändringsområdet vid Bålstaåsen har utgått 
och verksamhetsområdet vid Dragelund har minskats något. Värdet av grönytor för 
ekosystemtjänster lyfts fram vid förtätning av befintlig bebyggelse i Bålsta. Underlaget 
om grönstruktur har kompletterats.  

Risken för negativa konsekvenser för hållbara resor ökar något. Det föreslagna 
utredningsområdet vid Skokloster slott och framtida område för verksamheter i 
Skokloster tätort ligger långt ifrån befintliga större samhällen och infrastruktur, vilket 
medför att boende blir bilberoende. Även övriga framtida områden som har tillkommit i 
de mindre orterna i kommunen medför sannolikt ökat bilberoende. 

Risken för negativa konsekvenser för jordbruksmarken minskar då riktlinjen om jordbruksmark 
har reviderats så att den värnar all jordbruksmark. Jordbruksmark kan dock fortfarande 
komma att tas i anspråk vid komplettering av befintlig bebyggelse. 
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Bedömningen om ett rikt växt och djurliv kvarstår även om riktlinjerna för Bålstaåsen och 
området vid Lillsjön har reviderats så att det inte längre anges att naturreservat ska 
upprättas. Istället anges enbart att områdena ska skyddas långsiktigt. Även om det kan 
ses som en svagare formulering kompenseras det av att de framtida områdena för 
verksamheter respektive trädgårdsstad har preciserats och förändringsområdet vid 
Bålstaåsen har utgått. Översiktsplanen är därmed tydligare avseende vilka naturområden 
som avses skyddas långsiktigt.  
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Forts. revideringar inför utställning 

Bedömningen om levande skogar kvarstår även om översiktsplanen lyfter fram 
landsbygdsutvecklingen och utveckling av övriga tätorter i större utsträckning än 
samrådsförslaget där främsta fokus låg på att utveckla Bålsta. Ny bebyggelse bör i första 
hand ske genom komplettering av byar och bebyggelsegrupper.  

Risk för negativ påverkan på sjöar och vattendrag samt grundvattnet minskar då 
förändringsområdet vid Bålstaåsen har utgått och inriktningen för stora delar av befintlig 
bebyggelse i Bålsta har ändrats så att det inte föreslås lika omfattande förtätning. 
Kommunens nya underlag i form av vattenprogram, dagvattenpolicy, VA-policy och 
VA-plan förtydligar också hur kommunen avser att hantera VA- och dagvattenfrågor.  

 

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 medföra 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 
resurseffektiv kommun, 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. 
 

Revideringar inför utställning 

Bedömningen om förutsättningarna att nå den regionala utvecklingsstrategins målsättning 
att minska utsläppen av växthusgaser kvarstår.  
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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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Inledning 
I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att ta fram en ny kommuntäckande 

översiktsplan för Håbo kommun. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att uppnå 

visionen Vårt Håbo 2030.  

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd den 16 december 2016 – 28 februari 

2017. Till samrådsförslaget hör även bilagorna Allmänna intressen, Riksintressen i 

Håbo kommun och Hållbarhetsbedömning. I denna samrådsredogörelse sammanfattas 

och kommenteras inkomna synpunkter.  

 

Inkomna synpunkter 

Under samrådstiden inkom totalt 115 yttranden. 

Följande myndigheter, regionala organ och kommuner yttrade sig över samrådsförslaget:  

Länsstyrelsen Uppsala län, Länsstyrelsen Stockholms län, Trafikverket, 

Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Svenska kraftnät, 

Statens geologiska institut, Sveriges geologiska undersökning, 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Region Uppsala, Räddningstjänsten, Enköpings kommun, 

Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands-Bro kommun, Uppsalas kommun, 

Centerpartiet, Friluftsfrämjandet, LRF, Naturskyddsföreningen och ABT-bolagen AB. 

Inom Håbo kommun yttrade sig Barn- och utbildningsnämnden, Bygg- och 

miljönämnden och Håbohus.  

Övriga synpunkter har inkommit från vägföreningar samt 82 privatpersoner. Flera av 

dessa yttranden är underskrivna av fler än en person. På dialogmötena i Bålsta och 

Skokloster deltog sammanlagt cirka 75 personer. Cirka 75 personer besökte även 

montern i biblioteket under den tid montern var bemannad.  

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet återfinns i bilaga till samrådsredogörelsen.  

 

Vad har hänt efter samrådstiden? 

I juni 2017 hade förtroendevalda och tjänstemän workshop om samrådsförslaget. 

Därefter har förslaget omarbetats och kommunen har haft ett antal arbetsmöten och 

dialogmöten. Bland annat har nära femtio företagare och politiker träffats för att 

diskutera näringslivets behov och styrgruppen för översiktsplanen har haft 

återkommande temamöten med uppföljning.  

Flera nya underlag till översiktsplanen har tagits fram: 

• En rapport för översiktlig kartläggning av värden för naturrekreation i Krägga 

och Skokloster. 

• En sammanställning av skolor och förskolors användning av skolnära natur för 

att säkerställa barns tillgång till gröna utemiljöer.  

• Vattenprogram som anger Håbo kommuns inriktning avseende arbetet mot en 

god vattenkvalitet. Programmet har inriktningar; ingen övergödning, säkrad 

dricksvattenförsörjning och giftfria vatten. 
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• Dagvattenpolicy som ett arbetsverktyg för att uppnå målbilden i 

Vattenprogrammet.  

• VA-policy och VA-plan avses att antas under 2019. 

 

Revidering av översiktsplanen 

Inför utställningen har översiktsplanen reviderats, förtydligats och kompletterats. 

Rapportens upplägg och struktur har ändrats och strukturkartan, planeringsprinciper 

och markanvändningskartan har fått ett annat utseende och till viss del annat innehåll.  

Översiktsplanen har reviderats avseende: 

• Befolkningsutveckling. Alternativa utvecklingsscenarierna har utgått.  

• Bålsta ska utvecklas till en levande småstad, men samtidigt till största delen 

bibehålla sin nuvarande karaktär.  

• All jordbruksmark på landsbygden bör värnas och hänsyn ska tas till arrondering 

och möjlighet till rationellt jordbruk. Jordbruksmark inom Bålsta, Skokloster och 

Krägga/Stämsvik kan komma att tas i anspråk för bebyggelse.  

• Hur kommunen avser att beakta riksintressen. 

• Totalförsvarets intressen (höga objekt, påverkansområden, samråd med 

Försvarsmakten samt totalförsvarets militära och civila del). 

• Riskanalyser längs vägar och järnvägar med farligt gods. 

• Riktlinjer om kompensationsåtgärder vid värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

• Färjelägets placering, så att det framgår att lokaliseringen måste utredas vidare. 

Alternativ med bro utgår. 

• Riktlinjer om vindbruk hanteras enbart i text, ej karta.  

• Aroslänk föreslås via Enköping och Arlanda. 

• Skrivelsen om huvudmannaskap för gång- och cykelvägar utgår. 

• Skogsmark utan särskilt höga värden eller skydd benämns ”Övrig naturmark och 

landsbygd” 

• Utvecklingsstrategi och strukturbild 

• Motstående allmänna intressen visas på karta. 

• Hur planen bidrar till att nå regionala mål. 

• Hur befolkningsutvecklingen påverkar Mälarens vattenkvalitet. 

• Att planen inte medför någon förändring jämfört med antaget tematiskt tillägg 

till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (2016) utom 

avseende Ekilla (Stora Ullfjärden) och Biskops-Arnö. LIS-planen arbetas in i 

översiktsplanen, vilket innebär att den kommer att upphävas i samband med att 

den nya översiktsplanen antas.  

• Att det tänkbara LIS-området vid Ekilla (Stora Ullfjärden) i första hand syftar 

till att stärka friluftslivet och utveckla insjön i grustäkten till ett 

friluftsalternativ. Ett mindre antal bostäder kan också möjliggöras i anslutning 

till Enköpingsvägen.  

• Mellankommunala frågor. 

• Påverkan på landskapsbild, natur- samt kulturvärden ska utredas vid prövning 

av master och andra höga objekt.  

• Fornlämningars lagskydd förtydligas. 

• Lagskydd för objekt och miljöer med kulturmiljövärde. 

• Vikten av tillgång till handel och annan service. 

• Förutsättningar för turism och rationellt jordbruk. 

• Kraftleden som primär utryckningsväg. 

• Koppling och tillgång till Mälaren.  

• Lämpliga avstånd från vindkraftverk avgörs i särskild tillståndsprövning.  
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• Riktlinjer för buller och vibrationer. 

• Riktlinjer om radonsäkert byggande. 

• Avstånd till kraftledningar. 

• Att behov av samhällsservice som exempelvis vårdcentraler ska utredas tidigt i 

planprocessen inför nya bostadsområden. 

• Risker vid Gyprocs anläggning och att utveckling med bostäder i det berörda 

området förutsätter att befintliga verksamheter omlokaliseras så att marken 

frigörs.  

• Genomförandefrågor. 

• Riktlinjer utifrån ny dagvattenpolicy, vattenprogram, VA-policy och VA-plan (om 

bebyggelse på landsbygden, teknisk försörjning och god vattenstatus).  

• Att Ärna flygplats har värden för såväl det militära som civila försvaret.  

• Länsstyrelsens lågpunktskartering. 

• Att kommunen avser att ta fram en övergripande trafikstrategi som ska fungera 

som ett paraplydokument för alla strategiska dokument rörande trafik och 

transporter. 

• Resonemang om framtida transportslag. 

• Att hästverksamhet är en viktig näring i kommunen. 

• Skrivningen om vattenburna uppvärmningssystem utgår. 

• Utökade lokaler för gymnasieskolan bör uppföras i anslutning till befintliga 

lokaler i Bålsta Centrum. 

• Översiktskarta med vägnummer/namn på större vägar och ortsnamn. 

• Kartor förses med skala. 

• Faktarutor med begreppsförklaringar.  

• Bilagan med planeringsförutsättningar förtydligas avseende att sekundära 

transportvägar för farligt gods utgör lokala föreskrifter för transporter till 

industriområden. 

 

 

Mark- och vattenanvändningskartan har reviderats avseende: 

• Ändrade bebyggelsezoner med inriktning för framtida bebyggelse. 

• Framtida bebyggelse kategoriseras som utbyggnad på kort sikt respektive lång 

sikt.  

• Utveckling av Krägga och Skokloster lyfts fram. Framtida områden för 

trädgårdsstad föreslås här. I Skokloster föreslås även ett framtida 

verksamhetsområde på sikt. 

• Landsbygdsutveckling lyfts fram. Mindre byar och orter markeras på mark- och 

vattenanvändningskartan.  

• Trafikplats 5A Bålsta C med länk till Centrala Bålsta utgår och ersätts med att 

Åsleden förlängs till Ullevivägen/Stockholmsvägen.  

• Framtida område för trädgårdsstad i Skokloster tätort avgränsas i enlighet med 

pågående detaljplan för Skokloster udde. 

• Framtida område för verksamheter vid Dragelund avgränsas i enlighet med 

pågående detaljplaneprogram. 

• Föreslagen väg mellan Kraftleden och Kalmarleden (5B) utgår.  

• Viktiga stråk för cykel markeras istället för cykelvägar: Ekolsund (Enköpings 

kommun) –Krägga–Bålsta–Bro (Upplands-Bro kommun), Bålsta–Yttergran–

Ekilla–Övergran–Kivinge-Hjälstaviken och Bålsta–Yttergran–Ekilla–Häggeby–

Skokloster. 

• Grönområden och gröna samband. Grönt samband vid kommungränsen mot 

Upplands-Bro kommun. 



7 
 

• Vägreservat till Hagviken. 

• LIS-område vid Biskops-Arnö och Ullfjärden/Ekilla. 

• Befintliga och framtida gästhamnar. 

• Trafikplats vid Krägga. 
 

Översiktsplanen har uppdaterats avseende: 

• Nya värdebeskrivningar och gränser för riksintresseområden för kulturmiljö och 

friluftsliv.  

• Ny regional utvecklingsstrategi och nytt trafikförsörjningsprogram för Region 

Uppsala 

• Lagändring i plan- och bygglagen om solceller. 
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Länsstyrelsen 

Uppsala län 

Länsstyrelsen Uppsala län 
 

Allmänna och övergripande 
synpunkter  

 

 

 

 
Kommunens kommentarer 

 Länsstyrelsen anser att översiktsplanen har en 

lovvärd ambition mot att en hållbar utveckling 

ska uppnås. De anser att Håbometoderna är en 

god utgångspunkt för kommande planering, men 

att uppföljningen bör preciseras i det fortsatta 

arbetet.  

 

I flera viktiga frågor hänvisas till kommande 

underlag. För att nå en hållbar utveckling krävs 

dock konkreta handlingsplaner för bland annat 

dagvattenhantering och dricksvattenförsörjning. 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att 

kommunen arbetar vidare med riktlinjerna så att 

de kan införlivas i översiktsplanen och blir ett 

stöd i fortsatt planering och i beslut. 

 

Länsstyrelsen anser vidare att 

planeringsriktlinjerna bör ses över så att de 

utgör ett underlag för avvägningar eller tydligare 

anger hur avvägningar bör göras. Länsstyrelsen 

anser även att riktlinjerna behöver förtydligas så 

att det går att utläsa vad som följer av lag och 

vad som bygger på mål och ambitioner. 

 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanens 

struktur i huvuddokumentet är tydlig och enkel 

att följa. Plandokumenten kan dock med fördel 

kompletteras med en förklaring till uppdelningen 

i huvuddokumentet och bilagorna.  

 

Länsstyrelsen anser att plankartan är tydlig med 

god läsbarhet, och anser också att det är positivt 

att en inzoomning över Bålsta har gjorts. De 

anser dock att kommunen bör överväga att 

tydliggöra vissa övergripande konflikter i karta. 

En beskrivning av vilka konflikter mellan 

allmänna intressen som finns, till exempel 

rörande färjeförbindelse till Knivsta kommun, 

skulle öka förståelsen för de konsekvenser som 

blir följden av den föreslagna 

markanvändningen. 

Noteras. 

 

 

 

 

 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram 

dagvattenpolicy, 

vattenprogram, VA-policy 

och VA-plan. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån dessa 

styrdokument.  

 

Översiktsplanens 

riktlinjer har reviderats i 

viss mån. Se kommunens 

kommentarer i anslutning 

till länsstyrelsens mer 

detaljerade synpunkter 

nedan.  

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

Motstående allmänna 

intressen förtydligas på 

karta. 
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 Länsstyrelsens synpunkter på 
frågor som rör vatten 

 

 Frågan om behovet av reservvattentäkt bör lyftas 

fram mera och en tydlig strategi bör formuleras 

för hur man ska hantera dricksvattenfrågan i 

takt med att Håbo växer. Det framgår att 

Mälaren utgör en viktig dricksvattenresurs och 

att det finns ett förslag till vattenskyddsområde 

för Prästfjärden med målet att ge ett heltäckande 

skydd av Mälaren. Däremot diskuteras det inte i 

planen hur en framtida ökad bebyggelse (och 

belastning), både i den egna kommunen och på 

Mälaren i stort, kan komma att påverka 

råvattentäkten och därigenom också 

dricksvattnets kvalitet.  

 

Länsstyrelsen anser att de skyddsåtgärder och 

åtgärder som är kopplade till kommunens 

övergripande mål i miljöstrategin från 2015 och 

som kommunen planerar att vidta för att klara 

MKN enligt planeringsriktlinjerna för vatten 

behöver konkretiseras och redovisas tydligare.  

 

 

Av statusklassningen i VISS framgår att den 

ekologiska statusen är god i vattenförekomsten 

Mälaren-Prästfjärden. Belastningen av 

näringsämnen till Mälaren från 

avloppsreningsverk är direkt kopplad till 

befolkningsökningen samtidigt som utsläppen 

från reningsverk till Mälaren ökar i relation till 

andra källor. På sikt innebär det en uppenbar 

risk för att vattenstatusen försämras. Utsläppen 

från avloppsreningsverk till Mälaren bör därför 

minska. En ökad anslutning till kommunalt VA 

är verkningsfulla åtgärder i 

omvandlingsområden och mindre tätorter. En 

koncentration till Bålsta kommer också att 

förutsätta en modernisering av befintligt 

ledningsnät för att inte försämra Mälarens 

status. 

 

Vattenkvaliteten på både yt- och grundvatten 

kan påverkas av översiktsplanens inriktning. 

Länsstyrelsen anser att konsekvenserna av 

samrådshandlingens strukturbilder med 

utgångspunkt i miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnormer för vatten ska redovisas 

tydligare.  

 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram en 

VA-plan som hanterar 

frågan om 

reservvattentäkt och 

strategi för dricksvatten. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån VA-

planen.  

 

 

 
Efter samrådet har 

kommunen tagit fram ett 

vattenprogram. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån 

vattenprogrammet.   

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende hur 

befolkningsutvecklingen 

påverkar Mälarens 

vattenkvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter samrådet har 

kommunen tagit fram ett 

vattenprogram. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån 

vattenprogrammet. 
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Yt- och grundvattenfrågorna behandlas i flera 

olika dokument, under olika rubriker, och med 

olika frågeställningar i planen. Länsstyrelsen 

anser att kommunen bör överväga om strukturen 

kring vatten i översiktsplanen behöver 

förtydligas för att frågorna ska kunna behandlas 

adekvat i efterföljande planering.  

 

Dagvatten  
Inom tätorten Bålsta planeras en omfattande 

förtätning och komplettering av bostäder och 

verksamheter vilket leder till ökande mängder 

dagvatten. Frågan om hur Mälarens vatten kan 

påverkas av en förtätning av Bålsta tätort 

hänskjuts till ett kommande vattenprogram. Det 

framgår även att en dagvattenpolicy hanterar 

denna fråga. Länsstyrelsen anser att det är 

viktigt att tydliga riktlinjer och ambitioner kring 

åtgärder tas fram för hur dagvatten ska hanteras 

vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd.  

 

Avlopp 
Enligt planen ska ny bebyggelse i första hand 

koncentreras till områden med befintlig 

bebyggelse vilket är positivt med tanke på att det 

ökar möjligheterna för en miljömässigt godtagbar 

VA-hantering. Länsstyrelsen vill även lyfta fram 

kommunens ansvar enligt Lagen om allmänna 

vatten- och avloppstjänster, för att i samlad 

bebyggelse säkerställa att vatten- och 

avloppsfrågorna får en godtagbar lösning.  

 

För att lösa VA-frågorna i Bålsta och i andra 

tätorter hänvisas till efterföljande prövning och 

tillståndsgivning. Mellankommunala lösningar 

nämns även i texten. Länsstyrelsen anser att 

kommunen bör förtydliga hur dessa skulle kunna 

se ut.  

 

Det är positivt att riktlinjer formuleras för att 

utsläpp ska minimeras och en hållbar utveckling 

ska nås men avgörande för resultatet är hur 

frågorna hanteras och vilka mål som ställs upp. I 

planen borde redan nu tydligt uppsatta mål eller 

nivåer ställas upp för vart man vill nå. I planen 

hänvisas till VA-planen men åtminstone 

principiella ställningstaganden bör kunna tas till 

hur VA-frågorna ska lösas. En viktig åtgärd för 

att minska utsläppen av näringsämnen är en 

ökad anslutningsgrad till det kommunala VA-

nätet. Andra viktiga åtgärder är var bebyggelse 

ska lokaliseras, vilka tekniska lösningar man 

Översiktsplanens upplägg, 

struktur och omfång 

ändras. 

 

 

 

 

 
 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram en 

dagvattenpolicy. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån 

dagvattenpolicyn.  

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer om bebyggelse 

på landsbygden och för 

teknisk försörjning utifrån 

kommunens VA-policy och 

VA-plan.  
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väljer är också avgörande för hur man ska kunna 

minska utsläppen trots en ökad befolkning. 

Exempelvis kan kretsloppslösningar väljas. 

Målsättningar för en förnyelse av ledningsnätet 

torde sannolikt finnas i en saneringsplan, dock 

saknas hänvisning till denna plan i 

översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att 

kommunen bör hänvisa till redan framtagna 

strategier och mål. 

 Länsstyrelsens synpunkter på 
allmänna intressen (riksintressen) 

 

 Länsstyrelsen anser att Bilaga 2 Riksintressen 

behöver förtydligas. Den bör redovisa en 

åtskillnad mellan 3 och 4 kapitlet Miljöbalken. 

Den bör innehålla riksintresseområdenas 

beskrivningar och motivtexterna till 

riksintresseanspråken enligt 3 kapitlet MB. 

Länsstyrelsen önskar se ett förtydligande av hur 

översiktsplanens föreslagna utveckling ska 

tillgodose riksintressena. 

 

Riksintresse för kulturmiljö 
Översiktsplanen ska visa hur man avser att 

skydda riksintressen, eller mildra eventuell 

negativ påverkan, när förändringar inom 

riksintresseområden planeras. 

Samrådshandlingarna saknar ibland information 

om vilka åtgärder man avser genomföra, eller 

hur namngivna åtgärder kan komma att påverka 

riksintresset.  

 

Länsstyrelsen saknar exempelvis en beskrivning 

av konsekvenserna av föreslagen färjeförbindelse 

till Knivsta kommun och en redogörelse av 

åtgärder i föreslaget LIS-område vid Skokloster 

slott. De riktlinjer för hänsyn till kulturmiljön, 

som tas upp i det tematiska tillägget om LIS-

områden, nämner enbart vikten av att bevara det 

öppna landskapet och att en förändrad 

användning av jordbruksmark ska undvikas. Här 

bör fler riktlinjer läggas till, med bäring på 

riksintresseområdets höga kulturhistoriska 

värden kring slottsområdet och kyrkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksintressens 

värdebeskrivningar 

förtydligas i bilagan med 

planeringsförutsättningar.  

Översiktsplanen 

förtydligas avseende hur 

kommunen avser att 

beakta riksintressen.  

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende hur 

kommunen avser att 

beakta riksintressen.  

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

avseende färjelägets 

placering, så att det 

framgår att lokaliseringen 

måste utredas vidare. 

Alternativ med bro utgår. 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende att 

den inte medför någon 

förändring jämfört med 

antaget tematiskt tillägg 

till översiktsplanen för 

landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS-

plan 2016) utom avseende 

de båda tänkbara LIS-

områdena vid Ekilla 

(Stora Ullfjärden) och 

Biskops-Arnö. LIS-planen 
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De planeringsriktlinjer som redovisas under 

avsnitt 4.4 ska säkerställa att 

riksintresseområdenas värden inte skadas 

påtagligt. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till 

att värnande av enbart den högst klassade 

jordbruksmarken, kompensering av skador eller 

tillämpande av kommunens 

kulturmiljövårdsprogram, säkerställer att 

riksintresseområdenas upprätthålls. 

Länsstyrelsen anser att planeringsriktlinjerna 

rörande kulturmiljö behöver förtydligas avseende 

hur kulturmiljövärden ska tillgodoses. 

Länsstyrelsen erinrar här även om 3 kap. 4 § 

Miljöbalken.  

 

Länsstyrelsen föreslår att riktlinjerna för 

eventuell vindkraftsproduktion bör tas fram där 

det framgår hur hänsyn ska tas till riksintresset 

för kulturmiljö.  

 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till 

revidering av riksintresseområdenas 

beskrivningar och förtydligat deras gränser. 

Dessa beskrivningar, motiveringar och kartor bör 

användas tills dess att det nya beslutet 

föreligger. 

 

 

 
Riksintresse totalförsvaret 
Länsstyrelsen vill upplysa om att enligt 3 kap. 

10§ MB ska försvarsintresset ges företräde i de 

fall flera riksintressen bedöms oförenliga. 

Länsstyrelsen vill också upplysa om att 

influensområdenas utbredning inte är justerbara 

då dessa är beräknade utifrån riksintressenas 

omgivningspåverkan, gällande miljötillstånd 

samt möjligheten till nyttjande av riksintressena, 

exempelvis att starta och landa på flygplatser. 

Håbo kommun beskriver att kommunen utgår 

från att influensområdets gränser inte är 

absoluta, att justeringar kan komma att göras 

samt att avsteg från Försvarsmaktens 

förhållningssätt kan göras om det handlar om 

andra väsentliga samhällsintressen.  

 

arbetas in i 

översiktsplanen, vilket 

innebär att den kommer 

att upphävas i samband 

med att den nya 

översiktsplanen antas.  

 

Översiktsplanen revideras 

så att all jordbruksmark 

på landsbygden bör 

värnas, och att hänsyn ska 

tas till arrondering och 

möjlighet till rationellt 

jordbruk. Jordbruksmark 

inom tätorterna Bålsta, 

Skokloster och 

Krägga/Stämsvik kan 

komma att tas i anspråk 

för bebyggelse. 

 

Översiktsplanen revideras 

så att riktlinjer om 

vindbruk enbart hanteras 

i text, ej karta.  

 

Översiktsplanen 

uppdateras utifrån 

Länsstyrelsens förslag till 

nya beskrivningar och 

gränser för 

riksintresseområden för 

kulturmiljö.  

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

avseende totalförsvarets 

intressen. 
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Håbo kommuns definition av sammanhållen 

bebyggelse skiljer sig från Försvarsmaktens 

definition. Försvarsmakten definierar 

sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 

karta i skala 1:250 000 och de områden som 

utgörs av gula ytor. Länsstyrelsen påpekar att 

samråd ska hållas med Försvarsmakten utifrån 

Försvarsmaktens definition av sammanhållen 

bebyggelse. Detta bör framgå av översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser också att texten rörande 

riksintresset för totalförsvarets militära del bör 

göras tydligare så att den kan tjäna som 

underlag för bedömning av behov av samråd med 

Försvaret. 

 

Länsstyrelsen påtalar att det är viktigt att de två 

utpekade möjliga områdena för etablering av 

vindkraftverk inte ligger inom stoppområden för 

höga objekt. 

 

 

Under rubriken Ärna Flygplats i bilaga 2, 

Riksintressen, anser Länsstyrelsen att det bör 

förtydligas att med höga objekt menas objekt som 

uppnår en högre höjd än 20 meter utanför 

sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter 

inom sammanhållen bebyggelse. Länsstyrelsen 

önskar också att texten förtydligas avseende 

influensområden och när samråd ska ske med 

Försvarsmakten enligt följande:  

Stoppområdet innebär att inga nytillkommande 

höga objekt kan tillåtas inom området utan att 

påtaglig skada på riksintresset Uppsala 

övningsflygplats uppstår. Inom detta område ska 

plan- och lovärenden avseende höga objekt 

remitteras till Försvarsmakten.  

 

Influensområde för luftrum påverkar 

uppförandet av höga objekt. Inom området finns 

en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) 

för objekt baserat på MSA (Minimum Sector 

Altitude civil beteckning, Minimum Safe Altitude 

militär beteckning) för Uppsala övningsflygplats. 

Inom detta område ska plan- och lovärenden 

avseende höga objekt remitteras till 

Försvarsmakten.  

 

Inom influensområde för väderradar ska alla 

objekt högre än 20 meter remitteras till 

Försvarsmakten. 

 

Översiktsplanen revideras 

avseende samråd med 

Försvarsmakten och 

avseende totalförsvarets 

militära del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

så att riktlinjer om 

vindbruk enbart hanteras 

i text, ej karta. 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende höga 

objekt, påverkansområden 

och samråd med 

Försvarsmakten. 

Vindkraftskartan utgår.  
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Länsstyrelsen anser att kommunen i 

översiktsplanen bör ta hänsyn till totalförsvarets 

civila del. Enligt regeringens försvarspolitiska 

inriktning 2016–2020 ska planeringen för civilt 

försvar återupptas. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för 

utpekandet av anspråk av riksintresse för 

totalförsvarets civila del.  

 

 

Riksintresse för kommunikationer  
Länsstyrelsen informerar om att det inte finns 

något beslut om utredning eller fortsatt 

utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår mot Bro 

och Bålsta i dagsläget. En framtida utbyggnad 

skulle kräva byggnadsfrihet utifrån risk- och 

säkerhet längs spårområdet.  

I centrala Bålsta finns byggnadszoner utlagda i 

Mälarbanans närhet, inom vilket hänsyn måste 

tas till bland annat risk- och säkerhetsavstånd. 

Det byggnadsfria avståndet anges av kommunen 

i planeringsriktlinjerna till 30 meter. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga 

hur detta gäller i relation till en eventuell 

framtida spårutbyggnad. Beroende på typ av 

markanvändning kan även bullersituationen 

behöva beaktas. 

 

Riksintresse sjöfart 
I avsnittet riksintressen redovisas riksintresset 

för farleden från Kalmarviken över Prästfjärden 

till Ytterholm. Farleden kan förväntas få ett ökat 

antal anlöp i framtiden vilket kommunen också 

redovisar.  

 

Riksintresse energiproduktion – vindkraft 
Länsstyrelsen vill informera om att 

Energimyndigheten under 2015 har 

sammanställt goda exempel på hur transport- 

och bebyggelseplanering samt förnybar energi 

kan integreras i den fysiska planeringen.  

 

Riksintresse för friluftslivet 
Länsstyrelserna har tagit fram förslag på nya 

eller uppdaterade områden och beskrivningar 

utifrån ny kunskap och nya förhållanden. 2017-

01-25 fattade Havs- och vattenmyndigheten 

beslut om att fastställa värdebeskrivningar och 

avgränsningar för flertalet nya och reviderade 

områden, däribland södra Mälaren i Uppsala län. 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende att 

Ärna flygplats har värden 

för såväl det militära som 

civila försvaret.  

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

byggnadsfritt avstånd 

längs Mälarbanan med 

hänsyn till markreservat 

för nya spår. Kommunen 

anser att 30 meter 

byggnadsfritt avstånd till 

befintliga spår är 

tillräckligt även vid en 

fortsatt utbyggnad av 

Mälarbanan till fyra spår.  

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

uppdateras utifrån nya 

värdebeskrivningar och 

gränser för riksintresse för 

friluftsliv. 
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Riksintressen för naturvård och Natura 
2000-områden  
Håbo kommun anger att i områden som utgör 

riksintresse för naturvården och i områden i 

övrigt som har höga naturvärden att nuvarande 

markanvändning ska fortgå. Vidare anger 

kommunen att åtgärder som inte syftar till att 

vidareutveckla naturvården inte ska genomföras 

i skyddade områden. Länsstyrelsen anser att 

kommunen bör förhålla sig mer konsekvent till 

områden av riksintressen för naturvården enligt 

3 kap. 6§ respektive så kallade Natura 2000-

områden enligt 4 kap. 8 § MB.  

 

Kommunen redovisar ett eventuellt nytt LIS-

område i Ekilla. Ekilla omfattas av Natura 2000 

till följd av Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen ytterligare 

ska precisera hur ett nytt LIS-område vid Ekilla 

ska användas och utvecklas innan Länsstyrelsen 

kan bedöma dess lämplighet. Länsstyrelsen 

anser inte att det är lämpligt att utveckla 

området för bostäder.  

 

 

 

 

Jordbruksmark – nationellt intresse 
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att 

brukningsvärd åkermark, i största utsträckning, 

ska skyddas från exploatering. Länsstyrelsen 

anser vidare att när åkermark ändå tas i 

anspråk för exploatering ska hänsyn tas till 

arrondering så att den kvarvarande åkermarken 

kan brukas på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 

 

Länsstyrelsen vill framhålla, vilket också 

konstateras i Hållbarhetsbedömningen, att 

planeringsriktlinjerna om att spara 

jordbruksmark med högsta klassning skulle 

kunna medföra att övrig jordbruksmark byggs 

bort. Utan redovisning av var den högst klassade 

jordbruksmarken återfinns kan 

ställningstaganden som gäller påverkan på 

riksintresseområden inte göras. Länsstyrelsen 

anser att kommunen bör redovisa vilken mark 

som utgör högt klassad jordbruksmark och 

beskriva vad en motivering för att få ta 

jordbruksmark i anspråk ska behandla.  

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende att 

det tänkbara LIS-området 

vid Ekilla (Stora 

Ullfjärden) i första hand 

syftar till att stärka 

friluftslivet och utveckla 

insjön i grustäkten till ett 

friluftsalternativ. Ett 

mindre antal bostäder kan 

också möjliggöras i 

anslutning till 

Enköpingsvägen.  

 

 

Inriktningen för 

jordbruksmark revideras 

avseende hänsyn till 

arrondering. 

 

 

 

 

Se tidigare kommentar. 
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Miljökvalitetsnormer 
När det gäller luftutsläpp är vägtrafik den 

dominerande källan i Håbo kommun. Andra 

källor är fartygstrafiken. Kommunen är medlem i 

Östra Sveriges luftvårdsförbund, som genomför 

beräkningar av utsläpp till luft. Med tanke på 

närheten till E18 samt planerad förtätning av 

bebyggelsen i Bålsta bör kommunen ta fram en 

strategi för hur man avser att begränsa risken 

för att luftföroreningarna i tillkommande och 

befintlig bebyggelse ska öka.  

Kommunen kommer 

eventuellt att ta fram en 

strategi för att begränsa 

risken för luftföroreningar 

efter att översiktsplanen 

har antagits. Kommunen 

bedömer dock att risken 

för luftföroreningar i 

huvudsak kan hanteras i 

efterföljande detaljplaner.  

 

 Länsstyrelsens synpunkter på 
mellankommunala frågor 

 

 Länsstyrelsen anser att de mellankommunala 

frågor som kommunen behandlar i 

översiktsplanen ytterligare kan fördjupas. 

Exempelvis bör det framgå hur strukturbilderna 

påverkar det kommunala perspektivet avseende 

infrastrukturåtgärder och bostadsutveckling. 

Länsstyrelsen anser också att de 

mellankommunala och regionala perspektiven på 

Mälaren kan utvecklas, mot bakgrund av de 

många intressen och kommuner som ska samsas 

om Mälaren.  

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

mellankommunala frågor. 

 Länsstyrelsens synpunkter på miljö, 
hälsa, säkerhet och risk för olyckor 

 

 Översvämningsrisker 
Kommunen lyfter problematiken kring ökade 

skyfall och skriver även att skyfallshanteringen 

ska utvecklas. Länsstyrelsen vill påminna om att 

lågpunktskarteringar för hela länet togs fram 

under 2016. Underlaget visar vilka områden i 

länet som vid ett kraftigt regn kan bli 

vattenfyllda och hur ytavrinningen kan se ut i 

landskapet vid stora regnmängder. Underlaget 

ska ses som en aktsamhetskarta och kan 

användas till att få en övergripande och 

generaliserad bild av var vatten rinner och 

samlas vid ett skyfall.  

 

Klimatanpassning, höga temperaturer 
och extrema väderförhållanden  
Länsstyrelsen anser att översiktsplaner och 

detaljplaner är några av de viktigaste verktygen 

för anpassning till klimatförändringar. Med 

långsiktiga strategier ska stadsplaneringen 

verka för att hantera konsekvenser av 

klimatförändringar och samtidigt bidra till 

upplevelsen av staden. Länsstyrelserna runt 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

Länsstyrelsens 

lågpunktskartering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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Mälaren har tagit fram rekommendationer för ny 

bebyggelse längs Mälarens stränder. 

Rekommendationerna utgår från de 

översvämningsnivåer för Mälaren som 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) redovisar inom arbetet med EU:s 

översvämningsdirektiv.   

 

Länsstyrelsen menar att det är viktigt att säkra 

att klimatanpassning vägs in i samtliga delar av 

planeringsprocessen, både gällande ny- och 

ombyggnation. Klimatanpassningsperspektiv 

krävs inte bara vid nybyggnation utan även för 

befintliga byggnader och offentliga miljöer. Där 

har översiktsplanen en viktig funktion, att visa 

behovet av åtgärder samt hur de ska genomföras 

i redan befintliga miljöer. Det konstateras att 

tyngdpunkten i samrådshandlingen, ligger vid 

hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen vill påminna 

om att det handlar inte bara om att undvika 

negativa konsekvenser utan även om att nyttja 

förändringarna till att bidra med något positivt i 

staden eller på landsbygden. Då befolkningen i 

Håbo kommun ökar och tätorter växer mot 

Mälaren vill Länsstyrelsen erinra om vikten av 

att lokalisering av samhällsviktiga funktioner 

möjliggörs i områden som inte riskerar negativ 

påverkan av klimatförändringar. Behov av 

sådana ytor bör tydliggöras i det fortsatta 

planarbetet.  

 

Buller och vibrationer 
Länsstyrelsen instämmer i att väg och spårtrafik 

bör kartläggas som underlag för en bedömning av 

vilka nivåer av väg- och tågtrafikbuller som kan 

uppkomma i områden som pekats ut för 

bebyggelse i närheten av E18, Stockholmsvägen 

och järnvägen. Även bullersituationen i det 

kommunala vägnätet bör kartläggas. Ett sådant 

underlag kan tas fram med hjälp av 

beräkningsprogram. Bristen på underlag om väg- 

och järnvägsbuller gör att Länsstyrelsen inte 

anser att det går att avgöra vilken typ av 

bebyggelse som är lämplig i föreslagna 

bebyggelseområden. 

 

För vibrationer från järnväg tillämpar 

Länsstyrelsen 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som den 

nivå som ska följas vid nybyggnation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanens 

riktlinjer utgår ifrån 

Länsstyrelsens 

rekommendationer för 

lägsta grundläggningsnivå 

för ny bebyggelse vid 

Mälaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullerutredningar tas 

fram i samband med 

efterföljande detaljplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

information om gällande 

riktlinjer för buller och 

vibrationer. 
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Radon 
Enligt översiktsplanen har höga värden av 

markradon konstaterats i enskilda mätningar i 

delar av kommunen orsakade av geologin i 

kommunen. Radonsäkert byggande ska därför 

tillämpas. Länsstyrelsen anser att riktlinjerna 

bör kompletteras med detta.  

 

Kraftledningar och elektromagnetisk 
strålning 
Kommunen berörs av sex stycken kraftledningar 

som tillhör stamnätet för el. Två stycken 

parallellgående 400 kV-luftledningar från 

Fiskbrunna i norr till Notholmen i söder. I öst-

västlig riktning löper två parallellgående 220 kV-

ledningar mellan Fiskbrunna och Värsta. 

Länsstyrelsen anser att dessa kraftledningar bör 

redovisas i kartmaterialet för att tydliggöra att 

hänsyn kan behöva tas i planeringen så att 

påverkan på människors hälsa och säkerhet 

undviks. Svenska Kraftnät har en policy, som 

stöds av Länsstyrelsen och 

Strålsäkerhetsmyndigheten, att vid 

nyprojektering tillämpa 0,4 mikrotesla som 

högsta magnetfältsnivå vid byggnader där 

människor vistas varaktigt.  

 

UV-strålning 
För att minska risken för hudcancer finns 

anledning att planera barns utemiljöer, inte 

minst kring skolor och förskolor, med vegetation 

som skuggar så att direkt UV-strålning från 

solen begränsas.  

 

Risker farligt gods med mera 
Är planområdet beläget inom 150 meter från 

vägar och järnvägar där transport av farligt gods 

kan förekomma ska de risker som detta medför 

analyseras. Länsstyrelsen anser att avsteg från 

dessa riktlinjer ej ska göras, för att säkerställa 

en fortsatt hög säkerhet. Det ökande byggandet 

intill transportleder för farligt gods gör att den 

samlade samhällsrisken ökar även om den för 

varje enskild plan kan anses vara på en 

acceptabel nivå. I översiktsplanen bör den 

ökande samhällsrisken beaktas. 

 

Trafikverkets rekommenderade primära vägar 

för transporter av farligt gods inom Håbo 

kommun är väg E18. Rekommenderade 

sekundära transportvägar finns inte i Håbo 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer om radonsäkert 

byggande.  

 

 

 

 

 

Översiktsplanen redovisar 

stora kraftledningar på 

mark- och 

vattenanvändningskartan 

och på karta i bilagan med 

Planeringsförutsättningar 

om hälsa, säkerhet och 

risk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

i enlighet med 

Länsstyrelsens syn på 

riskanalyser längs vägar 

och järnvägar med farligt 

gods.  

 

 

 

 

 

 

Bilagan med 

planeringsförutsättningar 

förtydligas avseende att 

sekundära transportvägar 

för farligt gods utgör 
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kommun men länsväg 269/263 rekommenderas 

för transporter till och från Sigtunaområdet i 

Upplands-Bro kommun. Transporter av farligt 

gods förekommer också på järnväg.  

 

Skyddsområden utmed järnväg  

Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny 

bebyggelse tillåtas inom 30 meter från närmaste 

spårmitt. Beakta särskilt den notering som finns 

gällande rekommendationer i planering längs 

Mälarbanan där Trafikverket vill hävda 35 m 

byggnadsfrihet utifrån ett framtida behov av 

ytterligare två spår. Länsstyrelsen anser att 

kommunen kan överväga Trafikverkets 

resonemang utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse 

från urspårning av tåg och ger utrymme vid 

eventuella räddningsinsatser om det skulle ske 

en olycka. Risker med farligt gods bör dock 

beaktas inom ett område på 150 meter från 

järnvägen. Här kan särskilda analyser behövas 

för att utreda om framtida bebyggelse är lämplig 

med hänsyn till järnvägen.  

 

Risk för ras och skred 
Länsstyrelsens skredkarteringskarta finns med i 

översiktsplanen (bilaga 1). I översiktsplanen 

påpekas att vid ändrad markanvändning ska 

alltid risken för skred undersökas. I Håbo 

kommuns LIS-plan påpekas att frågan gällande 

ras och skred alltid bör hanteras vid planering i 

strandnära lägen. Länsstyrelsen vill informera 

om att frågan alltid ska hanteras. Detta är ett 

krav enligt PBL, vilket ska framgå av 

översiktsplanen.  

 

lokala föreskrifter för 

transporter till 

industriområden. 

 

 

 

Se tidigare kommentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIS-planen antogs 2016 

och arbetas in i 

översiktsplanen vilket 

innebär att den kommer 

att upphävas i samband 

med att den nya 

översiktsplanen antas. 

Översiktsplanen anger att 

risk för ras och skred alltid 

ska hanteras.  

 Länsstyrelsens synpunkter utifrån 2 
kap. 2-3 § PBL allmänna intressen 
samt nationella mål, planer och 
program  

 

 I översiktsplanen anger kommunen både RUS 

och RUFS som styrande dokument. Av 

planförslaget framgår att det har bäring på 

samtliga av RUS fyra inriktningar (en innovativ 

region, en växande region, en kompetent region 

och en attraktiv region) men att kommunen 

anser att särskilt inriktningen om en växande 

region är applicerbar på Håbo kommun. 

Länsstyrelsen vill här framföra att planen med 

fördel kan utvecklas med en etappindelning för 

Översiktsplanen revideras 

så att framtida bebyggelse 

kategoriseras som 

utbyggnad på kort sikt 

respektive lång sikt.  
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att tydliggöra kommunens ställningstaganden 

utifrån kortare och längre tidsperspektiv. 

 

Trafikinfrastruktur  
Väg  

Länsstyrelsen ser positivt på att Håbo kommun 

avser att ta fram en övergripande 

infrastrukturplan då den ökande befolkningen 

kommer att ställa krav på ny infrastruktur.  

 

Gång- och cykelvägar 

I översiktsplanen presenteras flera olika 

förbindelser för gång- och cykeltrafik både för 

arbetsresor och rekreations- och turistresor. 

Planerad utbyggnad av gång- och cykelvägar 

skulle knyta ihop kommunens mindre orter med 

Bålsta men även knyta Bålsta till Bro och på så 

sätt stärka det regionala cykelvägnätet. 

Länsstyrelsen ser mycket positivt på en 

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet men vill 

poängtera att kommunen bör knyta detta 

tydligare till sin egen infrastrukturplan samt till 

länstransportplanen och RUFS.  

 

Förbindelse – Skokloster – Knivsta 

Håbo kommun föreslår i översiktsplanen en 

broförbindelse mellan Skokloster och Knivsta. 

Länsstyrelsen vill framhålla att alternativen 

måste utredas noggrant samt att konsekvenserna 

måste belysas ordentligt.  

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

så att det framgår att 

lokalisering av en 

framtida färjeförbindelse 

mellan Skokloster och 

Knivsta måste utredas. 

Alternativ med bro utgår.  

 

 Naturmiljö  

 Länsstyrelsen erinrar om pågående 

naturreservatsbildning norr om 

omvandlingsområde Kalmarsand. Länsstyrelsen 

ser positivt på att ett samband med Stockholms 

gröna kil Görvälnkilen skapas och vill 

understryka vikten av att en sådan koppling 

långsiktigt ska kunna bidra både till biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster.  

 

Under rubriken fritid anges att en 

grönstrukturplan, som pekar ut värdefulla 

områden samt fastställer bevarande, utveckling 

och sammanlänkning av dessa, bör tas fram och 

att den ska utgöra ett verktyg för framtida 

planering. Länsstyrelsen anser att det är positivt 

att en grönstrukturplan tas fram. Länsstyrelsen 

anser att det skulle bidra till planens tydlighet 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

övergripande grönstruktur 

och gröna samband 
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om den befintliga övergripande grönstrukturen 

redovisas som en utgångspunkt för förslaget.  

 

I beskrivningen för område 4C Norr om E18 står 

att en grön koppling, från Granåsen vidare mot 

Stockholms län och Görvälnkilen bör bevaras i 

samband med att området utvecklas till 

verksamhetsområde. Länsstyrelsen anser att 

kommunen ytterligare ska belysa frågan om hur 

dessa motstående intressen ska avvägas.  

 

I avsnitt Tillvarata naturen anger kommunen att 

åtgärder som innebär ett intrång i särskilt 

värdefulla natur- och kulturområden ska 

undvikas men att de kan få genomföras om 

åtgärden resulterar i en ökad hållbarhet i andra 

avseenden. Länsstyrelsen anser att om intrång 

ska göras i värdefulla naturområden så måste 

det motiveras och i enlighet med föreslagna 

riktlinjer bör kompensationsåtgärder övervägas. 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

motstående allmänna 

intressen.  

 

 

 

 

Översiktsplanens 

inriktning om värdefulla 

natur- och kulturmiljöer 

förtydligas avseende 

kompensationsåtgärder. 

 Kulturmiljö   

 Övriga kulturhistoriskt värdefulla områden 

För att översiktsplanens olika delar ska utgöra 

ett användbart underlag vid planering, bör större 

vikt läggas vid att tydliggöra de kulturhistoriska 

värdena, både i text och på karta. Presentationen 

av dem är i samrådshandlingen delvis otydlig, 

ibland missvisande och utspridd på olika delar av 

handlingen. Länsstyrelsen föreslår att 

kommunen redovisar alla kulturmiljövärden på 

samma ställe i planhandlingen, t.ex. under bilaga 

1, Allmänna intressen. 

 

Istället för att enbart söka motivering till varför 

man föreslår att utpekade värden ska tas bort 

eller skadas, anser Länsstyrelsen att fokus bör 

ligga på att se kulturmiljövärden som en tillgång 

och resurs i planeringen och på att finna 

lösningar som inte skadar utan snarare 

förstärker de värden som finns i området. 

 

Det kan generellt vara komplicerat att 

kompensera för ett skadat eller borttaget 

kulturmiljövärde, då platsen ofta har betydelse 

för värdet och autenticitet är av vikt i 

sammanhanget. Länsstyrelsen ifrågasätter 

innebörden av kompensationsåtgärder i 

förhållande till kulturmiljövärden och därmed 

riktlinjen i avsnittet kulturhistoriska miljöer. 

 

Översiktsplanens upplägg, 

struktur och omfång 

ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanens riktlinje 

om 

kompensationsåtgärder 

vid skadat eller borttaget 

kulturmiljövärde stryks 

och ersätts med att 

kommunen utgår från 

skadelindringshierarkin, 
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Kommunen bör förtydliga vad det kan vara fråga 

om i relation till kulturmiljövärden. 

 
Fornlämningar 

Det finns områden med fornlämningar av högt 

värde, vilka inte ingår i särskilt utpekade 

områden, men som bör bevaras, och där tillstånd 

till borttagande troligen inte kommer att medges 

vid en eventuell ansökan. Det gäller t.ex. vissa 

hålvägsmiljöer vid Draget. Planhandlingen 

omtalar att tätortsnära naturmark är 

prioriterad. Den kan med fördel läggas inom 

områden som inkluderar fornlämningar och 

deras lagskyddade fornlämningsområden. 

Lämningarna kan då tillgängliggöras, vilket 

ligger i linje med de nationella målen för 

kulturarvsarbetet.  

 

Elektroniska kommunikationer, master 
En robust och välutbyggd IT-infrastruktur är 

viktig för att trygga välfärden och är en central 

infrastruktur som ligger till grund för många 

andra områden och behöver därför tas med tidigt 

i planeringsprocessen.  

 

Master och höga objekt kan, beroende på hur och 

var de placeras i landskapet, påverka 

landskapsbilden negativt. Länsstyrelsen anser 

att det vore värdefullt om kommunen i 

översiktsplanen anger riktlinjer för placering av 

master ur ett landskapsbildsperspektiv men 

också med avseende på elektromagnetisk 

strålning.  

 

Friluftsliv och rekreation  
I översiktsplanen beskrivs Håbo kommuns 

nuvarande och framtida möjligheter till friluftsliv 

och rekreation på ett bra sätt. Kommunen lyfter 

vikten av att det finns miljöer för friluftsliv och 

rekreation som passar alla vilket länsstyrelsen 

ser som mycket positivt. Länsstyrelsen ser det 

som positivt att kommunen planerar att ta fram 

en grönstrukturplan. 

 

Länsstyrelsen vill också lyfta de tio nationella 

målen om friluftsliv.  

 

Barnperspektiv  
Länsstyrelsen vill understryka vikten av att 

beakta barnens perspektiv i planeringen. 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen ska 

där kompensation är sista 

”utväg”.  

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

fornlämningars lagskydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende att 

påverkan på 

landskapsbild, natur- samt 

kulturvärden ska utredas 

vid prövning av master 

och andra höga objekt.  

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns perspektiv 

redovisas i 

hållbarhetsbedömningen. 
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redovisa hur barnperspektivet har tagits om 

hand i arbetet med att ta fram översiktsplanen 

hittills och hur de får komma till tals framöver 

och får möjlighet att påverka planen och dess 

inriktning.  

 

Länsstyrelsen noterar att Håbo kommun avser 

att planera för stora förskolor med 6-8 

avdelningar. Länsstyrelsen upplyser om vikten 

av att barn och unga har tillgång till tillräckligt 

stora gårdar för att kunna utveckla sin fysik. 

 

Där visas också hur 

barnperspektivet har 

tagits om hand i arbetet 

med att ta fram 

översiktsplanen.  

 

Noteras. 

 

 Länsstyrelsens upplysningar om 
lag, förordnanden och prövningar 
mm  

 

 Fornlämningar, kyrkomiljöer och 
byggnadsminnen 
Planen är otydlig om vilka lagskydd som gäller 

för olika objekt och miljöer med kulturmiljövärde. 

Riksintresseområden ska skyddas från påtaglig 

skada enligt miljöbalken, men inte 

kulturmiljölagens 2:a kap som uppges i Bilaga 2, 

Riksintressen.  

 

Det bör i översiktsplanen tydliggöras att alla 

fornlämningar åtnjuter ett starkt skydd enligt 

kulturmiljölagens andra kapitel. Vidare bör de 

likaså lagskyddade fornlämningsområdena 

nämnas, vilka omgärdar alla fornlämningar. 

Sedan 2014 har kulturmiljölagens definition av 

fornlämning ändrats. Kulturmiljölagens skydd av 

privata byggnadsminnen enligt 

kulturminneslagens tredje kapitel bör nämnas. 

Så även skyddet för statliga byggnadsminnen 

med trädgårdar mm., enligt förordning 2013:558. 

Detsamma gäller skyddet för kyrkor tillkomna 

före 1940, med tillhörande kyrkotomter, enligt 

kulturmiljölagens 4:e kapitel.  

 

Artskydd och fridlysta arter  
Kommunen har ett ansvar för att, vid 

utvecklingen av staden och orter, ta hänsyn till 

de fridlysta arterna och bevarandet av deras 

livsmiljöer. Länsstyrelsen anser att artskyddet 

och en kommunal naturvårdsstrategi bör 

tydliggöras i större utsträckning i 

översiktsplanen för att tidigt kunna ta hänsyn 

till naturvärdena och därmed underlätta ett 

efterföljande planarbete och genomförande. 

Översiktsplanen kan i detta syfte presentera 

 

 

Bilagan förtydligas 

avseende lagskydd för 

olika objekt och miljöer 

med kulturmiljövärde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen avser inte att 

ta fram ytterligare 

naturvårdsstrategier eller 

riktlinjer för utredningar 

och skyddsåtgärder.  
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befintligt planeringsunderlag samt riktlinjer för 

utredningar och skyddsåtgärder så att 

stadsutveckling och naturvård kan integreras.  

 

Vattenskyddsområde 
Av översiktsplanen framgår att Håbo kommun 

avser att skydda samtliga kommunens 

vattentäkter genom vattenskyddsområden. 

Dispens från gällande vattenskyddsföreskrifter 

kan komma att krävas för ett flertal projekt inom 

staden. Ansökan om dispens görs hos Läns-

styrelsen. En dispens får inte medges om de 

ansökta åtgärderna motverkar syftet med 

vattenskyddsområdet. 

 

Landskapsbildskydd 
Inom kommunen finns flera områden med 

landskapsbildskydd enligt naturvårdslagen i dess 

äldre lydelse. Länsstyrelsens tillstånd kan 

krävas för ny- och ombyggnader, ändring av 

fasad eller tak, ändring av marknivån, 

luftledningar och andra infrastruktur-

anläggningar, plantering av skog, avverkning 

samt uppförande av eller ändring av plank eller 

mur. De områden som omfattas av förordnande 

för skydd av landskapsbilden i Håbo kommun är 

Biskops-Arnö och Lilla Ullfjärden med 

omgivningar. Lagstiftarens avsikt är att 

förordnanden om landskapsbildskydd ska 

ersättas av modernare lagstiftning tillexempel 

områdesbestämmelser. Länsstyrelsen ser gärna 

att kommunen initierar ett sådant arbete. 

 

Markavvattning 
Vid planering för bebyggelse eller exploateringar 

av våtmarker eller annan mark där det krävs 

markavvattning för att kunna genomföra 

exploateringen måste det markavvattningsförbud 

som gäller i Uppsala län vägas in tidigt i 

planeringsprocessen. Markavvattningsförbudet 

innebär ett hårdare bevarandeskydd och att 

prövningen av en markavvattning ska ske i två 

steg. Först krävs en dispens från 

markavvattningsförbudet och sedan tillstånd till 

själva åtgärden. Dispensprövningen är att 

betrakta som en tillåtlighetsfråga. 

 

Vid planering för bebyggelse eller exploateringar 

av jordbruksmark är det viktigt att i ett tidigt 

skede skaffa sig kunskap om befintliga 

 

 

 

 

 

Noteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ser inte behov 

av att ersätta dagens 

förordnanden om 

landskapsbildskydd med 

skydd enligt modernare 

lagstiftning. Berörda 

områden skyddas även 

genom annan lagstiftning, 

exempelvis som 

naturreservat, 

Natura2000 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. 
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markavvattningsföretag i området eller sådana 

som kan komma att beröras.  

 Länsstyrelsens synpunkter på 
hållbarhetsbedömningen inklusive 
MKB 

 

  Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer 

att göra en hållbarhetsbedömning med syftet att 

identifiera, beskriva och bedöma 

hållbarhetsaspekter och de betydande 

miljöaspekter som planförslaget ger upphov till. 

Länsstyrelsen anser att den samlade 

konsekvensbeskrivningen och förslagen till 

åtgärder ska behandlas i det fortsatta 

planarbetet. 

 

Länsstyrelsen anser att etappindelning och 

avgränsning i tid är en lämplig åtgärd att vidta i 

den fortsatta planeringen.  

 

Kommunen anger att nollalternativet utgörs av 

översiktsplanen från 2006 samt den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta från 2010, samt den 

praktiska tillämpningen av ÖP och FÖP, i det fall 

det kan beläggas att tillämpningen skiljer sig 

väsentligt från dokumentens intentioner.  

 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av de 

konsekvenser som blir följden av de olika 

utvecklingsscenarier för befolkningsökningen 

som kommunen presenterar. Länsstyrelsen 

önskar en redogörelse av den påverkan som de 

olika scenarierna har på sociala, ekonomiska och 

miljömässiga hållbarhetsaspekter.  

 

Noteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

så att framtida bebyggelse 

kategoriseras som 

utbyggnad på kort sikt 

respektive lång sikt.  

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

avseende befolknings-

utveckling. Alternativa 

utvecklingsscenarierna 

utgår.  

 

 

 

Övriga myndigheter, organisationer och 
privatpersoner 
 

 Generellt  

Trafikverket Trafikverket anser att översiktsplanen har en 

god övergripande struktur som gör det lätt att 

förstå kommunens ambitioner och avsikter för 

den fysiska planeringen. Det är tydligt hur mark- 

och vattenområden långsiktigt ska användas och 

hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras.  

 

Noteras. Översiktsplanens 

upplägg, struktur och 

omfång ändras. 
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SGI Statens geotekniska institut saknar en 

beskrivning av hur geotekniska förutsättningar 

påverkat planläggningen. Exempelvis har LIS-

området Sånka strand potentiellt hög 

eroderbarhet vilket bör noteras och hanteras i 

områdesbeskrivningen. 

Geotekniska 

förutsättningar utreds i 

efterföljande 

detaljplanering och 

tillståndsgivning.  

Bygg- och 

miljönämnden 

 

Bygg- och miljönämnden anser att Håbo 

kommuns förslag till ny översiktsplan är väl 

avvägd och kan ge god vägledning inför 

kommande beslut. I övrigt har de inget att 

erinra. 

 

Noteras. 

Enköpings 

kommun, 

Sigtuna 

kommun, 

Räddningstjänst

en Enköping-

Håbo 

Enköpings kommun anser att Håbo kommun 

tagit fram ett genomarbetat planförslag. Sigtuna 

kommun finner översiktsplanens huvudsakliga 

inriktning övertygande på en övergripande nivå 

och delar uppfattningen om att en sammanhållen 

bebyggelsestruktur i lägen med god 

kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar 

utveckling. Räddningstjänsten (RTJ) framför sitt 

positiva omdöme om översiktsplanen som ger en 

översiktlig och god bild av kommunens mål och 

strategier avseende framtida mark- och 

vattenanvändning. 

Noteras.  

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen Håbo anser generellt att 

förslaget till översiktsplan överträffar de tidigare 

översiktsplanerna 1990 och 2006 samt fördjupad 

översiktsplan för Bålsta tätort 1994, 2002 och 

2010. De framför sin positiva inställning till att 

kommunen inför detta planarbete gjort 

ortanalyser i exempelvis Krägga/Stämsvik och 

Skokloster där de boende fått framföra sina 

åsikter. De uppskattar även tendens till att nya 

utvecklingsområden framför allt för nya bostäder 

i högre grad än tidigare läggs mera centralt, 

exempelvis genom förtätning av befintliga 

bostadsområden och i närheten av goda 

kollektivtrafiklägen.  

 

Noteras. 

Region Uppsala Region Uppsala anser att kommunen till 

granskningsversionen bör arbeta in de nya 

regionala målsättningarna och förutsättningarna 

som lyfts fram i den nya strategin Regional 

utvecklingsstrategi. Region Uppsala anser att 

kommunen tydligare bör redovisa hur 

översiktsplanen bidrar till att uppnå de regionala 

mål som nämns i denna strategi. 

 

Kommunen bör även tydligare redovisa hur 

översiktsplanen bidrar till att uppnå de regionala 

Översiktsplanen 

uppdateras avseende ny 

regional utvecklings-

strategi och nytt 

trafikförsörjningsprogram 

samt förtydligas avseende 

hur planen bidrar till att 

nå regionala mål.  



27 
 

målen för kollektivtrafik i 

trafikförsörjningsprogrammet som antogs 2016.  

Privatpersoner 

 

Flera privatpersoner anser att Håbos befolkning 

bör öka medan andra tycker att ökad inflyttning 

kostar mer än det smakar. Någon menar att man 

inte kan basera sin prognos på några få års 

tillväxt, och en annan tycker att scenario 1 är en 

bra och harmonisk utvecklingstakt.  

 

Kommuns vision Vårt 

Håbo 2030, utgår ifrån att 

befolkningen ska öka till 

25 000 invånare år 2030. 

Det innebär en årlig 

ökning om 1–1,5 %. 

 

 
Väppebyvägens 

intresseförening 

 

 

Tidshorisont 
Väppebyvägens intresseförening anser inte att 

det i kommunfullmäktiges beslut finns stöd för 

en översiktsplan som sträcker sig bortom 2030 

och att översiktsplanen ska baseras på visionen 

Vårt Håbo 2030.  

Kommunen bedömer att 

det är lämpligt att 

fokusera på perioden fram 

till år 2030, men ha en 

utblick mot år 2050, i 

frågor av en övergripande 

strukturell karaktär där 

besluten är 

vägvalsavgörande.  

 

En översiktsplan behöver 

ha en relativt lång 

tidshorisont för att 

uppfylla plan- och 

bygglagens krav att ange 

inriktningen för den 

långsiktiga utvecklingen 

av den fysiska miljön.  

Privatpersoner  Några personer anser att kommunen inte följer 

Boverkets rekommendationer för tidshorisont, 

vilket skapar onödig oro. Någon tycker att 

tidshorisonten bör utökas till 2050 då 2030 är 

snart och att det kommer ta tid att fatta alla 

beslut och hantera överklaganden, medan en 

annan inte tycker att det är bra att ha utblick 

mot 2050 utan att planen endast ska omfatta 

tidsperioden till 2030.  

 

Se kommentar till 

Väppebyvägens 

intresseförening. 

 
Privatpersoner 

 

Bålsta som stad 
Flera personer motsätter sig idén om att göra 

Bålsta till stad. Stadsliv är inte attraktivt och 

går emot anledningen till att människor flyttade 

till Bålsta. Flera vill behålla bykänslan och 

undrar hur en sådan grundläggande förändring 

av samhället kan ha gått igenom utan att man 

frågat invånarna vad de vill. Det saknas ett 

demokratiskt beslut och en tydlig analys över hur 

Håbo ska utvecklas i framtiden. Att det dessutom 

är skatten som ska finansiera detta, tycker 

många är fel. Enligt Boverket måste kommunen 

ange en tydlig tidsplan och kommunen bör 

tydligare beskriva hur de ska genomföra 

 

Översiktsplanen utgår 

från kommunens vision 

Vårt Håbo 2030 som 

antogs av kommun-

fullmäktige 2014. I 

visionen beskrivs att 

Bålsta ska utvecklas till 

en levande småstad.  

 

Genom att ta fram en ny 

översiktsplan beslutar 

kommunfullmäktige hur 

kommunen vill att Håbo 
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förtätningen. Någon frågar sig också vad som 

hände från förra översiktsplanen då det snarare 

var småbarnsfamiljer i jakt på eget hus som man 

ville locka till kommunen. En annan hänvisar till 

enkäter som genomförts på Facebook-sidorna 

Bålstas anslagstavla och Allt om Håbo där 

majoriteten inte ville se stadslik bebyggelse.  

 

ska utvecklas i framtiden. 

Översiktsplanen utgör 

alltså det demokratiska 

beslut som efterfrågas. 

Översiktsplanen innehåll 

och process regleras av 

plan- och bygglagen.  

 

Översiktsplanen revideras 

så att Bålsta ska utvecklas 

till en levande småstad, 

men samtidigt till största 

delen bibehålla sin 

nuvarande karaktär. 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras genom att 

bebyggelsezonerna ändras 

och ges generella principer 

för framtida bebyggelse. 

 

 Hållbar utveckling   

Region Uppsala 

 

Region Uppsala anser att kommunens inriktning 

överlag bidrar till en hållbar utveckling genom 

förbättrade gång- och cykelmöjligheter samt att 

underlaget för kollektivtrafiken förväntas öka. 

De investeringar som Region Uppsala gör i 

kollektivtrafik får på detta sätt största möjliga 

nytta. 

 

Noteras. 

Centerpartiet Centerpartiet är mycket tveksam till skrivningen 

i utvecklingsstrategierna angående fokuserad 

utveckling. En hållbar utveckling sker bäst med 

en balanserad utveckling, där såväl centrum som 

landsbygd ingår. Självklart ska 

infrastrukturinvesteringar nyttjas, men inte på 

bekostnad av en utveckling av hela kommunen. 

Infrastruktur av transporter finns i kommunen, 

och för VA finns alternativa lösningar. 

Bebyggelse av passivhus är t.ex. ett väl så bra 

klimatalternativ som att koncentrera bebyggelse 

för kortare reseavstånd. 

Översiktsplanens 

utvecklingsstrategier 

nyanseras så att 

landsbygdens 

förutsättningar framgår.  

Privatpersoner Flera känner sig engagerade över klimatfrågan 

och hur Håbo ska bli mer hållbart och fossilfritt. 

Hur detta ska genomföras finns det olika åsikter 

om. Vissa tycker att översiktsplanen strategi att 

bygga tätt och nära är bra. Andra kritiserar 

Kommunen uppskattar att 

det finns ett stort 

engagemang i 

klimatfrågan.  
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planen för att inte vara tillräckligt vetenskapligt 

belagd eller att den förstör kommunens viktiga 

råvattenintag. Förslag har inkommit att alla 

nybyggen ska vara passivhus och ha solfångare 

som norm, och att kommunen borde begära en 

lagändring i PBL för att möjliggöra detta. Vissa 

anser också att det globala perspektivet saknas 

och efterfrågar att kommunen ska gå i frontlinjen 

för detta. 

 

Någon befarar att det nya logistikcentrumets ska 

påverka klimatet, då de beräknade 

fordonsrörelserna per dag uppgår till ca 7500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen bedömer att 

det i en avvägning mellan 

olika intressen är lämpligt 

med logistikcentrum norr 

om Bålsta tätort enligt 

framtaget detaljplane-

program. Stickspåret till 

järnvägen möjliggör goda 

förutsättningar att 

hantera gods på järnväg. 

 Landsbygdsutveckling  

Håbohus AB 

 
Håbo hus anser att översiktsplanen genomsyras 

av att utbyggnaden på landsbygden bör 

minimeras men att utvecklingen ändå ska 

främjas. Det ger ett dubbelt budskap. I 

utvecklingen av landsbygden ingår rimligen 

bostäder, annars kommer inte landsbygden att 

utvecklas. 

För att övrig samhällsservice ska kunna 

utvecklas måste en kritisk massa av boende 

uppnås. En avvägd exploatering av landsbygdens 

redan existerande samhällen skulle gynna dessa 

samhällen och ge förutsättningar för en mer 

livskraftig landsbygd. 

Översiktsplanen revideras 

avseende landsbygds-

utveckling och utveckling 

av mindre orter i 

kommunen.  

 

Håbohus AB Håbohus AB anser att exploatering på 

landsbygden borde prioriteras. De hänvisar till 

nationell och lokalpolitisk uppslutning kring 

vikten av ökat bostadsbyggande samt 

ägardirektiven för Håbohus AB. Enligt 

ägardirektivet ska det finns en variation i läge. 

För att tillgodose detta är det nödvändigt att 

Håbohus även kan etablera sig på andra ställen 

än enbart Bålsta.  

 

Tillräcklig kommunal infrastruktur är en 

förutsättning för utveckling av bostäder och 

annan service. Nya exploateringar ska rimligen 

bekosta sin egen utbyggnad av kommunal 

infrastruktur, men att i en översiktsplan 

begränsa möjligheten av utveckling med 

argumentet att befintlig kapacitet inte finns är 

Se ovan kommentar. 
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en för låg ambitionsnivå. Om det blir för dyrt 

med att lösa väg och VA så kommer det reglera 

sig självt. Kommunen behöver inte heller vara 

huvudman för alla vägar och VA-anläggningar. 

Utbyggnad, ägande och drift kan till exempel ske 

genom samfälligheter. Bolagets ståndpunkt är 

att kommunen behöver vara mer proaktiv och 

reflektera kring olika lösningar och upplägg för 

vägar och VA för att möjliggöra en utbyggnad på 

landsbygden.  

 

Centerpartiet 

 

Centerpartiet efterlyser positiva skrivningar om 

möjligheten att utveckla landsbygden för mer än 

för rekreation. T.ex. utveckling av kyrkbyarna. 

Dagens områdesbestämmelser ska inte 

utvecklas, snarare avvecklas. Skrivningarna om 

att landsbygden inte kan erbjudas samma service 

är inte acceptabel. Skrivningarna om ”endast i 

begränsad omfattning” är inte heller acceptabel, 

det handlar snarare om vikten av en balanserad 

utveckling. 

 

På sidan 25 och 26 finns skrivningar som innebär 

en mycket stark koncentration av framtida 

bebyggelse. Denna utveckling stöds inte av 

Centerpartiet. De anser istället att kommunen 

ska utvecklas i balans. Det medför också att 

skrivningarna på sidan 29-32 behöver förändras 

från den mycket restriktiva ton som finns i 

remissmaterialet till en mer positiv ansats för 

utvecklingen av kommunen även utanför Bålsta. 

Detta gäller särskilt avsnittet om Ekilla, 

Biskops-Arnö och Lilla Ullfjärden.  

 

Utvecklingen av Skoklosterhalvön begränsas 

idag av omfattande restriktioner. Centerpartiet 

anser att det är rimligt att i anslutning till slottet 

ha en restriktiv syn på hur en komplettering av 

bebyggelsen kan ske. För halvön i övrigt behövs 

färre restriktioner. I planen bör tydligt anges 

kommunens ambitioner att utveckla bebyggelse 

och service på halvön, bl.a. för att stärka 

underlaget för den skolverksamhet som finns där 

och på sikt bygga ut till en 0-9-skola för att 

minska behovet av skolpendling. En framtida 

förbindelse, som möjligen ska planeras på det 

kortaste avståndet mellan kommunerna, kommer 

att vara till gagn för halvöns utveckling och 

knyta Håbo och Skokloster närmare övriga länet. 

Pendlare skulle då t.ex. nå stationen i Knivsta på 

20-30 min med elcykel/moped/buss.  

 

Se kommentar till 

Håbohus AB.  

 

Områdesbestämmelser 

kan reglera användning av 

mark- och vattenområden 

om det behövs för att 

säkerställa syftet med 

översiktsplanen eller för 

att tillgodose ett 

riksintresse enligt 

miljöbalken. 

Områdesbestämmelser 

kan också reglera största 

tillåtna area för fritidshus 

och dess tomter, 

omfattningen av krav på 

bygglov, rivningslov och 

marklov samt placering, 

utformning och utförande 

av byggnadsverk och 

tomter.  
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Lantbrukarnas 

riksförbund 

Ny bebyggelse på landsbygden kan ge 

förutsättningar för förbättrad samhällsservice 

och gynna landsbygdens utveckling.  

 

Se kommentar till 

Håbohus AB.  

 

Privatpersoner Landsbygdsutvecklingen engagerar många 

privatpersoner och flera påpekar vikten av att 

inte glömma landsbygden i ett ganska city-

orienterat resonemang. Likt Håbohus tycker 

privatpersoner att kommunen ger dubbla 

budskap i hur de å ena sidan vill främja 

landsbygden men å andra sidan inte vill bygga 

eller bygger på fel ställen. Synpunkter har 

inkommit om markägarens och individens egna 

rätt att bygga och bosätta sig där de vill och det 

egna ansvaret att då se till att det finns tillgång 

till VA och vägar. Vikten av att tydliga riktlinjer 

för landsbygden finns med redan i 

översiktsplanen har också framhållits, för att 

minimera senare diskussioner för icke 

detaljplanelagdmark. 

 

Se kommentar till 

Håbohus AB.  

 

 Framtida bebyggelseutveckling  

Upplands-Bro 

kommun 

 

Upplands-Bro kommun lyfter att 

koncentrationen av Håbo kommuns planerade 

bebyggelseutveckling till de centrala och södra 

delarna av Bålsta ger en stärkt koppling till 

Bålsta centrum för angränsande landsbygd i 

Upplands-Bro kommun. Det är värdefullt att 

sammanhängande grönstråk planeras mellan och 

inom förslagen till förändringsområden. 

 

Noteras. 

HåboHus AB 

 
Håbohus AB anser att bebyggelsehöjden 

generellt är för låg i zon 2 men till viss del även i 

zon 3. För produktion av bostadsrätter är de 

ekonomiska förutsättningarna bättre än för 

produktion av hyresrätter. För produktion av 

hyresrätter är de ekonomiska förutsättningarna 

generellt beroende av våningsantalet. Generellt 

ger flerbostadshus med 1, 3, 4 eller 8 våningar 

sämre ekonomiska förutsättningar än bostadshus 

med 2, 5, 6 eller 7 våningar. Zon 2 bör i 

normalfallet kunna bebyggas med 2–6 våningar.  

Genom att beskriva hur bebyggelsen ska 

utformas i de olika zonerna låser man fast sig för 

mycket, t.ex. att bebyggelsen i zon 2 ska vara 

formad i kvartersstruktur och vara 2–4 våningar. 

Det kan finnas områden som utpekas som zon 2 

där betydligt högre bebyggelse är lämplig eller 

nödvändig för att finansiera en exploatering. 

Kalmarsand och Siloområdet är området som 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras genom att 

bebyggelsezonerna ändras 

och ges generella principer 

för framtida bebyggelse. 
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rimligen har inslag av en högre bebyggelse. 

Zonbeskrivningarna behöver luckras upp och ges 

större flexibilitet. Exempel på hur formuleringen 

skulle kunna vara för zon 2:   

”Bebyggelsen ordnas normalt enligt en 

kvartersstruktur med 2–6 våningar, dock ska 

alltid områdets specifika förutsättningar beaktas 

vilket kan innebära att både annan struktur och 

höjd på bebyggelsen är att föredra.”  

 

Centerpartiet i 

Håbo 

 

Centerpartiet noterar att hela centrala Bålsta 

betraktas som förändringsområde och anser att 

särskilt förslagen beträffande zon 2 och zon 3 

förefaller dåligt genomtänkta. Förändringar 

enligt dessa förslag under planperioden, fram till 

2030, lär bli mycket kostsamma och innebär en 

ineffektiv kapitalanvändning.  

 

Centerpartiet anser att det är bra med tydliga 

skrivningar kring att förtäta Bålsta centrum, 

särskilt i anslutning till resecentrum. T.ex. med 

punkthus norr om dagens infartsparkering, och 

på Scouttomten samt höga hus vid gamla 

siloområdet med access till bad med service. Men 

också Kalmarsandsområdet med dess access till 

Mälaren bör planeras för ökad bebyggelse. Detta 

kan göras i samverkan med en utveckling av 

Kalmarsandsbadet till en Riviera för Bålsta. 

 

Byggande av bostäder som kan hjälpa till att 

finansiera dessa projekt kommer alltså leda till 

betydande klimatförbättringar. De föreslår därför 

att Torresta-Talltorp anges som 

förändringsområde samt att mindre delar av 

Bålstaåsens nordvästra parti bebyggs. Område 

1B anser de ska utgå, medan område 1A ska 

utökas upp till nuvarande Åsleden. Detta 

förbättrar möjligheterna att inrätta 

naturreservat på Bålstaåsen och att upprätthålla 

Görvälnkilen. De anser att område 1A ska 

begränsas i nordost så att det slutar i höjd med 

nuvarande parkering på norra sidan av 

järnvägen. Den borttagna delen ska ingå i det 

tänkta naturreservatet. 

 

Se kommentar till 

Håbohus AB.   

 

 

 

 

 

 

Se kommentar till 

Håbohus AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras så att Åsleden 

förlängs mot Ullevivägen/ 

Stockholmvägen. 

Gränserna för 

förändringsområdet 

centrala Bålsta (1A) 

justeras.  

 

Översiktsplanen anger att 

Bålstaåsen värden ska 

skyddas långsiktigt från 

att tas i anspråk. Detta 

kan ske genom inrättande 

av ett naturreservat eller 

motsvarande. 
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Håbohus AB Håbohus AB anser att det är få ställen där 

Mälaren är tillgänglig för Bålstas allmänhet på 

ett anordnat sätt, t.ex. genom promenadstråk. 

Att allmänheten får tillträde till Mälaren bör 

vara prioriterat där det är möjligt. Fånäshalvön 

är ett område som på sikt kan bli mer tillgängligt 

för allmänheten genom omvandling från 

villasamhälle till ett område med flerbostadshus 

närmast vattnet. Dessa byggrätter skulle vara 

oerhört eftertraktade för att bygga till exempel 

bostadsrätter. Genom planändring kan markens 

värde öka och på detta sätt kan värdeökningen 

finansiera till exempel ett tillgängligt 

promenadstråk från Kalmarsand till 

Aronsborgsviken. Det gröna stråket i Gröna 

Dalen kan knytas ihop med Kalmarsand genom 

ett mälarband förbi Fånäs. Delar av Fånäs bör 

pekas ut som förändringsområde.  

 

Noteras. Att 

tillgängliggöra 

kommunens stränder är i 

linje med översiktsplanens 

intentioner.  

 

Inga större förändringar 

föreslås på Fånäshalvön. 

Dess befintliga karaktär 

avses bibehållas.  

 

 

Valla 

Vägförening 

 

Valla vägförening anser att den sydvästra delen 

av Lilla Ullfjärden bör behålla inriktningen 

enligt gällande översiktsplan. En detaljplan för 

de markområden som redan är ianspråktagna 

borde tas fram och beslut om utbyggd försörjning 

med kommunalt vatten och avlopp fattas, 

eftersom detta skulle främja de höga 

naturvärdena i området kring Lilla Ullfjärden. 

Då det i föreningen finns fastighetsägare med 

större tomter/fastigheter finns det ett stöd för 

viss förtätning inom området så att fler bostäder 

för såväl fritids- som permanentboende kan 

beredas. Detta torde vara positivt utifrån 

perspektivet att få fler ”finansieringskällor” till 

relevant utveckling av områdets infrastruktur. 

 

Kommunen bedömer att 

det är olämpligt att 

utveckla Lilla Ullfjärden 

med fler bostäder på 

grund av dess avskilda 

läge samt bristande 

infrastruktur. Det skulle 

medföra stora 

kommunalekonomiska 

kostnader samt påverka 

områdets höga 

naturvärden negativt. 

Naturskyddsföre

ning Håbo 

 

Naturskyddsföreningen motsätter sig att 

grönområdet 10B Nya Kalmarsand exploateras 

med bostadsbebyggelse. Området saknar 

kollektivtrafikförsörjning och 

Naturskyddsföreningen håller inte med om 

påståendet att området ”ligger relativt centralt”. 

De anser att området ska bevaras som 

grönområde och inte exploateras.  

 

Kommunen bedömer att 

en exploatering av Nya 

Kalmarsand måste föregås 

av en utredning som visar 

hur det gröna sambandet 

kan bibehållas.  

Privatpersoner Det ämne som berört flest privatpersoner har 

varit frågan om exploateringsnivå och förtätning. 

Ett stort antal synpunkter och frågor har 

inkommit om våningshöjder och 

förändringszonernas betydelse och påverkan.  

 

Många uttrycker oro över vad som kommer 

hända med de områden de idag bor i och att de 

Se kommentar till 

Håbohus AB och 

Centerpartiet.  
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ska bli allt för högexploaterade. Hög täthet 

mellan husen skapar dåliga stadsrum och skugga 

medan ett mer luftigt stadsrum är bättre för 

hälsan. Det finns även en oro över att den egna 

fastigheten ska tappa i värde och att höga 

flerbostadshus kommer stå bredvid småhus. Man 

är rädd att boendekvaliteter som man uppskattar 

och som var en bidragande faktor till varför man 

valde att bo i Håbo kommun, ska gå förlorade när 

bebyggelsen förtätas. Flera påpekar också att de 

flesta önskar sig ett eget hus och att det inte är 

lägenhet som man vill bo i om man flyttar till 

Håbo.  

 

Privatpersoner Några är mer positiva till förtätningsplanerna. 

Speciellt planen att bygga tätt och centrumnära. 

Att bygga på redan exploaterad mark sparar 

grönområden och är ekologiskt och ekonomiskt 

hållbart. Dock bör detta göras i nära dialog med 

de boende. Att bygga mer blandad bebyggelse är 

något flera tycker är positivt och någon tycker 

det vore det spännande att se flerbostadshus 

insprängda i befintliga villaområden. Förslag 

som inkommit på hur kommunen kan förtätas är 

att bygga på bussgarage och dylikt, bygga 

blandad bebyggelse i andra av Håbos tätorter 

samt att generellt låta fastighetsägare bygga 40% 

av sin tomtarea.  

 

Det efterfrågas även ett fungerande centrum 

mellan Gropenområdet och Idealbyn.  

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

utifrån pågående 

detaljplan för Skokloster 

udde.  

 

Privatpersoner Flera personer påpekar att kommunens behov av 

bostäder utifrån befolkningsprognos redan är 

uppnådd med de planerade bostäderna och att 

man därför ska vara aktsam i att markera 

områden som inte är aktuella då det skapar 

onödig oro. Det finns heller inget stöd i ”Vårt 

Håbo 2030” för att förtäta småhusområden.  

 

Se kommentar till 

Håbohus AB och 

Centerpartiet.  

 

Det behövs omfattande 

ytor för att rymma 

kommunens bostadsbehov 

på sikt. 

 

Privatpersoner 

  

Andra områden som personer har haft 

synpunkter om är Granbacken som en person 

inte vill bebygga, Aronsborg där man är orolig 

över skugga, Stockholmsvägen som inte ligger 

centrumnära och Skokloster där man önskar 

behålla den lantliga karaktären.  

 

En person påpekar att tätorter som Krägga och 

Övergran inte ska glömmas bort.  

Översiktsplanen visar hur 

kommunen ser på lämplig 

mark- och 

vattenanvändning i breda 

penseldrag. 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

utveckling av 
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Både positiva och negativa synpunkter har 

inkommit om nuvarande satellitstruktur. Någon 

vill behålla strukturen och bygga vidare på den 

då det är en stark del av Håbos karaktär, medan 

en annan tycker den är ohållbar ur 

kollektivtrafiksynpunkt och därför bör förändras.  

 

Krägga/Stämsvik, 

Skokloster och Övergran.  

 

Kommunen avser att 

fortsätta värna Bålstas 

karaktär och 

grönområden, men 

samtidigt verka för att 

underlätta effektiva 

transporter (framförallt 

med kollektivtrafik) samt 

nyttja befintliga system 

och service. 

 

Privatpersoner Flera personer handlar om detaljplaneprogram 

för del av Viksjö 7:1 mfl och norr om Måttans 

byväg. De vill att kommunen står fast vid sitt 

beslut från 2009 att upprätta en detaljplan. 

Upplandsleden kommer att få en ändrad 

sträckning i samband med detta. De yrkar på att 

området ska synas på markanvändningskartan 

och att skyddsavstånd från vindkraftverk ska 

justeras efter detta.  

 

Kommunstyrelsen 

beslutade att återta beslut 

om planuppdrag 

detaljplaneprogram för 

Viksjö 7:1 mfl 2017-02-13. 

 

Privatpersoner Några personer har inkommit med synpunkter 

på den framtida bebyggelsens utformning och 

gestaltning och efterfrågar tydligare riktlinjer för 

detta. Flera vill att nya hus som byggs ska passa 

befintlig bebyggelse så att det blir enhetligt och 

snyggt samt få lokal förankring vad gäller färg- 

och materialval. Några har klagat på att det som 

byggs idag blir fult och oinbjudande.  

 

Översiktsplanen visar hur 

kommunen ser på lämplig  

mark- och 

vattenanvändning i breda 

penseldrag. Kommunen 

bedömer att 

översiktsplanen håller en 

lämplig detaljeringsnivå.  

 
Åsens 

villaförening 

 

Bålstaåsen 
Åsens villaförening motsätter sig att nyttja det så 

kallade centrala området Åsen på ett effektivare 

sätt. De motsätter sig att småhusbebyggelsen 

förtätas genom tillskott av flerbostadshus för att 

på sikt omvandla Åsen till en 

trädgårdsstadsstruktur flerfamiljshus, parhus, 

radhus etc (Zon 3). De anser inte att ett tillskott 

av byggnader i 2-3 våningar med huvudsakligen 

bestående av flerbostadshus är lämplig. 

 

 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras genom att 

bebyggelsezonerna ändras 

och ges generella principer 

för framtida bebyggelse. 

Kommunen avser ingen 

större förändring på Åsen, 

utan enbart enstaka 

kompletteringar på 

lucktomter. 
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Naturskyddsföre

ningen Håbo 

 

Naturskyddsföreningen motsätter sig bestämt att 

de delar av Bålstaåsen som idag inte är 

ianspråktagna för bebyggelsen exploateras 

eftersom Bålstaåsen är ett viktigt 

rekreationsområde för människor bosatta i 

Bålstas centrala delar 

 

Se kommentar till Åsens 

villaförening. 

Översiktsplanen anger att 

Bålstaåsen värden ska 

skyddas långsiktigt från 

att tas i anspråk. Detta 

kan ske genom inrättande 

av ett naturreservat eller 

motsvarande. 

 

Privatpersoner Flera privatpersoner vill att Åsen ska lämnas 

oförändrat och att stadsstruktur är olämpligt.  

 

Se kommentar till Åsens 

villaförening.  

 
Väppebyvägens 

intresseförening  

 

Förtätning vid Väppebyvägen  
Väppebyvägens intresseförening motsätter sig 

förtätning av bebyggelsen vid Väppebyvägen. 

Föreningen anser inte att det finns några belägg 

för att det relativt nya småhusområdet ska 

förtätas med flerbostadshus. Det finns inga 

tillräckligt stora ytor, jorddjupet gör det dyrt och 

stor del av tomtarean i området utgörs av 

kryssmark. Dessutom innebär förtätningen en 

relativt stor insats i förhållande till hur få 

tillkommande lägenheter och boende det blir. 

 

Väppebyvägens intresseförening redogör för en 

beräkning som visar att det planerade 

lägenhetsbyggandet (4000 lägenheter) täcker det 

årliga behovet på 175 lägenheter/år fram till år 

2040. Den planerade bebyggelsen motsvarar även 

en befolkningsökning till 25 000 invånare år 2030 

(scenario två). Detta styrker att det varken finns 

något behov eller möjlighet till förtätning av 

Väppebyvägen under den tidsperiod som ÖP 

omfattar. Vägföreningen yrkar på att 

Väppebyvägen anges som Stadsbygd zon 4 på 

samma sätt som t.ex. Björnvägen. 

 

 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras genom att 

bebyggelsezonerna ändras 

och ges generella principer 

för framtida bebyggelse. 

Översiktsplanen revideras 

så att befintlig karaktär 

vid Väppebyvägen 

bibehålls.  

 

 

 

 

 

 

Privatpersoner Väppebyvägen är det område som allra flest 

privatpersoner har yttrat sig om. I 

samrådsförslaget är det angivet som zon 2. 

Många är oroliga över utvecklingen här och 

motsätter sig förtätningsplanerna. Flera vill att 

det ska ändras till zon 4 och behålla ”småstadens 

stillhet med trädgårdar”.  

 

Se kommentar till 

Väppebyvägens 

intresseförening. 
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 Näringsliv  

Upplands-Bro 

kommun 

 

Upplands-Bro kommun konstaterar att ett 

område norr om E18 (4C) gränsande till 

Upplands-Bro kommun pekas ut som 

verksamhetsområde. I Upplands-Bros gällande 

ÖP 2010 ligger detta område långt utanför 

tätortsavgränsningen för Bro och ingår inte som 

utbredningsområde för verksamheter. 

Kommungränsen har tidigare varit föremål för 

justering av kommungränsen vid detta område. 

På Upplands-Brosidan finns Håbo 

häradsallmänning. I utställningsförslaget till 

Upplands-bros FÖP 2016, Landsbygdsplanen, 

pekas området ut som prioriterat för areella 

näringar. 

 

Noteras. Området ingår i 

pågående arbete med 

detaljplaneprogram för 

Dragelund. Området är 

centralt beläget gentemot 

Bålsta. Håbo kommun 

avser att ha fortsatt dialog 

med Upplands-Bro 

kommun inför fortsatt 

planläggning av området. 

ABT-Bolagen 

 

ABT Bolagen önskar att ett område mellan 

områdena 10A, 4C och 4B markeras som 

”Förändringsområde – verksamheter”. Utöver 

detta kommer ABT Bolagen fortsätta de 

diskussioner som pågått under 2016 med 

kommunen och den projektgrupp som finns för 

Dragelund. 

 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras avseende 

gränserna för framtida 

verksamhetsområden. 

Området ingår i pågående 

arbete med 

detaljplaneprogram för 

Dragelund.  

 

Naturskydds-

föreningen 

Trots att Naturskyddsföreningens utgångspunkt 

är att grönområdet som löper mellan Krägga och 

Bålsta ska bevaras som grönområde, är det 

angeläget att varutransporter överförs från 

lastbil till järnväg. Björnbro industriområde är 

den enda rimliga placeringen av en 

logistikanläggning som kan hantera in- och/eller 

utkommande gods per järnväg. Ett villkor för att 

acceptera industriområdet är att 

godstransporterna sker med järnväg. I annat fall 

bör logistikanläggningen placeras i Dragets 

industriområde eller i Dragelund.  

 

Kommunens avsikt är att 

godstransporter till 

Logistik Bålsta 

industriområde ska 

anslutas till järnvägen via 

befintligt stickspår. 

Lantbrukarnas 

riksförbund 

 

Lantbrukarnas riksförbund anser att kommunen 

borde verka för att företagandet på landsbygden 

ska utvecklas. De traditionella areella 

näringarna behöver ofta kompletteras med andra 

typer av verksamheter och bisysslor för att ge en 

rimlig inkomst. Bygglovsreglerna måste vara 

anpassade för detta. 

 

Översiktsplanen revideras 

avseende 

landsbygdsutveckling.  
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Privatpersoner Flera privatpersoner har synpunkter på var stora 

företag och livsmedelsbutiker ska ligga. 

Exempelvis efterfrågas fler lokaler i områden 

som idag har långt till mataffär. Det är fel att 

ICA Maxi ska flytta ut från centrum då många 

framför allt äldre påverkas.  

 

Flera privatpersoner har även synpunkter på det 

planerade industriområdet i Björnbro-området. 

De vill inte ha störande industri nära deras 

boende. Också rykten om en planerad deponi i 

Nyckelby har föranlett synpunkter då den skulle 

störa viktig kulturmiljö.  

 

 

 

 

 

Någon förespråkar att det borde vara möjligt att 

bo och bedriva företag på sin tomt och att man 

därigenom skulle locka fler företag till 

kommunen.  

 

Flera tycker att turismen är underutvecklad 

trots goda förutsättningar. Någon påpekar att 

turismen är mycket viktig för landsbygden.  

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

vikten av tillgång till 

handel och annan service. 

 

 

 

Kommunen bedömer att 

området Logistik Bålsta är 

lämpligt för 

logistikverksamhet, deponi 

och masshantering då det 

finns förutsättningar för 

godshantering via järnväg 

via befintligt stickspår.  

Kommunen förespråkar 

inte deponi i Nyckelby.  

 

Översiktsplanen revideras 

avseende 

landsbygdsutveckling. 

Förutsättningar för turism 

förtydligas.  

 

 Kommunikationer  

 
Trafikverket 

 

Generellt 
Trafikverket välkomnar inriktningen att förtäta 

och samla ny bebyggelse i kollektivtrafiknära 

lägen i Bålsta tätort, vilket ger underlag för en 

attraktiv kollektivtrafik och möjligheter att 

skapa ett hållbart transportsystem generellt. 

Trafikverket ser det som särskilt viktigt att 

kommunen har beredskap för de 

omvandlingsområden där bebyggelsen går från 

fritidshus till permanent boende. 

Översiktsplanen bör också redovisa behovet av 

en sammanhållen trafikplan för såväl biltrafik, 

gång- och cykeltrafik som viktiga bytespunkter 

för exempelvis kollektivtrafik i samband med 

utbyggnad av nya bostadsområden. Detta för att 

stödja ett mer hållbart resande, och med hänsyn 

till den befolkningstillväxt som kommer att ske 

oavsett scenario. Den parkringspolicy som 

lovvärt tas fram blir då en del av den 

övergripande trafikplanen.  

 

 

Noteras.  

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med att 

kommunen avser att ta 

fram en övergripande 

trafikstrategi som ska 

fungera som ett 

paraplydokument för alla 

strategiska dokument 

rörande trafik och 

transporter.  
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Trafikverket En risk Trafikverket ser med planen är att den 

bygger på större infrastrukturåtgärder i den 

statliga infrastrukturen (nya trafikplatser på 

E18, utveckling av Mälarbanan) vilket gör 

planen beroende av andras beslut. 

Översiktsplanen revideras 

så att trafikplats 5A 

Bålsta C med länk till 

Centrala Bålsta utgår och 

ersätts med att Åsleden 

förlängs till 

Ullevivägen/Stockholmsled

en.  

 

Trafikverket Trafikverket är tillfredsställd med 

översiktsplanens redogörelse av anläggningar av 

riksintresse för kommunikationer inom Håbo 

kommun. Men de önskar en tydligare redovisning 

av hur hänsyn kommer att tas till 

utrymmesbehov för anläggningar och 

restriktioner för influensområden vid byggnation. 

Trafikverket vill uppmärksamma om att även 

byggnation inom influensområden utmed 

Trafikverkets anläggningar kan komma att 

påverka det riksintresse som anläggningen utgör. 

I centrala Bålsta finns byggnadszoner utlagda i 

Mälarbanans närhet, inom vilket hänsyn måste 

tas till bland annat risk- och säkerhetsavstånd. 

 

Se kommentar till 

Länsstyrelsen.  

 

Region Uppsala När det gäller lokaliseringen av 

verksamhetsområdena Logistik Bålsta och 

Dragelund ser Region Uppsala behov av att 

tillsammans med kommunen utreda 

möjligheterna för hållbara transporter till dessa 

områden. 

 

Noteras. 

Privatpersoner Flera privatpersoner kritiserar översiktsplanens 

mål att bli ett ”ett bilfritt samhälle” De anser att 

det är ett politiskt ställningstagande som inte 

hör hemma i en översiktsplan.  

 

Översiktsplanen antas av 

kommunfullmäktige och 

rymmer därmed politiska 

ställningstaganden.  

 
Trafikverket 

Väg 
Trafikverket upplyser om att E18 är den enda 

rekommenderade primära vägar för transporter 

av farligt gods inom Håbo kommun. 

Rekommenderade sekundära transportvägar för 

farligt gods finns inte i Håbo kommun men 

landsväg 269/263 rekommenderas för transporter 

till och från Sigtuna-området i Upplands-Bro 

kommun. Transporter av farligt gods förekommer 

också på järnvägssidan.  

 

 

Noteras. De vägar som 

anges som sekundära 

vägar för farligt gods utgör 

lokala föreskrifter för 

transporter till 

industriområden i Bålsta. 

Översiktsplanens bilaga 

förtydligas avseende 

sekundära transportvägar 

för farligt gods. 
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Trafikverket Trafikverket informerar om att Länsstyrelsens 

tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar 

som kan inverka på trafiksäkerheten vid en väg 

ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, 

det byggnadsfria avståndet. Den 

tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 

meter från den allmänna vägens vägområde. I 

Håbo kommun gäller utökad tillståndspliktig zon 

utmed E18, där zonen sträcker sig 50 meter från 

vägområdet. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte 

om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett 

bygglov.  

 

Noteras. 

Sigtuna 

kommun 

Sigtuna kommun instämmer med Håbo kommun 

om att det behövs bättre tvärförbindelser och 

förbättrad kollektivtrafik mellan strategiska 

knutpunkter, kommuncentra i regionen mot 

Arlandas internationella flygplats. Goda 

kopplingar till omkringliggande städers 

arbetsmarknader är av betydelse både för 

sysselsättning och för det lokala näringslivet. 

Stråket Bålsta/Sigtuna/Märsta/Arlanda utgör ett 

sådant transportsamband som är angeläget att 

utveckla och förstärka. Den huvudsakliga 

trafikleden för resande mellan dessa 

knutpunkter är väg 263. Enligt upprättad 

åtgärdsvalsstudie för väg 263 ska vägen utgöra 

en sekundär förbindelse med viss regional 

funktion, där den regionala funktionen delvis 

består i kollektivtrafiken i stråket 

Bålsta/Sigtuna/Märsta/Arlanda. Väg 263 

uppvisar idag stora brister avseende kapacitet, 

standard och trafiksäkerhet och Trafikverket 

arbetar för närvarande med flera åtgärder för 

trafiksäkerhet och framkomlighet på i Sigtuna 

kommun. 

 

Sigtuna kommun anser att det är viktigt att 

vidta åtgärder för en hållbar trafiksituation om 

förbindelsen över Skofjärden mellan Skokloster 

och Knivsta kommun genomförs. De förbättrade 

kommunikationsmöjligheterna kommer sannolikt 

alstra en ökad trafikmängd på vägnätet i Sigtuna 

kommun, både på väg 255 och väg 263. Väg 263 

är idag underdimensionerad och uppvisar stora 

brister avseende kapacitet, standard och 

trafiksäkerhet. Det ligger i kommunernas 

gemensamma intresse att fortsatt verka för att få 

till stånd en förstärkt kapacitet på det statliga 

vägnätet.  

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håbo kommun verkar för 

en förstärkt kapacitet på 

det statliga vägnätet, 

bland annat väg 263.  
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Upplands-Bro 

kommun 

Upplands-Bro kommun anser att Rotebroleden, 

som nu får motorvägsstandard, är den primära 

Arlandaförbindelsen. Stråket Arlanda-Bålsta 

(väg 263, 269 och 912) är en sekundär förbindelse 

med regional funktion, där den regionala 

funktionen delvis består i kollektivtrafiken 

mellan Bålsta och Arlanda.  

 

Håbo kommun delar 

Upplands-Bro kommuns 

syn att Rotebroleden är 

primär förbindelse till 

Arlanda. Det utesluter 

dock inte att övriga delar 

av det statliga vägnätet, 

bland annat väg 263 

behöver förstärkt 

kapacitet.  

 

Region Uppsala Region Uppsala anser att den föreslagna tredje 

avfarten från E18 ytterligare behöver utredas 

utifrån ortens storlek, kommunens hållbara 

planering och lokalisering av nya bostäder och 

verksamheter. 

 

Noteras.  

Centerpartiet 

 

E18 avfart till Krägga, anser Centerpartiet 

enklast löses med att samnyttja avfarten vid 

Ekolskrog. Det är inte ekonomiskt realistiskt 

med ytterligare en avfart på E18. På sikt, när 

Logistik Bålsta etablerats, kan en avfart vid 

Nyckelby aktualiseras om denna samtidigt kan 

ledas fram till Logistik Bålsta. I så fall bör 

samtidigt ett stickspår från järnvägen tillkomma 

i samma korridor.  

 

Centerpartiet informerar om att det inom 

tätorten Bålsta finns två ”återvändsområden”, 

Hagviken och Åsen. För att ta sig till Bålsta 

centrum blir det långa omvägar. Åsleden och 

Råbyleden kan bespara de boende och 

kollektivtrafiken ca 15 000 mil per år. 

Centerpartiet hänvisar till vägstudien Åsledens 

förlängning som genomfördes av Ramböll 2012. 

Undersökningens resultat säger att delsträckan 

mellan den befintliga Åsleden och Centrumleden 

medför betydande mervärden. En fortsättning 

ner till Dragets industri blir dyr och medför stora 

ingrepp i naturen och heller inga mervärden 

varför man avråder från det alternativet.  

 

Utformning av avfarter 

från E18 utreds i dialog 

med Trafikverket.  

Kommunen bedömer att 

det är angeläget med en 

ny trafikplats vid 

Krägga/Stämsvik för att 

orten ska kunna 

utvecklas.  

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

vägreservat till Hagviken 

och att Åsleden förlängs 

till Ullevivägen/ 

Stockholmsvägen. 

 

Lantbrukarnas 

riksförbund  

Lantbrukarnas riksförbund informerar om att 

lantbrukarna har behov av att kunna investera i 

och samutnyttja stora och dyra 

jordbruksmaskiner för ett rationellt jordbruk. En 

förutsättning för samutnyttjande är 

framkomligheten på det lokala vägnätet. 

Vägnätet måste också ha tillräcklig bärighet för 

att klara de tunga transporter som jord- och 

skogsbruket är i behov av. Dessutom är 

Översiktsplanen revideras 

avseende 

landsbygdsutveckling. 

Förutsättningar för 

rationellt jordbruk 

förtydligas.  
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tillgången till digital access nödvändig och hela 

kommunen måste få denna service.  

 

Räddningstjänst

en Enköping-

Håbo 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo föreslår att 

Kraftleden särskilt omnämns i översiktsplanen 

som utryckningsväg med särskilda 

utformningsrestriktioner. Detta för att leden 

utgör primär utryckningsväg, är väsentlig för 

räddningstjänstens insatstid till tätortens östra 

del och framkomligheten för de höjdfordon som 

utgör alternativ utrymningsväg från vissa 

flerbostadshus. Om vägens utformning förändras 

genom exempelvis anläggande av farthinder eller 

andra hastighetsreducerande åtgärder riskerar 

insatstiden att bli för lång till vissa byggnader. 

Det innebär att lokala anvisningar behöver 

upprättas om att byggnader måste 

dimensioneras för egenutrymning d.v.s. att 

räddningstjänstens höjdfordon inte får utgöra 

alternativ utrymningsväg. 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

Kraftleden som primär 

utryckningsväg.  

Friluftsfrämjand

et i Bålsta 

 

Friluftsfrämjandet informerar om att det i Håbo 

kommun finns åtta grusåsar. Bålstaåsen är den 

som ligger alldeles intill tätorten. Genom olika 

markexploateringar under flera år är endast 30 

ha kvar av de ursprungliga 200 ha som varit 

tillgängliga för det rörliga friluftslivet på åsen. 

Under de senaste 25 åren har fler organiserade 

verksamheter använt åsen och förskolor och 

föreningar har återkommande aktiviteter där. 

Sedan 1972 har Friluftsfrämjandet värnat om 

den återstående delen av åsen. Under denna 

period har åsen minskat, medan 

befolkningsmängden i Bålsta tätort ökat.  

 

Översiktsplanen föreslår en väg från 

stationsområdet till E18 samt bebyggelse intill. 

Friluftsfrämjandet informerar om att 

nivåskillnaden efter denna sträcka är mycket 

stor, vilket innebär ett stort ingrepp i åsen. 

Denna väg kan också innebära stormfällning av 

intilliggande skog vid nordliga vindar. 

Kulturhistoriska värden från järnvägsbygget 

1870-talet kommer gå förlorade. En fin bäckravin 

kommer också försvinna och det omfattande 

stigsystemet kommer att påverkas negativt. 

Sammantaget innebär exploateringen ytterligare 

en minskning av åsen för det rörliga friluftslivet. 

Det är anmärkningsvärt, då allt fler människor 

kommer att bo i tätorten. 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar till 

Trafikverket. 

Översiktsplanen anger att 

de komplicerade 

höjdförhållandena måste 

utredas vidare och att 

områdets värdefulla 

naturvärden ska värnas. 
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Talltorpet-

Torresta 

vägsamfällighet 

Styrelsen för Talltorp-Torresta vägsamfällighet 

framför att Torresta Byväg, Torrestavägen och 

Talltorpsvägen inte kommer att klara 

belastningen från tunga fordon i samband med 

byggnationer. Vägarna håller en låg standard och 

visar idag tydliga tecken på slitage från tidigare 

byggtrafik. Istället anser Talltorpet-Torresta 

vägsamfällighet att den väg Från Kalmarleden 

till Råbydal som det finns avstyckad mark för 

(Råby 7:1) skulle kunna ersätta vägarna. Det 

skulle även garantera vägstandarden för 

framtiden. De framför även att den nya vägen 

skulle kunna användas för kollektivtrafik. 

Torresta Byväg skulle då bli en utmärkt cykel- 

och gångväg samt tillfartsväg till ett fåtal 

fastigheter.  

Samfälligheten anser inte att det är acceptabelt 

att de i väntan på vägbygget ska behöva lägga 

ner stora summor på den gamla vägen. 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

vägreservat till Hagviken 

och att Åsleden förlängs 

till Ullevivägen.  

 

Privatpersoner Många privatpersoner har synpunkter på 

specifika vägarbeten och nya sträckningar. 

Många önskar att tung trafik ska ledas bort från 

samhället och vill inte ha ökade trafikmängder.  

 

Den vägsträckning som flest synpunkter har 

inkommit om är anslutningsvägen 5B som ska 

koppla samman Kraftleden och Kalmarleden. 

Många tror att andelen tung trafik och 

hastigheterna kommer att öka, samt att den 

kommer öka buller och ge sämre hälsa. Vägen 

kommer även att skära rakt igenom 

kulturhistoriskt viktigt landskap med många 

fornlämningar samt viktig jordbruksmark. 

Förslag från någon är att istället leda trafik via 

Shellmacken mot E18.  

 

Andra privatpersoner har haft synpunkter på 

vägen mellan Söderskogen till Måttan, vägen 

Talltrop/Torresta, Bålsta-Kräggavägen och 

förlängning av Åsvägen ner till Ullevivägen.  

 

Noteras. 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

så att föreslagen väg 

mellan Kraftleden och 

Kalmarleden (5B) utgår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras. Se kommentar 

till Talltorpet-Torresta 

vägsamfällighet.  

 

 
Trafikverket 

Järnväg och kollektivtrafik 
Trafikverket upplyser om att det inte finns beslut 

om utredning eller fortsatt utbyggnad av 

Mälarbanan till fyra spår mot Bro och Bålsta i 

dagsläget. Däremot blir det aktuellt att bygga ut 

sträckan på lång sikt, vilket kräver 

byggnadsfrihet utifrån risk och säkerhet längs 

spårområdet. Baserat på trafikverkets 

rekommendationer längs Mälarbanan bör det 

angivna byggnadsfria området ökas från 30 till 

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

byggnadsfritt avstånd 

längs Mälarbanan med 

hänsyn till markreservat 

för nya spår. 
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35 meter. Skyddsavståndet syftar till att skydda 

bebyggelse från urspårning av tåg och ger 

utrymme vid eventuella räddningsinsatser om 

det skulle ske en olycka.  

 

Risker med farligt gods bör beaktas inom ett 

område av 150 meter från järnvägen. Här kan 

särskilda analyser behövas för att utreda om 

framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till 

järnvägen. Inom 150 meter från järnvägen är det 

också svårt att utan skyddsåtgärder klara 

gällande riktvärden för trafikbuller.  

 

 

 

 

 

 
Noteras.  

 

Sigtuna 

kommun 

Sigtuna kommun håller med Håbo kommun att 

det är strategiskt viktigt med en konkurrenskraft 

och välfungerande kollektivtrafikförsörjning i 

stråket Bålsta/Sigtuna/Märsta/Arlanda. 

Sambanden mellan kommunerna kan behöva 

utvecklas i takt med den pågående utvecklingen 

av Airport City Stockholm och för att också 

tillgängligheten mellan Håbo kommun och den 

regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska öka. 

Långsiktigt menar Sigtuna kommun att dessa 

samband behöver förstärkas och förordar att 

kommunerna gemensamt tillsammans med 

berörda kollektivtrafiksmyndigheter verkar för 

att en stombussförbindelse på sikt kan etableras 

i stråket Bålsta/Sigtuna/Märsta/Arlanda 

 

Håbo kommun ser fram 

emot samarbete med 

Sigtuna kommun om 

förbättrad kollektivtrafik i 

stråket Bålsta/Sigtuna/ 

Märsta/Arlanda.  

Upplands-Bro 

kommun 

Upplands-Bro kommun håller med Håbo 

kommun om att det är viktigt med en god 

samordning mellan länens 

kollektivtrafikförvaltningar både vad gäller 

avgång- och ankomsttider samt taxor och 

biljettsystem.  

 

Det är bra att planförslaget betonar att 

kommande tätortsutveckling inte ska påverka 

möjligheten till en framtida utbyggnad av 

Mälarbanan negativt. 

 

Noteras. 

Enköpings 

kommun 

Enköpings kommun önskar att Håbo ställer sig 

bakom förslaget om en Aroslänk via Enköping 

och Uppsala istället för via Bålsta och Arlanda. 

Uppsala är den primärt viktiga regionala kärnan 

som behöver knytas samman med Mälardalen, 

Arlanda sekundärt viktig. Både Uppsala och 

Enköping har i sina översiktsplaner utpekade 

järnvägsreservat för detta, vilket gör att en 

utbyggnad skulle kunna ske inom en rimlig 

framtid. 

 

Översiktsplanen revideras 

avseende Aroslänk via 

Enköping och Arlanda. 
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Uppsala 

kommun 

Pendlingen mellan Håbo och Uppsala är relativt 

begränsad. Icke desto mindre är det angeläget att 

resandet orterna emellan sker på annat sätt än 

med bil. Uppsala kommun ser positivt på Håbo 

kommuns ambitioner att stärka 

kollektivtrafikkopplingen i stråket mellan 

Uppsala och Bålsta. 

I planförslaget påpekar Håbo kommun att en 

sträckning via Bålsta bör ingå i utredningen om 

en västlig förbindelse till Arlanda (Aroslänken). 

Uppsala kommun förespråkar en dragning 

mellan Uppsala – Enköping.  

 

Se kommentar till 

Enköpings kommun.  

Region Uppsala Region Uppsala anser att Håbo kommun 

tydligare bör planera för en framtida utbyggnad 

av Mälarbanan. Kommunen bör i dialog med 

Trafikverket säkerställa ett spårreservat för 

framtida utbyggnad till fyra spår.  

 

Region Uppsala upplyser om att det för 

Arosstråket (järnväg Enköping-Uppsala) pågår 

en systemanalys för östvästliga förbindelser norr 

om Mälaren. Arbetet ska utmynna i val av 

korridor för järnväg.  

 

Se kommentar till 

Trafikverket. 

Naturskydds-

föreningen 

Naturskyddsföreningen anser att Mälarbanan 

har en avgörande betydelse för boende, arbetande 

och besökare i kommunen. Med tanke på 

befolkningsmängden i Krägga/Stämsvik, att 

området är utpekat som utvecklingsområde och 

att förutsättningarna för järnvägstrafik är bra 

anser de därför att Krägga/Stämsvik borde få 

tillbaka järnvägstrafik de hade fram till slutet av 

60-talet. 

 

Det är en vällovlig idé för 

ett hållbart resande. Dock 

bedömer kommunen att 

det i dagsläget är ett för 

litet befolkningsunderlag 

för att vara realistiskt.   

Naturskydds-

föreningen 

De kollektiva förbindelserna mellan Bålsta och 

Uppsala är under all kritik enligt 

Naturskyddsföreningen. De föreslår att detta 

löses med återinförande av järnvägstrafik mellan 

Enköping och Uppsala. Båda dessa kommuner 

har dessutom järnvägsreservat för detta i sina 

översiktsplaner. 

 

Naturskyddsföreningen förespråkar att längre 

transporter bedrivs per järnväg eller båt, medan 

kortare bedrivs med lastbilar. De uttrycker sitt 

missnöje kring flygtrafik och önskar att 

chartertrafik med jetplan utan nyttoeffekt 

avvecklas 

Se kommentar till 

Enköpings kommun.  

 

 

 

 

 

 

Noteras. 

Privatpersoner Flera privatpersoner är mycket positiva till 

utbyggd kollektivtrafik mot Stockholm, Uppsala 

Noteras.  
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och Arlanda. Någon tycker att den är bra som 

den är och därför inte behöver byggas ut.  

 

Ett par privatpersoner påpekar vikten av att 

säkerställa att det finns mark inför framtida 

spårutbyggnad på Mälarbanan och att ny 

bebyggelse därför inte får komma för nära. Även 

nytt industrispår för område 4A påpekas.  

 

 

 

Se tidigare kommentarer 

till Länsstyrelsen och 

Trafikverket.  

 

Privatpersoner Flera personer är positiva till att kommunen vill 

utveckla kollektivtrafiken inom kommunen. 

Vissa är dock kritiska till kommunens satsning 

på att bygga kollektivtrafiknära då det borde 

vara upp till var och en att bestämma var den vill 

bo samt att alla inte endast kan förlita sig på 

kollektivtrafiken. Det är viktigt att inte 

landsbygden glöms bort i 

kollektivtrafikplaneringen. Vissa menar att 

kollektivtrafik inte kan lösa hela det framtida 

transportbehovet då bilen medför en viktig 

flexibilitet och lastförmåga.  

 

Det påpekas också att framtidens kollektiva 

transporter inte nämns i så stora drag, 

exempelvis självkörande bilar, och att denna typ 

av färdmedel främst skulle konkurrera ut 

kollektiva transportmedel.  

 

Någon tycker att man bör knyta ihop Torresta – 

Vibylund – Talltorp med Viby ängar för att 

möjliggöra bättre kollektivtrafik. 

 

Noteras.  

 

Översiktsplanen revideras 

avseende 

landsbygdsutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

resonemang om framtida 

transportslag. 

 

 

Det är ett intressant 

förslag att diskutera med 

Region Uppsala. Det är 

dock inte lämpligt att 

skära av rekreations-

områden mellan 

Torresta/Talltorp och Viby 

ängar med en ny väg. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

vägreservat till Hagviken.  

 

 
Enköpings 

kommun 

Cykel- och gångvägar 
Enköpings kommun instämmer med Håbo 

kommun om att en gång- och cykelväg mellan 

Ekolsund och Krägga skulle fylla en regionalt 

viktig funktion. Enköpings kommun har därför 

lyft sträckan som prioriterad länk inom 

Länsplanens behovsplanering. 

 

 

Noteras. 
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Upplands-Bro 

kommun 

Upplands-Bro kommun ser positivt på att 

översiktsplanen pekar ut en sammanhängande 

gång- och cykelväg från de centrala delarna av 

Bålsta, vidare söderut mot Kalmarsand och 

genom Bro för att binda samman 

Stockholmregionens regionala cykelvägnät.  

 

Noteras. 

Centerpartiet i 

Håbo 

Centerpartiet anser att planen tydligt bör ange 

att Håbo kommun ska bli den trafiksäkra 

cykelkommunen och att fler sträckor borde förses 

med åtgärder för cykel. Exempelvis borde väg 

263 till Hjälstaviken förses med cykelväg. 

Cykelvägen till Grans gård och Ekillabadet borde 

förbättras med en bro över motorvägen vid 

Granåsvägen och en ny GC-väg längs väg 543 

med en GC-bro över motorvägen vid Shell-motet 

borde anläggas. Därtill borde hela trafikområdet 

vid avfart 146 från Stockholm byggas om för att 

minska olycksriskerna. Det är även mycket 

angeläget att en GC-väg mellan Hagviken och 

Kalmar kyrka kommer till stånd snart. Planen 

bör även peka ut en tydlig ambition med GC-väg 

ut mot Häggeby – Skokloster och vidare mot 

Eriksund och Sigtuna. Delsträckan mellan 

Söderskogen och Måttan är särskilt farliga för 

oskyddade trafikanter, varför en GC-väg är 

mycket angeläget att få till stånd. Vägen är 

besvärlig och farlig även för bilburna trafikanter 

med skymda kurvor. För andra delsträckor kan 

en upprustning av Upplandsleden till bättre 

grusad stig vara ett alternativ som bör 

undersökas närmare.  

 

Centerpartiet ifrågasätter vidare varför det 

föreslås att gång- och cykelvägarna till Bro 

respektive Ekolsund (inte Krägga) får statligt 

huvudmannaskap. Centerpartiet befarar att det 

därmed föreligger stor risk att inget händer. 

 

Centerpartiet önskar att cykelleden runt 

Mälaren markeras genom kommunen på samma 

sätt som Upplandsleden. 

 

Det är intressanta förslag 

på hur kommunen kan bli 

en trafiksäker 

cykelkommun. Idéerna 

kommer att beaktas i 

arbetet med Håbo 

kommuns kommande 

cykelplan. 

 

Översiktsplanen revideras 

så att den anger viktiga 

stråk för cykel istället för 

cykelvägar:  

Ekolsund (Enköpings 

kommun) – Krägga – 

Bålsta – Bro (Upplands-

Bro kommun)  

 

Bålsta–Yttergran–Ekilla–

Övergran–Kivinge  

 

Bålsta–Yttergran–Ekilla–

Häggeby–Skokloster 

 

 

 

Skrivelsen om 

huvudmannaskap utgår 

från översiktsplanen.  

 

 

 

 

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen Håbo stödjer intentionen 

i översiktsplanen att förbättra gång- och 

cykelvägen mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta. 

De framhåller dock att dragningen inte är 

komplett enligt karta 7. Tanken är att gång- och 

cykelvägen mellan Krägga och Apallboda följer 

den gamla banvallen men mellan Apallboda och 

Bålsta saknas konkret information om dragning 

av den föreslagna gång- och cykelvägen. Det kan 

Se kommentar till 

Centerpartiet.  
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bero på avsaknad av detaljplanering av Björnbro 

industriområde.  

De föreslår att befintlig grusväg används från 

Apallboda till Nyhagen och att gång- och 

cykelvägen dras runt kvarter 3 (Logitisk Bålsta) 

och ansluts till Bålsta tätort via Västerskogs 

industriområde.  

 

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen informerar om att en 

infrastruktur som underlättar för gång- och 

cykeltrafik är kostnadseffektivare då det bl.a. 

bidrar till ett bättre hälsotillstånd, mindre 

driftskostnader samt en minskad belastning för 

miljön.  

 

Noteras.  

Privatpersoner Många tycker att det är positivt att cykelvägar 

prioriteras och vill se en ännu större utbyggnad 

av cykelvägar. Särskilt då elcykeln snart kommer 

få större genombrott. Exempelvis föreslås 

cykelautostrador som är skilda från biltrafiken 

för snabb och smidig cykelpendling. Flera förslag 

kring dragning av cykelväg har kommit in. 

Exempelvis Bålsta-Krägga, längs Kraftleden och 

Uppåkravägen samt en annan dragning av 

förslag 6C.  

 

Noteras.  

 

 

 

Se kommentar till 

Centerpartiet. 

 

 
Knivsta 

kommun 

Vattenförbindelser 
Knivsta kommun upplyser om att de kommer 

behöva göra omfattande 

infrastrukturinvesteringar för att kunna möta 

upp det extra tryck som en färjeförbindelse vid 

Skofjärden. Knivsta tar i detta remissvar inte 

ställning till huruvida de avser att ställa sig 

positiva till förbindelsen. De har inga 

invändningar mot förslaget, men tydliggör att 

deras intentioner och ställningstaganden till 

föreslagna anläggningar snarare kommer att 

tydliggöras i kommande styrdokument, än i 

remissvaret.  

 

Håbo kommun ser positivt 

på att Knivsta kommun 

valt att lyfta en föreslagen 

förbindelse över 

Skofjärden i Knivsta 

kommuns nya 

översiktsplan.  

 

 

 

Sjöfartsverket Sjöfartsverket informerar om att de fått i 

uppdrag av regeringen att se över 

förutsättningarna för att utveckla inlands- och 

kustsjöfart. Mot bakgrund av Håbo kommuns 

strategiska läge i Mälardalen borde kommunen 

se på möjligheten att utnyttja den potential som 

finns i att använda vattenvägarna för 

transporter. 

  

Kalmarviken är i sin helhet av riksintresse för 

sjöfart som kommunen också noterat i planen. 

Den sjötrafik som idag trafikerar området är 

begränsad till Gyproc. Men i en snar framtid kan 

Håbo kommun är positivt 

inställda till ökade 

sjötransporter. Frågan 

behöver utredas regionalt.   

 

 

 

 

 

Noteras.  
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det förväntas att sjöfarten ökar genom 

transporter till Toresta för projekt Förbifart 

Stockholm, men också Cementa som återupptagit 

transporter till sin depå i Bålsta kommer att öka 

sina antal anlöp. Det är av vikt att kommunen 

beaktar även denna utveckling.  

 

För att öka tillgängligheten mellan Skokloster 

och Knivsta föreslås en färje- eller broförbindelse 

över Skofjärden. Sjöfartsverkets uppfattning är 

att alternativen måste utredas noggrant och 

konsekvenserna belysas i samband med framtida 

planarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen revideras 

så att det framgår att 

lokalisering av en 

framtida färjeförbindelse 

mellan Skokloster och 

Knivsta måste utredas 

vidare. Alternativ med bro 

utgår. 

 

Centerpartiet i 

Håbo 

Centerpartiet anser att det behövs en hamn i 

kommunen som kan utnyttja de fördelar som 

finns med den nya slussen i Södertälje. De väntar 

sig ökad mälartrafik. Anslutande tillfartsvägar 

till en ny hamn bör anpassas.  

 

Vidare anser centerpartiet att planen bör ta höjd 

för 15-minuterstrafik, med de krav på spår och 

anslutande trafik som krävs. 

 

Se kommentar ovan till 

Sjöfartsverket.  

 

 

 

 

Synpunkten 

överensstämmer med 

översiktsplanens 

intentioner.  

Naturskyddsföre

ningen 

Naturskyddsföreningen uttrycker sitt stöd för 

transportsystem som drivs med fossilfria 

bränslen. Till exempel att föreslagen 

färjeförbindelsen mellan Skokloster och Knivsta 

trafikeras med batteridrivna färjor. 

Naturskyddsföreningen önskar ett generellt 

förbud mot fartyg med fossila bränslen i Mälaren 

fr.o.m. 2030. Detta anser de även borde omfatta 

fritidsbåtar. Förutsatt att sjöfartsnäringen består 

av batteridrivna färjor anser Naturvårdsverket 

att det borde finnas en hamn i Håbo, lämpligen 

kombinerad med en logistikanläggning, för 

transporter med lastbil.  

Noteras. 

 

Privatpersoner En privatperson är orolig för att Håbo kommun 

kommer behöva stå för hela kostnaden i den 

planerade färjan mellan Sigtuna och Håbo då 

Sigtuna ännu inte har svarat på om de kommer 

att stå för kostnaden för att bygga om sin hamn 

för färjeläge. En annan tycker att det är viktigt 

att Skokloster ska få utvecklas och att en färja 

eller bro hade hjälpt orten. 

 

Den föreslagna 

färjeförbindelsen sträcker 

sig mellan Håbo kommun 

och Knivsta kommun och 

är utpekad i både 

kommunernas förslag till 

översiktsplan. Att 

färjeförbindelsen är 

utpekad i översiktsplanen 

innebär att Håbo kommun 

är positiv till en framtida 

förbindelse, om en aktör är 

intresserad av att 
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investera i och genomföra 

ett sådant projekt.  

 

 
Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Laddstationer för elbilar 
Naturskyddsföreningen anser att om Håbo 

kommun ska uppfylla målsättningen att vara en 

fossilbränslefri kommun till 2050, måste 

övergången från bilar som drivs av fossila 

bränslen till icke fossila bränslen eller eldrift ske 

redan nu. Ur resurssynpunkt är elbilen det bästa 

alternativet. Överhuvudtaget nämns inte 

laddningsstationer för översiktsplanen. De 

förslår att laddningsstationer för elbilar placeras 

centralt i Bålsta och i närheten av E18. 

Lämpligen invid den befintliga Shellmacken. Om 

färjeförbindelsen mellan Skokloster och Knivsta 

blir verklighet de föreslås det att en 

laddningsstation för elbilar placeras i Skokloster, 

lämpligen i närheten av färjeläget i Skokloster. 

 

Naturskyddsföreningen föreslår också att 

laddstationer inrättas för fritidsbåtar vid bryggor 

och marinor. Laddstationerna föreslås anläggas 

och drivas av lokala båtklubbar eller privata 

aktörer. 

 

Håbo kommun arbetar för 

att gynna en utbyggnad av 

laddinfrastruktur genom 

att stimulera 

fastighetsägare och 

kommersiella aktörer att 

bidra till att utveckla 

laddinfrastrukturen i 

kommunen. 

Kommunstyrelsen antog 

2018-09-17 en 

infrastrukturkarta för 

laddstolpar. Lämpliga 

platser för laddstolpar 

pekas ut i Skokloster i 

anslutning till slottet, övre 

pendlarparkeringen, 

simhallsparkeringen, 

centrumparkeringen och 

Lillsjöns företagspark i 

Bålsta. 

 

Privatpersoner  Flera synpunkter har inkommit om att ökning av 

elbilar och fossilfria drivmedel inte finns med i 

översiktsplanen.  

 

Se kommentar till 

Naturskyddsföreningen.  

 
Privatpersoner 

Parkering 
Många är upprörda över att parkeringsplatser 

ska tas bort i centrum. De tycker att bilen är 

viktig och det endast är få som bor så nära att de 

kan gå. Alla andra kommer att välja 

externhandel om det inte går att parkera i 

centrum. Ett förslag från en privatperson är att 

upprätta parkering utanför centrum och slussa 

pendlarna med bussar in för att slippa bygga 

parkering på dyr mark.  

 

 

Håbo kommun verkar för 

att det ska finnas ett 

tillfredsställande antal 

parkeringsplatser i 

strategiska lägen, till 

exempel vid 

järnvägsstationen och 

Bålsta centrum. Detta är 

en fråga av mer detaljerad 

karaktär som inte 

hanteras i 

översiktsplanen.  
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 Natur, Kultur och friluftsliv  

 

Upplands-Bro 

kommun 

Natur och friluftsliv 
Upplands-Bro kommun ser positivt på att Håbo 

vill verka för ett sammanhängande nätverk av 

grönytor regionalt och att detta illustreras i såväl 

den övergripande strukturbilden som i de mer 

specifika förslagen till förändringsområden. 

Planförslaget pekar på att det gröna samband vid 

Görvälnkilen också ska fortsätta västerut från 

Upplands-Bros kommungräns vidare till Lillsjön 

och sedan norrut genom Håbo kommun.  

 

Upplands-Bro kommun vill uppmärksamma att 

Upplands-Bro i gällande översiktsplan, ÖP 2010, 

ger förslag till en möjlig förlängning av 

Upplands-Broleden upp en bit längs den östra 

sidan om Lilla Ullfjärden också. Denna 

sträckning norrut skulle vara bra att ta i 

beaktande inom det förändringsområde som i 

planförslaget kallas Grustaget (10 A) samt i 

området Norr om E18 (4C).  

 

 

Noteras. Strukturbilden 

och mark- och 

vattenanvändningskartan 

förtydligas avseende det 

gröna sambandet vid 

kommungränsen mot 

Upplands-Bro kommun.  

 

 

 

En förlängning av 

Upplands-Broleden 

kommer att 

uppmärksammas i arbete 

med detaljplaneprogram 

för Dragelund.   

Centerpartiet i 

Håbo 

Centerpartiet anser att det är bra att ridleder 

nämns, men det bör kompletteras med att 

hästverksamhet är en viktig näring i kommunen. 

Till exempel Bro Park och dess 

galoppanläggning.  

 

Bilagan kompletteras med 

att hästverksamhet är en 

viktig näring i kommunen.  

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen Håbo anser inte att det 

finns något behov av att peka ut områden i Håbo 

kommun som LIS-områden, eftersom kommunen 

ligger i hjärtat av en av landets största 

tillväxtregioner, Mälardalen.  

 

Noteras.  

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen Håbo saknar i 

samrådshandlingarna konkreta förslag på hur 

ekosystemtjänsterna ska utvecklas och stärkas. 

Översiktsplanen visar endast en vilja att ge goda 

förutsättningar för att skapa, utveckla och stärka 

ekosystemtjänster, men inga konkreta förslag.  

 

En ekosystemtjänstansats skulle kunna vara en 

viktig komponent i värdering och balansering av 

nuvarande och förväntade exploaterings- och 

förändringsprojekt. 

 

Översiktsplanen anger att 

kommunen avser att 

utveckla och stärka 

ekosystemtjänster. 

Kommunen bedömer att 

översiktsplanen håller en 

lämplig detaljeringsgrad.  

 

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen ser positivt på att det 

finns tydliga kartor över utpekade naturvärden. 

Kartorna borde dock ha en starkare förankring 

och stöd i relevanta textavsnitt. För de områden 

som bygger på kommunens naturvårdsplan borde 

Kommunen avser inte att 

redovisa naturvärden på 

en mer detaljerad nivå. 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 
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planen kort beskrivas. Därtill är det viktigt att 

det beskrivs hur kommunen förhåller sig till de 

olika klassningarna, vad som menas med de olika 

begreppen utöver vad som beskrivs i fråga om 

hantering vid lov och planläggning. T.ex. borde 

det skrivas hur detta ska fångas upp i 

behovsbedömningen vid ändring av och nya 

detaljplaner. Värdet av olika klassningar i 

utredningar om förhandsbesked för bygglov är ett 

annat område som behöver förtydligas. 

 

Naturskyddsföreningen efterfrågar en 

beskrivning av biotopskydd. Exempelvis borde de 

biotoper som har generellt skydd enligt 

Miljöbalkens 7 kap beskrivas i ett särskilt 

avsnitt.  

 

Ett bra verktyg för en strategisk hantering av 

gröna värden i planeringen tycker 

Naturskyddsföreningen är en kommuntäckande 

grönstrukturplan eller grönplan. De tankar 

kommunen har om en grönstrukturplan behöver 

utvecklas, exempelvis om hur och när den ska tas 

fram. En sådan grönplan skulle med fördel 

kunna tas fram som ett tillägg till den nya 

översiktsplanen. I väntan på att en grönplan tas 

fram borde Bålsta tätort och utvecklingsorterna 

prioriteras och hanteras strategiskt med 

värdering av natur- och rekreationsvärden samt 

sociotopkartering som en förutsättning för 

ytterligare exploatering och förtätning. 

Naturskyddsföreningen informerar om att i stort 

sett all naturmark som inte utsätts för någon 

större störning som påverkar reningsgraden har 

ett värde som renande funktion på det vatten 

som infiltreras eller översilar ytan. 

 

grönområden och gröna 

samband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotopskydd och andra 

skydd av naturvärden 

beskrivs i bilaga till 

översiktsplanen.  

 

 

Översiktsplanen redovisar 

grönstrukturen i 

kommunen.  

Naturskyddsföre

ning 

I samband med samrådet för detaljplan för 

Kvarter 3 (Logistik Bålsta) framkom det att det i 

området finns en mindre förekomst av det 

skyddade groddjuret större vattensalamander. 

Naturskyddsföreningen anser att för att 

population ska ha möjlighet att överleva och på 

sikt spridas, kan dess närmiljö inte exploateras 

för mycket. Populationen behöver ett bättre 

lekvatten än vad som erbjuds idag. 

Naturskyddsföreningen föreslår hur två 

dagvattendammar som ingår i detaljplanen kan 

utformas.  

 

Övriga planerade verksamheter söder och väster 

om Kvarter 3 ska utgå med syfte att skapa en 

Frågan har hanterats i 

detaljplan för Kvarter 3 

(Logistik Bålsta) som vann 

laga kraft i januari 2018.  

 

 

 

 

 

 

Kommunen bedömer att 

området Logistik Bålsta är 

lämpligt för 

logistikverksamhet, deponi 

och masshantering då det 
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möjlig spridningskorridor västerut för den större 

vattensalamandern.  

 

finns förutsättningar för 

godshantering via järnväg 

via befintligt stickspår.  

 

Lantbrukarnas 

riksförbund, 

Centerpartiet 

 

 

 

 

 

 

 

Ett flertal så kallade ”grönområden” har pekats 

ut utanför Bålsta. I samtliga fall avser de 

skogsmark. Skogsmark omfattas av 

allemansrätten, vilket gör att Lantbrukarnas 

riksförbund och Centerpartiet inte förstår vilka 

ytterligare värden som ska skyddas genom att 

peka ut dessa områden. Lantbrukarnas 

riksförbund ifrågasätter syftet och värdet av 

dessa ”grönområden” och finner det märkligt att 

inte markägarna vidtalats innan förslaget 

presenterats.  

 

Mark- och 

vattenanvändningskartan 

revideras så att 

skogsmark utan särskilt 

höga värden eller skydd 

benämns ”Övrig 

naturmark och 

landsbygd”.  

 

Privatpersoner Många värnar om att kommunens grönområden 

ska bevaras och utökas. Områdena bör bevaras 

för människors hälsa och rekreation och för den 

biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. 

Grönstrukturen bör bevaras och utvecklas vid 

förtätning. En stadspark likt den i Uppsala 

önskas.  

 

Flera tycker att Bålstaåsen ska bevaras och 

skyddas och att kommunens område är för snålt 

tilltaget. Likaså bör Lillsjön, Granbacken och 

stranden från Skoklosters slott till Idealbyn 

bevaras. Förslag om högre naturvärdesklassning 

har inkommit för stränderna mellan Skoklosters 

slott, Idealbyn och Upplandsleden, samt att hålla 

remsan mellan Österkvarn och Söderskogen fritt 

från bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Synpunkter har också inkommit vad gäller 

Bjönbroområdet, där flera tycker att grönområde 

bör prioriteras istället för industri.  

 

All natur är av värde för den biologiska 

mångfalden, inte bara den som är klassad som 

värdefull natur. Stora sammanhängande 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

grönområden och gröna 

samband.  

 

 

 

 

Översiktsplanen anger att 

Bålstaåsen värden ska 

skyddas långsiktigt från 

att tas i anspråk. Detta 

kan ske genom inrättande 

av ett naturreservat eller 

motsvarande. 

 

Kommunen bedömer att 

en eventuell exploatering 

av Kalmarsand måste 

föregås av en utredning 

som visar hur det gröna 

sambandet kan bibehållas. 

 

Granbacken och 

strandremsan från 

Skokloster till Idealbyn 

avses bibehållas som 

grönområden.  

 

Se kommentar till 

Naturskyddsföreningen 

 

 

Noteras. 
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områden, även områden med lägre naturklass, 

bör värnas för att underlätta för spridning av 

djur. 

 

Många är positiva till att kommunen vill stärka 

kopplingen till Mälaren. Vad gäller de 

insprängda grönområdena mellan villaområden 

vill flera bevara dessa utan att de kopplas 

samman eller bebyggs vid förtätning. En påpekar 

även att grönområden inte bara gäller tätort 

utan att även områden utanför behöver tillgång 

till löpspår, lekplatser, pulkabackar mm. 

 

Likt Naturskyddsföreningen har några 

privatpersoner uppmärksammat att de större 

vattensalamander som hittades i Nyhagen inte 

nämns i översiktsplanen.  

 

Ett par privatpersoner är negativa till att de har 

fått sin mark utpekad som grönområde, trots att 

de inte har blivit informerade och deras mark 

innefattas av allemansrätten.  

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar till 

Naturskyddsföreningen.  

 

 

 

Se kommentar till 

Lantbrukarnas 

riksförbund och 

Centerpartiet. 

 
Lantbrukarnas 

riksförbund 

Jordbruksmark 
De areella näringarna, jord- och skogsbruk, 

spelar en avgörande roll i utvecklingen mot ett 

hållbart samhälle både nationellt och på 

kommunal nivå. Lantbrukarnas riksförbund 

anser därför att näringarna bör uppmärksammas 

mer än vad samrådsförslaget gör. Cirka en 

tredjedel av Håbos landareal är jordbruksmark 

och åkermarken hör till de bördigaste i landet. 

Därtill anser de att byggnation noga ska prövas 

om den inkräktar på god produktiv åkermark. Ny 

bebyggelse bör placeras så att en buffertzon finns 

till åkerfält för att undvika konflikter mellan 

aktiva jordbrukare och enskilda fastighetsägare. 

 

 

Noteras.  

Översiktsplanen revideras 

avseende 

landsbygdsutveckling.  

Lantbrukarnas 

riksförbund 

Lantbrukarnas riksförbund informerar om att 

svenska livsmedel utgör ca 50% av 

livsmedelskonsumtionen i Sverige. 

Livsmedelsförsörjningen är sårbar. Om Sveriges 

gränser skulle stänga skulle mer arealer behöva 

tas i bruk för odling och beten. För Håbos del har 

i stort sett all djurproduktion upphört, vilket gör 

att de lokala näringarna har mycket små 

möjligheter att förse kommunens invånare med 

animaliska produkter; kött, mjölk, ägg etc. 

Minskningen av arealen betesmarker i Håbo 

kommun under senare år har även bidragit till 

en förlust av den biologiska mångfalden. De 

anser att lokalt producerade livsmedel ska 

Noteras. 
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gynnas och att de areella näringarnas behov 

alltid bör väga tyngs vid konflikter med andra 

intressen. 

 

Lantbrukarnas 

riksförbund 

Lantbrukarnas riksförbund vänder sig emot den 

generaliserande formuleringen 

”Jordbruksmarken inom Bålsta tätort anses 

mindre värd på grund av mindre enheter/fält”. 

Överlag är marken och avkastningsförmågan 

mycket god. Det finns fält som är små och därför 

orationella att sköta. Men flertalet fält är så pass 

stora att det inte alls är svårt att sköta dem. 

Förslaget 3A måste omarbetas så att åkermarken 

till största delen kan fortsätta odlas.  

 

Översiktsplanen 

förtydligas så att det 

framgår att 

jordbruksmark inom 

Bålsta tätort kan komma 

att exploateras när 

tätorten växer, samtidigt 

som jordbruksmark på 

landsbygden värnas. 

Hänsyn ska tas till 

arrondering och möjlighet 

till rationellt jordbruk.  

 

Privatpersoner Många påpekar att det är viktigt att bevara 

värdefull jordbruksmark och tycker det är 

positivt att ny bebyggelse ska ske på redan 

exploaterad mark. Bevarad jordbruksmark 

kommer att hjälpa kommunen för framtida 

livsmedelsproduktion. Någon menar dock att viss 

jordbruksmark kan användas till 

småhusbebyggelse då den ändå ligger för nära 

existerande bebyggelse och på så sätt blir 

otjänlig. Tydligare riktlinjer för hur 

jordbruksmarken klassas efterfrågas.  

 

Se kommentar till 

Lantbrukarnas 

riksförbund.  

 

 
Privatpersoner 

Kulturmiljö 
Många privatpersoner vill värna om kulturmiljön 

och flera tycker att det är viktigt att intrång i 

viktig kultur och naturmiljö ska motiveras och 

att det i vissa fall behöver ses över en gång till 

(till exempel område 4A).  

 

 

 

 

Några påpekar att specifika område kan komma 

att påverkas. Så som den tilltänkta 

anslutningsvägen till Kalmarleden som kommer 

att skära rakt igenom kulturhistoriskt viktigt 

landskap med många fornlämningar.  

 

Kompensation är i många fall inte möjligt. 

Diskussionen om kompensation bör därför vara 

varsam.  

 

 

 

 

Noteras. Kommunen 

bedömer att Logistik 

Bålsta är lämpligt för 

logistikverksamhet, deponi 

och masshantering då det 

finns förutsättningar för 

godshantering via järnväg 

via befintligt stickspår.  

 
Översiktsplanen revideras 

så att föreslagen väg 

mellan Kraftleden och 

Kalmarleden (5B) utgår.  

 

 

Kommunen tillämpar den 

så kallade 

fyrstegsprincipen där 

kompensation är det sista 

steget.  
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Flera tycker att det är viktigt att nybyggen ska 

ligga i de redan existerande byarna och att sdet 

nya ska återkoppla till den lokala 

byggnadstraditionen och strukturen för att skapa 

en attraktiv helhet.  

 

Synpunkten 

överensstämmer med 

översiktsplanens 

intentioner.  

 

 Fritid  

Privatpersoner Många vill se en utökning och upprustning av 

kommunens fritidsanläggningar, exempelvis 

ishall, kulturhus och simhall. Förslag om ett 

aktivitetscentrum där alla idrotts- och 

kulturanläggningar kan samlas har inkommit, 

detta skulle förstärkas som en mötesplats och 

aktivitetscentrum. Förslag på ett barnvänligt 

ställe med tak där man kan prata och spela spel 

efterfrågas också.  

 

Noteras.  

 Vatten  

Sigtuna 

kommun 

Sigtuna kommun upplyser om den för 

kommunerna gemensamma och viktiga fråga 

som Mälarens vatten och stränder utgör. 

Mälaren utgör dricksvattentäkt för större delen 

av de boende i Mälardalen och hyser värden för 

biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv. 

Med hänvisning till Mälarens hotade ekologiska 

status vill Sigtuna kommun betona vikten av att 

samtliga kommuner inom Mälardalen 

gemensamt verkar för en förbättrad vattenstatus 

i syfte att säkra den långsiktiga 

dricksvattenförsörjningen.  

 

Håbo kommun instämmer 

med Sigtuna kommun om 

vikten av att gemensamt 

verka för en förbättrad 

vattenstatus i Mälaren. 

Synpunkten 

överensstämmer med 

översiktsplanens 

intentioner.  

Centerpartiet i 

Håbo 

Centerpartiet informerar om att det i samband 

med antagande av LIS-programmet gavs ett 

uppdrag att se över möjligheten att också 

involverade Biskops-Arnö och södra/västra 

Ullfjärden/Ekilla i detta. För Biskops-Arnö 

handlar det om att ge förutsättningar för 

utveckling av den verksamhet och boende som 

finns på ön, särskilt i samband med att 

kommunalt VA projekteras. För Ekilla-badet 

handlar det om att utveckla en av kommunens 

badplatser till ett fritidsalternativ och för 

besöksnäringen. När grusgropen vid Wij/Ekilla 

upphör 2020 blir det viktigt att tillvarata 

möjligheten att låta Upplandsleden fortsätta 

längs vattnet fram till badet. Detta öppnar även 

för annan markanvändning vid den avvecklade 

grusgropen.  

 

Översiktsplanen 

kompletteras med LIS-

område vid Biskops-Arnö 

och Ekilla.  
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Centerpartiet Centerpartiet anser att tillgängligheten till 

stranden söder om Skokloster ska skyddas och 

förbättras. De ser att en bättre stig/GC-väg från 

Söderskogen och mot udden vid reningsverket 

ökar tillgängligheten och markerar att stranden 

är öppen för allmänheten. Viss bebyggelse 

nedanför en cykelväg (för service, fik och 

liknande) skulle kunna vara lämplig mellan 

gropen och Idealbyn.  

 

Möjligheten till fritidsbebyggelse/camping i 

anslutning till Sånkan bör tas till vara.  

 

Det är intressanta förslag 

som kommer beaktas i 

arbetet med kommunens 

cykelplan.  

 

 

 

 

 

 

Sånka är utpekat som ett 

LIS-område för att 

möjliggöra en utveckling 

av områdets frilufts-

värden, samt befintlig 

campingverksamhet.  

 

Centerpartiet I samrådsförslaget (s. 22) finns en skrivning om 

närheten till Mälaren. Centerpartiet undrar vad 

som menas med denna. Om det gäller att skapa 

förutsättningar för bebyggelse nära Mälaren, 

anser de att baden i Kalmarsand, Skokloster och 

Ekilla borde utvecklas samt att man bör ta 

tillvara möjligheten till en hamn. Centerpartiet 

anser inte att detta framgår av texten. Därtill 

undrar de vad som menas med skrivningen om 

att åtgärder för ökad tillgänglighet till stranden 

framför allt fokuseras till Bålsta sid 54.  

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

koppling och tillgång till 

Mälaren.  

 

Lantbrukarnas 

riksförbund 

Lantbrukarnas riksförbund informerar om att 

vattenförsörjningen i regel inte är något problem 

för jordbrukarna och produktionen. Anslutning 

till det kommunala VA-systemet kan däremot bli 

problematisk. De undrar om kommunen har 

någon reservvattentäkt och plan för invånarnas 

vattenförsörjning. Och frågar om det finns 

kunskap i kommunen om vilka källor och 

brunnar som finns i anslutning till gårdar och 

bebyggelse och som kan utnyttjas i en 

krissituation. 

 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram 

dagvattenpolicy, 

vattenprogram, VA-policy 

och VA-plan. 

Lantbrukarnas 

riksförbund, 

Centerpartiet 

Lantbrukarnas riksförbund och Centerpartiet 

informerar om att vattennivåerna i Mälaren 

kommer höjas i en extra vårflod till följd av en 

dom kring Slussen. Detta får effekter på 

kommunens växtlighet och 

odlingsförutsättningarna på ett antal mälarnära 

fastigheter i kommunen.  

 

Noteras.  
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Upplands-Bro 

kommun 

Upplands-Bro kommun noterar att avrinningen 

från delar av Nya Kalmarsand och Dragelund 

kan komma att ske till Broviken som är Natura 

2000-område och Esko-område. Likaså tangeras 

Uppsalaåsen som är ett känsligt grundvatten. 

Frågan bör belysas i både planförslag och 

hållbarhetsbedömning. 

 

Frågan hanteras i 

efterföljande 

detaljplanering. 

Sigtuna 

kommun 

I planförslaget föreslås exploatering i sjönära 

lägen längs med Kalmarviken. Sigtuna kommun 

är allmänt positiv till att utnyttja Mälaren som 

resurs och tillgång. Men en sådan exploatering 

medför oundvikligen en ökad mängd hårdgjorda 

ytor i direkt anslutning till Mälaren. 

Exploatering riskerar att medföra försämrade 

infiltrationsmöjligheter och svårigheter att 

hantera den ökade mängden dagvatten. För att 

undvika ökade utsläpp och en negativ påverkan 

på stränder och vattenmiljöer anser Sigtuna 

kommun att de ekologiska aspekterna behöver 

synliggöras och tillskrivas prioritet tidigt i 

planeringsprocessen.  

 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram 

vattenprogam, dagvatten-

policy, VA-policy och VA-

plan. Tillsammans syftar 

dessa dokument till att 

skydda och värna Mälaren 

som en viktig resurs. 

Översiktsplanen 

förtydligas med att 

dagvattenpolicyns regler 

och riktlinjer ska 

tillämpas vid efterföljande 

plan- och bygglov.  

 

Privatperson En privatperson önskar konkreta förslag för hur 

kommunen ska arbeta med vattenkvaliteter. 

 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram ett 

vattenprogram som anger 

hur kommunen ska arbeta 

med förbättrad 

vattenkvalitet. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån detta 

styrdokument.  

 

Privatpersoner Flera synpunkter har inkommit om Mälarens 

stränder. Flera tycker att det är viktigt att 

stränderna skyddas och att de inte blir 

”halvprivata” när fler och fler bebyggs.  

 

 

Någon har inkommit med synpunkter om önskan 

att skapa en bostadsrättsförening med inriktning 

mot hästverksamhet och anser att de uppfyller 

kraven för LIS. Någon tycker att LIS är positivt 

för landsbygdsutvecklingen och vill se fler 

sjönära boenden samt utveckla småbåtshamnen.  

 

Att tillgängliggöra 

Mälarens stränder för 

allmänheten ligger i linje 

med översiktsplanen 

intentioner.  

 

Översiktsplanen 

kompletteras med LIS-

område vid Biskops-Arnö 

och Ekilla. I övrigt 

bedömer kommunen att 

ytterligare LIS-områden 

inte är förenliga med 

lagstiftningens 

intentioner. 
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 Teknisk försörjning  

 

Energimyndighe

ten 

Energiförsörjning 
Energimyndigheten noterar att det inte finns 

något området av riksintresse för vindbruk i 

Håbo kommun. Myndigheten är positiva till att 

översiktsplanen innehåller två särskilda avsnitt 

om solenergi och vindkraft. Däremot upplever de 

avsnittet om vindkraft som defensivt. Dels för att 

större delen av kommunen anses vara olämplig 

för utbyggnad av vindkraft. Dels för att 

begränsningen av totalhöjden till 100 meter 

innebär att de moderna vindkraftsverken (cirka 

200 meter i totalhöjd) som producerar mest 

energi, inte får användas i kommunen. 

 

De upplyser vidare om att avståndet från 

vindkraftverk avgörs i tillståndsprövningen. 

Avståndet baseras på den beräknade 

utbredningen av buller och inte på i förhand 

uppgjorda avstånd som i planförslaget. 

 

 
Översiktsplanen revideras 

så att vindkraftskartan 

utgår. Kommunen 

bedömer att det sannolikt 

är olämpligt med stora 

vindkraftsverk i 

kommunen, då 

landskapsbilden i ett stort 

omland påverkas av stora 

verk.  

 

 

 

Översiktsplanen 

förtydligas så att det 

framgår att lämpliga 

avstånd från 

vindkraftverk avgörs i 

särskild 

tillståndsprövning.  

 

Försvarsmakten Försvarsmakten önskar att det säkerställs att de 

två utpekade möjliga områdena för etablering av 

vindkraftverk inte sammanfaller med 

stoppområde för höga objekt. 

Etableringsområdena för vindkraftverk är idag 

lokaliserade intill sådana stoppområden. 

 

Översiktsplanen revideras 

så att vindkraftskartan 

utgår. Vid eventuell 

etablering av 

vindkraftverk kommer 

hänsyn tas till 

stoppområden för höga 

objekt. 

 

Upplands-Bro 

kommun 

Upplands-Bro kommun noterar att ett område 

precis i kommungränsen till Upplands-Bro pekas 

ut som möjligt för etablering av medelstora samt 

små vindkraftverk (upp till 100 meter). De 

konstaterar att detta kan bli en 

mellankommunal fråga eftersom det idag finns 

någon enstaka bostad inom den generella 

skyddszonen på 600 meter på Upplands-

Brosidan. 

 

Översiktsplanen revideras 

så att vindkraftskartan 

utgår. Vid eventuell 

etablering av vindkraft 

kommer hänsyn tas till 

avstånd till bostäder. 

Håbohus AB Håbohus AB anser att riktlinjerna för lovplikt 

gällande solenergi bör ses över. Att montera 

solceller på halva taket ger större förändring av 

byggnadens karaktär än att montera på hela 

taket. Om utbyggnad av solenergi ska främjas, 

anser de att det bör vara lovfritt oavsett hur stor 

del av taket som täcks. 

Översiktsplanen 

uppdateras utifrån 

lagändringen i plan- och 

bygglagen om solceller.  
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Centerpartiet I avsnittet om vindkraft sägs det först att 

kommunen ska uppmuntra lokala initiativ för 

vindkraftsetableringar. Därefter följer negativa 

faktorer och restriktioner. Centerpartiet 

efterlyser mer fakta om vindkraftens möjligheter 

för enskilda och för kommunen som helhet. 

Enligt kartan i översiktsplanen är det endast 

mycket små områden i kommunen som anses 

lämpliga för etablering av vindkraft. 

Centerpartiet ifrågasätter denna karta och anser 

att det borde finnas betydligt intressantare lägen 

i anslutning till Mälaren och de stora 

jordbruksslätterna.  

 

Översiktsplanen revideras 

så att vindkraftskartan 

utgår. 

Lantbrukarnas 

riksförbund 

I jordbruket förbrukas mycket el. På många 

gårdar i Håbo är förutsättningarna för att 

producera egen el genom solceller och vindkraft 

goda. Lantbrukarnas riksförbund anser att 

kommunen ska vara förutseende kring detta och 

ta bort onödiga regler och restriktioner. 

Kartbilden med möjliga vindkraftsetableringar 

anser de är verklighetsfrämmande. Det finns 

många andra och bättre områden som kan och 

bör utnyttjas.  

 

Översiktsplanen 

uppdateras utifrån 

lagändringen i plan- och 

bygglagen om solceller.  

 

Översiktsplanen revideras 

så att vindkraftskartan 

utgår. 

 

Naturskyddsföre

ningen Håbo 

Naturskyddsföreningen håller inte med om 

påståendet att etablering av stora vindkraftverk 

(över 100 meter) är olämplig med motiveringen 

att ”landskapskaraktären är mycket känslig för 

vindkraftsetablering”. På andra platser är 

vindkraftverk, såväl stora som små, en lika 

naturlig del av landskapet som dess föregångare, 

väderkvarnar, var för några hundra år sedan. 

Avståndet till bostäder och fritidshus i 

tätbebyggda områden, till vägar och järnvägar, 

säkerhetsavstånd till kraftledningar samt 

områden av riksintresse för t.ex. naturvård och 

friluftsliv borde vara de kriterier som styr om 

etablering får ske eller ej oavsett storlek och 

antal meter.  

 

Noteras. 

Centerpartiet Centerpartiet framhåller att man vid målbild 

2030 kan räkna med helt andra 

transportlösningar än idag, till exempel 

självkörande bilar på fossilfritt bränsle. Snarare 

borde det tas vara på möjligheten till 

energiförsörjning och stimulera investeringar i 

sol och vind. Beskrivningen av gällande 

bestämmelse för hur bygglov söks pekar på att 

dessa regler är för restriktiva. Dessa regler 

behöver liberaliseras för att uppmuntra 

fastighetsägarna att investera i solenergi.  

Översiktsplanen 

uppdateras utifrån 

lagändringen i plan- och 

bygglagen om solceller. 
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Privatpersoner Det är många privatpersoner som menar att vi i 

framtiden kommer att se en ny typ av miljövänlig 

energiproduktion och efterfrågar mer information 

och ställningsantagande kring detta i 

översiktsplanen. Flera föreslår att solceller ska 

vara bygglovsbefriade, även om de täcker hela 

taket.  

 

Vissa undrar över varför kommunen har 

fokuserat på att uppvärmningssystem ska vara 

vattenburna då detta inte behöver vara det mest 

energismarta.  

 

Översiktsplanen 

uppdateras utifrån 

lagändringen i plan- och 

bygglagen om solceller och 

skrivningen om 

vattenburna 

uppvärmningssystem 

utgår.  

 
Svenska 

kraftnät 

Kraftledningar 
Svenska kraftnät påpekar att den kraftledning 

(7A) som i översiktsplanen omnämns som en 220 

kV-ledning längs Bålstas sydvästra gräns är två 

400 kV-ledningar. På samma sätt framgår det 

felaktigt i bilaga 1, Allmänna intressen att det 

sammanlagt finns tre kraftledningar inom 

kommunen. Det rör sig om tre par 

parallellgående ledningar. Svenska kraftnät vill 

att dessa uppgifter korrigeras.  

 

 

Översiktsplanen 

korrigeras enligt Svenska 

Kraftnäts yttrande.  

Svenska 

kraftnät 

Översiktsplanen förespråkar en markförlagd 

kraftledning i närheten av Bålsta. Svenska 

kraftnät vill klargöra att frågor gällande 

teknikval för framtida planerade kraftledningar, 

eller förändringar av befintliga ledningar, måste 

få ägas av Svenska kraftnät.  

 

Växelströmsledningar med så hög spänning som 

400 kV är inte lämpliga att gräva ner som kabel 

pga tekniska begränsningar och då markförlagda 

kablar har betydligt sämre driftsäkerhet än 

luftledningar. Att upprätthålla hög driftsäkerhet 

i det nationella elsystemet är en viktig del av 

Svenska kraftnäts uppdrag från regeringen.  

 

Frågan om teknikval ägs 

av Svenska Kraftnät. 

Håbo kommun önskar 

dock att den aktuella 

ledningen på sikt 

markförläggs för att 

möjliggöra en vidare 

utveckling av tätorten 

Bålsta.  

 

Svenska 

kraftnät 

Svenska kraftnät informerar om att de på 

uppdrag av regeringen utreder en ny struktur för 

Stockholmsregionens elnät. För Håbo kommun 

innebär detta att de planer som finns på att 

bygga om befintliga ledningar och utreda möjliga 

korridoralternativ medför förstärkningar av 

stamnätsledningarna i kommunen.  

 

Svenska kraftnät informerar även om de har 

ledningsrätt för kraftledningar av betydelse för 

rikets elförsörjning. På fastigheter med 

ledningsrätt får inte åtgärder och verksamheter 

vidtas eller upprättas som belastar 

Noteras.  

 

 

 

 

 

 

Noteras.  
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ledningsrätten. Byggnation i närheten av 

ledningsstråk kan medföra svårigheter vid 

eventuella förändringar i stamnätet.  

 

Lantbrukarnas 

riksförbund 

Den stora utbyggnaden av Bålsta kan komma att 

ställa krav på ny eldistribution till samhället. 

Lantbrukarnas riksförbund informerar om att 

elledningar över skog och åkrar kan ställa till 

med en hel del problem för lantbrukarna. De 

förordar därför att alla elledningar så långt som 

möjligt grävs ner i marken.  

 

Lantbrukarnas riksförbund kommenterar 

specifikt Svenska Kraftnät planerade 400 kV-

ledningar genom kommunen. Lantbrukarnas 

riksförbund påpekar att kraftledningarna 

påverkar både jord- och skogsbruket negativt. 

Över åkermark gör stolparna att mark går 

förlorad och att driften försvåras. Särskilt 

besvärligt är det när man placerar ledningar 

invid varandra med många stolpar. Över 

skogsmark kalhuggs breda ledningsgator. De 

yrkar på att kommunen vid förhandlingar med 

Svenska Kraftnät först pratar med lantbrukarna.  

 

Se kommentar till 

Svenska Kraftnät  

 

 

 

 

 

Noteras. 

 
Strålsäkerhetsm

yndigheten 

Elektromagnetisk strålning 

Strålsäkerhetsmyndigheten upplyser om att man 

redan vid planeringen för nya elektriska 

anläggningar bör beakta teknikval och placering 

för att sträva mot att barn inte exponeras för 

magnetfält i onödan. Myndigheten har utfört 

mätningar som visar att magnetfältsnivåer upp 

till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är att beakta 

som normala i vanlig boendemiljö.  

 

 

Noteras.  

Svenska 

Kraftnät 

Svenska kraftnät informerar om att de vid all 

nyprojektering av 200 kV- och 400 kV-

växelströmsledningar i det svenska stamnätet 

utgår från 0,4 mikrotesla som högsta 

magnetfältspolicy vid bostäder eller där 

människor vistas varaktigt. För att säkerställa 

att magnetfältspolicy uppfylls där människor 

vistas varaktigt hänvisar Svenska Kraftnät 

ibland till schablonavstånd till luftledningar. 

Dessa utgår från att ny bebyggelse för varaktig 

vistelse placeras minst 80 meter från en 220 kV-

ledning respektive 130 meter från en 400 kV-

ledning. Svenska kraftnät vill förtydliga att dessa 

avstånd är baserade på maximerat 

årsmedelströmvärde och är att anse som en 

rekommendation till beslutande myndighet i de 

fall magnetfältsbidraget från kraftledningen för 

Noteras. Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

avstånd till 

kraftledningar.  
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den aktuella platsen inte är beräknat. Samråd 

ska hållas med Svenska Kraftnät när åtgärder 

planeras inom 250 meter från 

stamnätsledningar.  

 

Strålsäkerhetsm

yndigheten 

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om 

begränsning av allmänhetens exponering för 

elektromagnetiska fält anger referensvärden för 

elektromagnetiska fält. Det finns en svag men 

vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk 

för barnleukemi för barn som exponeras 

varaktigt för lågfrekventa magnetfält under de 

referensnivåer som anges i strålsäkerhetens 

allmänna råd.  

 

Noteras.  

Privatpersoner En privatperson ber kommunen att bibehålla sin 

policy att samordna sändarutrustning med 

befintliga master och stolpar, att ny bebyggelse 

ska understiga gränsvärdet 0,1 uT och att 

Resolution 1815 ska följas.  

 

Vad gäller kraftledningar påpekar några att 

säkerhetsavståndet angetts fel enligt Svenska 

kraftnät riktvärden och att den planerade 

nedgrävningen av en kraftledning genom Håbo 

inte är kostnadseffektivt.  

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

Se kommentar till 

Svenska Kraftnät.  

 

 
Räddningstjänst

en Enköping-

Håbo 

Vatten och avlopp 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo informerar 

om att säkerställd brandvattenförsörjning är en 

förutsättning för att räddningstjänsten ska 

kunna uppnå målen om att förhindra 

brandspridning mellan byggnader och att 

möjliggöra invändig släckinsats i stora komplexa 

byggnader. I tätortsområden med risk för snabb 

och omfattande brandspridning behövs ett 

konventionellt brandpostnät. För andra områden 

kan brandvattenförsörjning säkerställas med 

enbart vattentransporter med tankfordon eller 

genom en kombination av konventionellt 

brandpostnät och vattentransporter med 

tankfordon. Räddningstjänsten föreslår att 

behovet av brandpostnät hanteras i 

översiktsplanen. 

 

 

Kommunen anser inte att 

brandpostnät är en fråga 

som bör hanteras i 

översiktsplanen.  
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Centerpartiet Investeringar i kommunal infrastruktur 

(framförallt VA) måste nyttjas på ett effektivt 

sätt vad gäller framtida bostadsbyggnation och 

verksamhetsetableringar. För att kunna utveckla 

hela kommunen i balans och takt med 

efterfrågan där olika boendeformer efterfrågas 

behöver VA-systemet utvecklas. VA-systemet får 

inte vara en begränsande faktor utan snarare en 

möjlighet. T.ex. ger projektering till Biskops-Arnö 

och Skokloster möjlighet till utveckling av 

bebyggelsen. Alternativa avloppssystem till 

dagens storskaliga och sårbara system bör provas 

och stimuleras. Utgångspunkten måste vara 

Miljöbalkens intentioner om resurshushållning 

och kretslopp. Avsnittet om vatten och 

avloppssystem bör omarbetas och beakta nya 

lösningar och forskningsresultat. Det finns 

mycket erfarenheter att hämta från andra 

kommuner, t.ex. Södertälje.  

 

Efter samrådet har 

kommunen tagit fram 

dagvattenpolicy, 

vattenprogram, VA-policy 

och VA-plan. 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

riktlinjer utifrån dessa 

styrdokument. 

Lantbrukarnas 

riksförbund 

Lantbrukarnas riksförbund anser att det i 

kommunens planer måste ingå att få rötslammet 

från reningsverket Revaq certifierat för att få ner 

kostnaderna från avloppshanteringen. Lokala 

system, där toalettavfallet tas till vara för sig och 

BDT-vattnet för sig, bör vara 

förstahandsalternativet vid nybyggnation på 

landsbygden och bör även prövas inom tätorten. 

Då kan kretsloppet fungera och den värdefulla 

näringen utnyttjas. Lokala lösningar är även ur 

sårbarhetssynpunkt att föredra. Södertälje 

använder sig av denna typ av teknik.  

 

Se kommentar till 

Centerpartiet. 

Privatpersoner Några privatpersoner saknar information om hur 

VA-frågor ska hanteras i framtiden. Flera tycker 

att privata lösningar för VA och energi bör 

uppmuntras. Någon önskar kommunalt VA till 

Häggeby/Vreta för att minska antalet enskilda 

avloppssystem som kan förstöra grundvattnet. 

En annan vill ha mer information om 

Ekolsundsområdet och undrar huruvida Håbo 

ska fortsätta bistå Enköping med VA. En lyfter 

fram att stora VA-system kan göra samhället 

sårbart och att existerande små VA-system inte 

behöver vara en anledning till att inte utveckla 

bygden runt Bålsta.  

 

Se kommentar till 

Centerpartiet. 

 

Häggeby/Vreta är ett 

utpekat så kallat §6-

område i kommunens VA-

plan (6§ lag om allmänna 

vattentjänster). Det 

innebär att kommunen 

med hänsyn till skydd för 

människors hälsa eller 

miljön måste ordna en 

allmän VA-anläggning.  
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Centerpartiet i 

Håbo 

Bredband 
Centerpariet påtalar att det i EU finns ett förslag 

om att all offentlig miljö ska ha digital access 

senast 2025. I länets regionala plan har vi angett 

2030 som målbild. Våra digitala ambitioner bör 

tydligare framgå av planen. Detta understryks 

än mer av regeringens utspel om fiberaccess till 

2025. 

 

 

Kommunens mål för 

bredbandsutbyggnaden 

anges i kommunens 

bredbandsstrategi 

(kommunfullmäktige, 

2016). 

 

 Hälsa, säkerhet och risk  

Trafikverket Trafikverket framhåller vikten av att buller- och 

vibrationsfrågan studeras i samband med 

nylokalisering av bebyggelse, i synnerhet vid 

bostäder utmed stora trafikleder och järnvägar. 

Gällande riktvärden för trafikbuller ska klaras 

vid nybyggnation och större ombyggnader.  

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

gällande riktlinjer för 

buller och vibrationer. 

 

SGI Statens geologiska institut delar uppfattningen 

om att ”markförhållanden i områden för 

nybyggnation ska alltid undersökas för att 

klargöra risken för skred”, men lyfter att de 

geotekniska säkerhetsfrågorna även måste 

uppmärksammas för befintlig bebyggelse. 

Noteras.  

SGI Statens geotekniska institut framhåller att 

frågan om ras och skred alltid bör hanteras vid 

strandnära detaljplanering, enligt plan- och 

bygglagen. 

 

Noteras. 

Region Uppsala Region Uppsala förutsätter att översiktsplanen 

medger byggande av vårdcentraler, 

tandvårdskliniker och ambulansstationer i 

närheten av nya bostadsområden. Från 

planeringssynpunkt är det viktigt att säkerställa 

goda förutsättningar för vårdcentralverksamhet i 

tillräcklig omfattning när orten växer. En 

kontinuerlig dialog för att hitta rätt lokalisering 

och möjlighet att dimensionera verksamheten för 

rätt antal medborgare efterfrågas.  

 

Översiktsplanen tillåter 

samhällsservice som 

exempelvis vårdcentraler 

inom befintliga och 

framtida bostadsområden. 

Med fördel bör sådan typ 

av service lokaliseras i 

anslutning till 

tätortscentrum. 

Region Uppsala Region Uppsala anser att kommunen i den 

kommande planeringen och utformningen av 

bebyggelse och vägar bör beakta behov och 

förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv 

ambulanssjukvård. Region Uppsala deltar gärna 

i kommunens kommande planering av både 

bebyggelse och vägar för att bidra med kunskap 

och underlag kring detta.  

Håbo kommun är positiva 

till att Region Uppsala 

bidrar med kunskap och 

underlag i kommunens 

planering.  
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Räddningstjänst

en Enköping-

Håbo 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo instämmer 

med kommunen om att en översyn avseende 

alternativa vägar till industriområden bör 

genomföras. Översynen bör leda fram till nytt 

beslut avseende förbudsområden för farligt 

godstrafik samt vilka vägar som bör utses till 

primära respektive sekundära farligt godsleder.  

 

Noteras.  

Räddningstjänst

en Enköping-

Håbo 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo anser att 

översiktsplanen bör kompletteras med ett 

förhållningssätt till befintliga och 

nytillkommande anläggningsrisker. Vid Gyprocs 

anläggning i Bista hanteras stora mängder LNG 

(flytande naturgas). Hanteringen är klassad som 

farlig verksamhet av länsstyrelsen. Detta är en 

anläggningsrisk som man i översiktsplanen bör 

förhålla sig till. Räddningstjänsten (RTJ) klargör 

de svårigheter som uppstår om bostäder och 

service planeras i närheten av Gyprocs farliga 

verksamhet. Den riskkälla som LNG-hanteringen 

utgör, är inte lämplig att blanda med bostäder 

och service. Att på sikt omvandla Bista 

verksamhetsområde till zon 2 Småstad med 

bostäder, arbetsplatser och service, ser de därför 

med tveksamhet på.  

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende risker 

vid Gyprocs anläggning 

och att utveckling med 

bostäder i det berörda 

området förutsätter att 

befintliga verksamheter 

omlokaliseras så att 

marken frigörs. Det är i 

dagsläget inte aktuellt 

med en omlokalisering, 

men på grund av det 

attraktiva läget pekas 

området ut som ett 

utredningsområde på sikt.  

Privatpersoner Några privatpersoner har synpunkter på att 

kommunens tankar och förberedelse kring kris 

och säkerhet saknas vad gäller vatten-, energi- 

och livsmedelsförsörjning. . 

 

Kommunen arbetar 

organiserat med 

krisberedskap och 

bedömer att 

översiktsplanen håller en 

lämplig detaljeringsnivå i 

frågan.  

 

Privatpersoner Många privatpersoner uttrycker oro över ökat 

buller från vägar vid förtätning med nya bostäder 

och industrier. Flera föreslår ytterligare 

bullerskydd längs järnväg och motorväg. Andra 

förslag är bilfritt centrum och att lägga störande 

industrier utmed motorvägarna. Exempel på 

störande vägar och anläggningar som tas upp är 

Kalmarleden, Kraftleden och industrierna i 

Björnbro-området. Synpunkter har även 

inkommit på att buller från järnväg och annan 

kollektivtrafik inte nämns i ÖP. 

 

Se kommentar till 

trafikverket.  
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 Utbildning  

Barn- och 

utbildningsnäm

nden 

Barn- och utbildningsnämnden är positiv till 

planeringsriktlinjerna om utbildning. 

 

De utökade lokaler som gymnasieskolan kommer 

att behöva bör uppföras i anslutning till de 

befintliga lokalerna i Bålsta Centrum. Nämnden 

anser att detta ska tillföras de 

planeringsriktlinjer som finns under rubriken 

Utbildning.  

 

Översiktsplanen 

kompletteras med att 

utökade lokaler för 

gymnasieskolan bör 

uppföras i anslutning till 

befintliga lokaler i Bålsta 

Centrum.  

Privatpersoner Flera oroar sig över hur ökad trafik påverkar 

barns skolvägar. Också trycket på skolor och 

förskolor ifrågasätts. Riktlinjer för hur 

skoltomter och logistik ska ordnas inför 

framtiden efterfrågas. Förslag har inkommit om 

att Gröna dalen skulle kunna bli Håbos 

skolcentrum.  

 

Kommunen arbetar aktivt 

med säkra skolvägar och 

minskade hastigheter i 

närheten av skolor.  

 

Ny lokalförsörjningsplan 

2018–2028 beskriver 

behovet av fler skolplatser 

i förskola, grundskola och 

gymnasium när 

befolkningen ökar. Planen 

kommer att användas 

som underlag vid 

planering av nya 

förskole- och skollokaler. 
. 

 Riksintressen (utöver Länsstyrelsens 
yttrande) 

 

Försvarsmakten Försvarsmakten upplyser om att 

försvarsintresset ska ges företräde i de fall flera 

riksintressen bedöms oförenliga, enligt 3 kap. 10§ 

MB. Försvarsmakten upplyser också om att 

influensområdenas utbredning inte är justerbara 

då dessa är beräknade utifrån riksintressenas 

omgivningspåverkan, gällande miljötillstånd 

samt möjligheten till nyttjande av riksintressena, 

exempelvis att starta och landa på flygplatser. 

Håbo kommun beskriver att kommunen utgår 

från att influensområdets gränser inte är 

absoluta, att justeringar kan komma att göras 

samt att avsteg från Försvarsmaktens 

förhållningssätt kan göras om det handlar om 

andra väsentliga samhällsintressen. 

Försvarsmakten upplyser om att avsteg från 

Försvarsmaktens redovisning av riksintressen 

för totalförsvaret kan innebära påtaglig skada på 

riksintressena. Dessutom ska Försvarsmakten 

alltid utgöra samrådspart i plan- och lovärenden 

Översiktsplanen revideras 

och förtydligas avseende 

totalförsvarets intressen, 

både i planförslaget och i 

bilagan med 

Planeringsförutsättningar. 

 

 

Under december 2018 

beslutade Försvarsmakten 

om förnyad redovisning av 

riksintressen och områden 

av betydelse för 

totalförsvarets militära del 

enligt 3 kap 9§ 

miljöbalken. 

Översiktsplanen har 

uppdaterats utifrån nytt 

beslut. 
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rörande höga objekt för att möjliggöra bedömning 

av påtaglig skada.  

 

Försvarsmakten Försvarsmakten informerar om att kommunen i 

översiktsplanen bör ta hänsyn till totalförsvarets 

civila del. Myndigheten för säkerhet och 

beredskap ansvarar för utpekandet av 

riksintressen för totalförsvarets civila del.  

 

Översiktsplanen 

kompletteras med 

information om vikten av 

civilt försvar. 

Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap har ännu inte 

pekat ut 

riksintresseområden för 

totalförsvarets civila del.  

 

Försvarsmakten Under rubriken Ärna Flygplats i bilaga 2, 

Riksintressen, bör det förtydligas att med höga 

objekt menas objekt som uppnår en högre höjd än 

20 meter utanför sammanhållen bebyggelse 

respektive 45 meter inom sammanhållen 

bebyggelse. Försvarsmakten önskar också att 

texten förtydligas enligt följande:  

Stoppområdet innebär att inga nytillkommande 

höga objekt kan tillåtas inom området utan att 

påtaglig skada på riksintresset Uppsala 

övningsflygplats uppstår. Inom detta område ska 

plan- och lovärenden avseende höga objekt 

remitteras till Försvarsmakten.  

Influensområde för luftrum påverkar 

uppförandet av höga objekt. Inom området finns 

en maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) 

för objekt baserat på MSA (Minimum Sector 

Altitude civil beteckning, Minimum Safe Altitude 

militär beteckning) för Uppsala övningsflygplats. 

Inom detta område ska plan- och lovärenden 

avseende höga objekt remitteras till 

Försvarsmakten. Inom influensområde för 

väderradar ska alla objekt högre än 20 meter 

remitteras till Försvarsmakten. 

 

Översiktsplanen revideras 

i enlighet med 

Försvarsmaktens 

önskemål om beskrivning 

av riksintresse för 

totalförsvaret i bilaga med 

Planeringsförutsättningar. 

 
 

Försvarsmakten 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. 

Försvarsmakten tillämpar definitionen av 

sammanhållen bebyggelse utifrån Lantmäteriets 

karta i skala 1:250 000 och de område som där 

utgörs av gula ytor. Vid bedömning av huruvida 

samråd ska ske med Försvarsmakten i fråga om 

höga objekt bör Försvarsmaktens definition av 

sammanhållen bebyggelse tillämpas.  

 

Samråd med 

Försvarsmakten sker 

utifrån befintlig rutin för 

plan- och lovärenden 

rörande höga objekt, vilket 

även anges i planförslaget.  
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Håbohus AB Håbohus AB anser att utgångspunkten i 

översiktsplanen bör vara att skapa så stor 

möjlighet för kommunen att själv styra sin egen 

utveckling genom att få maximal rådighet över 

kommande exploateringar. Riksintressen och 

andra bestämmelser som beslutas av andra 

organ och myndigheter kan begränsa den 

kommunala rådigheten. Bevarandevärda 

områden ska inte exploateras, men besluten om 

bevarande ska i möjligaste mån vara 

kommunala. Utgångspunkten bör alltså vara att 

verka för att minimera riksintressen och andra 

bestämmelser, och att inte föreslå en ökning till 

de myndigheter som pekar ut riksintressen eller 

andra bestämmelser.  

 

Noteras.  

Privatpersoner Också bland privatpersonerna har synpunkter 

inkommit där några tycker att kommunen bör 

vara restriktiv i antalet riksintressen för att 

kommunen ska behålla rådighet och inte 

begränsas i sina utvecklingsplaner.  

 

Noteras.  

 

Kartor 
 

 

Försvarsmakten Försvarsmakten önskar att kartmaterialet 

avseende riksintressen för totalförsvarets 

militära del görs tydligare. Kartan ska bland 

annat tjäna som underlag för bedömning av 

behov av samråd med Försvarsmakten.  

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

kartor över riksintressen i 

bilaga med 

planeringsförutsättningar.   

Trafikverket Trafikverket anser att plandokumentet är 

lättläst och bra utformat. Texten stöds av 

informativa kartor. Kartorna kompletteras med 

vägnummer/namn för de större vägarna och 

järnvägen för att underlätta orienteringen. 

 

Översiktsplanens 

översiktskarta 

kompletteras med 

vägnummer/namn på 

större vägar och ortsnamn.  

Enköpings 

kommun 

Enköpings kommun vill uppmärksamma Håbo 

kommun om att riksintresse friluftsliv har 

uppdaterats och att kartan i bilaga 2 bör 

uppdateras. I det uppdaterade skiktet delar 

Enköpings och Håbo kommun två nya och ett 

reviderat delområde (Nya: Hjälstaviken och 

Mälarfjärdarna Ekoln, Gorran och Oxen, 

Reviderade: Ekolsundsviken/Norra Björkfjärden).  

 

Översiktsplanens bilaga 

med 

planeringsförutsättningar 

uppdateras utifrån ny 

avgränsning av 

riksintresse för friluftsliv.  

Friluftsfrämjand

et i Bålsta 

Friluftsfrämjandet saknar skala på kartorna. De 

anser att det är en mycket viktig information för 

tydning av situationen. Detta borde prioriteras 

eftersom kartmaterialet är en viktig detalj i 

översiktsplanen. 

 

Översiktsplanens kartor 

kompletteras med skala.   
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Privatpersoner En person anser att översiktsplanens kartor är 

för odetaljerade och otydliga.  

 

Översiktsplanens kartor 

revideras. Översiktsplanen 

ska dock visa kommunens 

övergripande syn på 

lämplig mark- och 

vattenanvändning.  

Detaljeringsgraden blir 

därmed begränsad. 

 

Övrigt 
 

 

Sigtuna 

kommun 

Sigtuna kommun noterar att det i planförslag 

refereras till Arlanda som en ”regional kärna”. 

Begreppet ”regional kärna” bör särskiljas från 

begreppet ”regional stadskärna” som till skillnad 

från det förstnämnda härrör från den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. 

Arlanda-Märsta är utpekad som en av 

Stockholmsregionens åtta yttre stadskärnor som 

är av stor betydelse för regionens samlade 

konkurrensförmåga. Sigtuna kommun vill 

tydliggöra att den regionala stadskärnan 

benämns just ”Arlanda-Märsta” och att 

avgränsningen utöver Arlandaområdet även 

omfattar de centrala delarna av Märsta tätort.  

 

Översiktsplanens 

utvecklingsstrategi och 

strukturbild revideras. 

Region Uppsala I översiktsplanen anges att Bålsta är utpekad 

som regional kärna i kommunen. Region Uppsala 

ser Bålsta som en kommunhuvudort i Håbo 

kommun. Till begreppet regional kärna bör 

funktioner och definitioner kopplas. Region 

Uppsala har i den regionala utvecklingsstrategin 

tagit fram en strukturbild. I den är Bålsta 

utpekad som kommunal huvudort. Uppsala är 

utpekad som regional stad.  

 

Översiktsplanens 

utvecklingsstrategi och 

strukturbild revideras så 

att det framgår att Bålsta 

är en huvudort i 

kommunen istället för 

regional kärna. 

Håbohus AB Håbohus AB anser att planer för framtiden bör 

kopplas till en tanke om genomförande. De 

saknar generellt en värdeanalys av hur man som 

kommun kan maximera den kommunala nyttan 

genom att man har planmonopol. Vilka områden 

är mest attraktiva, vad skapar värde i 

omvandling, vilka är aktörerna, vad är 

förutsättningarna för exploatering och hur det 

ska finansieras är frågeställningar som bör 

besvaras för att planen ska bli mer trovärdig. 

Utan koppling till genomförande blir planen för 

visionär och blir sannolikt inte det stöd i 

kommande utveckling av Håbo som den avser 

vara. Frågan om vägar och VA på landsbygden 

bör inarbetas i genomförandeplanen. 

 

Håbo kommun ser i 

dagsläget inget behov av 

en värdeanalys. 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

genomförandefrågor.  
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Privatpersoner Synpunkter har inkommit på att planen saknar 

ekonomisk förankring och att de förslag som 

anges bör ha en överslagsberäkning bilagd. 

Planen får också kritik för att ha ett 

planekonomiskt tankesätt samt att planen inte 

anger direkta utan indirekta åtgärder för att lösa 

problem.  

 

Översiktsplanen 

förtydligas avseende 

genomförandefrågor. 

Håbohus AB Håbohus AB anser att längden, 300 sidor med 

bilagor, gör översiktsplanen otillgänglig för 

allmänheten. För människor utanför 

planavdelningen är det troligen svårt att få en 

samlad bild av vad planen är. Planen bör bli mer 

överblickbar och tillgänglig, kortas ner och 

konkretiseras, alternativt bör en populärversion 

tas fram där det allra mest väsentliga beskrivs.  

 

Översiktsplanen revideras 

avseende upplägg, 

struktur och omfång.  

Centerpartiet i 

Håbo 

Samrådshandlingen är mycket omfattande och 

svåröverskådlig. En del passager är onödigt 

långa. Ibland redovisas fakta på en väldigt 

detaljerad nivå som vi undrar över om det hör 

hemma i en översiktsplan.  

 

Se kommentar till 

Håbohus AB.  

Privatpersoner Några tycker att översiktsplanen är otydlig och 

svårförståelig samt att den innehåller moraliska 

värderingar. Några tycker att begrepp borde 

definieras tydligare och att källor och fakta 

tydligare ska framgå. Någon tycker att planen 

borde kortas till ca 10 sidor. Andra tycker att 

planen bör tas bort helt och att förra 

översiktsplanen ska fortsätta gälla med mindre 

revideringar. Synpunkter har även inkommit på 

faktafel och stavfel.  

 

Se kommentar till 

Håbohus AB.  

Översiktsplanen har 

kompletterats med 

faktarutor som förklarar 

svåra begrepp.  

Översiktsplanen ses över 

avseende faktafel och 

språkligt.  

 

Privatpersoner Rubriken ”Håbo – en kommun för framtiden” 

föreslås ändras till ”Håbo- en historisk 

Mälarbygd att förvalta” eller ”Håbo- en historisk 

Mälarbygd för framtiden” där Håbos värden lyfts 

fram.  

 

Översiktsplanen revideras 

avseende upplägg och 

omfång. Rubriken ”Håbo – 

en kommun för framtiden” 

utgår.  

Privatpersoner Flera tycker att planen har varit svår att sätta 

sig in i och att samrådsmöten har legat på tider 

då de flesta jobbar. Därför bör ett nytt samråd 

ske. Någon föreslår att kommunen i framtiden 

borde skicka ut brev med information och 

illustrationer på hur deras boendeområde 

kommer att förändras samt att kommunen har 

en databas där man kan söka på sin gata och få 

ut information. Om planen beslutas ger det fel 

bild av vad medborgarna vill ha. 

 

Noteras. 
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Ingen erinran 
 

 

 Följande instanser har tagit del av 

samrådshandlingen och har inget att erinra: 

 

• Länsstyrelsen i Stockholms län har inga 

synpunkter på samrådsförslaget. 

• Havs- och vattenmyndigheten avstår att 

yttra sig i rubricerat ärende. 

• Luftfartsverket har som sakägare av 

CNS-utrustning inget att erinra mot 

översiktsplanen.  

• Naturvårdsverket avstår att lämna 

synpunkter i rubricerat ärende.   

• Riksantikvarieämbetet avstår att lämna 

synpunkter då de statliga 

kulturmiljöintressena är väl företrädda 

inom Länsstyrelsen.  

• Sveriges geologiska undersökning avstår 

från att lämna synpunkter.  

• Strålsäkerhetsmyndigheten har inga 

synpunkter i ärendet men lämnar 

information (se under Övrigt och Teknisk 

försörjning) 

• Sjöfartsverket har inget att erinra mot 

förslaget men lämnar kommentarer (se 

under Kommunikationer).  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Eva Paulsrud Datum SUN-2019/421 
Nämndsekreterare 2019-08-09   

 
   Samhällsutvecklingsnämnden 

 
Samhällsutvecklingsnämndens sammanträdestider 2020 
SUN-2019/421 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att 
 
att samhällsutvecklingsnämnden år 2020 sammanträder kl.13.00 den 3 februari, 2 mars, 4 
maj, 8  juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november och 14 december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse har beslutat om sammanträdestider för 
nästkommande år samt reviderat reglemente, varefter övriga nämnder ska besluta om sina. 
 
Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  
 
Övergripande om sammanträdesplanering 
 
I det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Eftersom kommunen i praktiken 
bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för nämndsammanträden, kan nämndernas 
sammanträden inte ligga på samma dagar. För att minska sårbarheten vid frånvaro och då 
varje nämndsekreterare från1 oktober 2018 är knuten till två nämnder vardera, strävar 
nämndsekreterargruppen även efter att inte lägga sammanträden för tätt. Arbetet förenklas 
betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar, varför 
samhällsutvecklingsnämnden föreslås sammanträda även fortsättningsvis på måndagar.  
Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl har 
gjorts. 
 
Utskottssammanträden 
 
Presidieberedningens sammanträden 2020 skulle, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt ovan vara klockan 09.00 onsdagar: 20 januari, 17 februari, 20 april, 25 maj, 
17 augusti, 21 september, 26 oktober och 30 november. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Emma Lundbergh  
samhällsbyggnadschef 
 
Beslutet ska expedieras till: ,Akten, Samtliga nämnder och Informationsenheten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Sammanträdesplaneringen är en administrativ åtgärd som inte direkt påverkar barn. Dock 
har hänsyn tagits till bl.a. skollov i planeringen.  
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument. 
 

      
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

Förslag tidplan 2020 Samhällstutvecklingsnämnd 

Administrativa enheten 2019-08-07 

 

 Presidieberedning                                      
(Kl. 09.00 måndagar)  

Samhällsutvecklingsnämnd              
(Kl. 13.00 måndagar) 

Kommentarer  

 20  januari  3 februari  

 17 februari 2 mars  

 20 april 4 maj  

 25 maj 8 juni  

 17 augusti 31 augusti  

 21 september 5 oktober  

 26 oktober  9 november   

 30 november  14 december  
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