
KALLELSE 

Datum 

2018-02-16 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Ulf Winberg (M), Ordförande 
Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Lund (M) 
Bo Johnson (M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Cecilia Lidén (M) 
Björn Hedö (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Göran Eriksson (C) 
Leif Zetterberg (C) 
Sara Ahlström (C) 
Gunilla Alm (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Nina Manninen (S) 
Kurt Hedman (S) 
Akasya Randhav (S) 
Sven Erkert (S) 
Eva Staake (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Hillevi Anderstedt (S) 
Marcus Carson (S) 
Inger Wallin (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Kristian Leinonen (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Robert Kohlström (SD) 
Peter Björkman (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 

Roger von Walden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Bertil Brifors (M) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Staffan Wohrne (M) 
Lisbeth Bolin (C) 
Mari Lindros (C) 
Cecilia  Bergstedt (L) 
Hatam  Manberi (L) 
Sabine Noresson (MP) 
Stefan Wallin (-) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Sixten Nylin (S) 
Maria Annell (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Joakim Ringvall (S) 
Ulla Hedman  (S) 
Jan Barrefors (S) 
Pirjo Thonfors (-) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Maria Andersson (SD) 
Farid Chibout (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Laila Sverndal (V) 
Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid måndagen den 26 februari 2018, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 00.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



KALLELSE 

Datum 

2018-02-16 

Kommunfullmäktige 

Justeringssammanträde: Torsdagen den 1 mars, kl 16:30 Glasburen, kommunhuset 

Ärenden 

1. Mötets öppnande KF 
- Upprop 
- Val av justerare 
- Fastställande av dagordningen samt prövning av att kungörelse skett i laga ord-
ning 

2. Anmälan av nytt medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus över Stockholms-
vägen 
Förslagsställare: Freja och Catharina Engelkes 
Dnr 2018/00097  

3. Svar på medborgarförslag: Se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan 
Förslagsställare: Elisabeth Uhlemann 
Dnr 2017/00354  

4. Svar på medborgarförslag: Förbättra busskommunikation från Frösundavik mot 
Viby och Futurum  
Förslagsställare: Annelie Lifvergren 
Dnr 2017/00672  

5. Svar på medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet på Granåsen 
Förslagsställare: Joachim Tiefensee 
Dnr 2017/00737  

6. Svar på motion: Skolavslutningar i kyrkan 
Motionär: Linnea Bjuhr (SD) 
Dnr 2017/00583  

7. Svar på motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 
Motionär: Owe Fröjd (Båp) 
Dnr 2017/00282  

8. Svar på motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till "Bålsta Handels-
plats" 
Motionärer: Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD) 
Dnr 2017/00372  

9. Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 
Dnr 2011/00112  



KALLELSE 

Datum 

2018-02-16 

Kommunfullmäktige 

10. Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl., Tvåhus 
Dnr 2018/00043  

11. Mindre revidering av arvodesregler avseende resekostnadsersättning 
Dnr 2017/00562  

12. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt utbetalning av kommunalt 
partistöd för år 2018 
Dnr 2017/00222  

13. Revidering av budget 2018 med anledning av omorganisation 
Dnr 2018/00039  

14. Valet 2018: Arvoden 
Dnr 2017/00659  

15. Revidering av ägardirektiv för Håbohus 
Dnr 2017/00766  

16. Utökning av VA-verksamhetsområde 
Dnr 2017/00491  

17. Tillägg till avfallstaxa 
Dnr 2018/00014  

18. Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, våren 2018 
Dnr 2018/00028  

19. Entledigande från uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden samt fyllnad-
sval 
Dnr 2017/00745  

20. Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ordförande i 
Håbo Marknads AB samt begäran om ny sammanräkning och fyllnadsval 
Dnr 2017/00756  

21. Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om 
ny sammanräkning 
Dnr 2017/00746  

22. Entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt 
fyllnadsval 
Dnr 2018/00093  

23. Hemställan om ny sammanräkning hos länsstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr 2018/00091  



KALLELSE 

Datum 

2018-02-16 

Kommunfullmäktige 

24. Hemställan om ny sammanräkning hos länsstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr 2018/00092  

Ulf Winberg 
Ordförande 

Clara Thorgren 
Sekreterare 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-14 KS 2018/00097 nr 80298 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

Medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus över 
Stockholmsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen 
vid övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2018-02-13
__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 



Bålsta 2018-02-13 
 

Medborgarförslag om nytt trafikljus över Stockholmsvägen 

 

Vi önskar att kommunen installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid 

övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp. 

Motivering: 

 Det är en vältrafikerad bilväg kombinerat med att många fotgängare, både barn och 

vuxna, passerar övergångsstället för att bland annat komma till skolor och Hemköp. 

 Många bilar kör för fort och många skyndar sig för att hinna före dem som vill gå 

över, för att inte behöva stanna. 

 När bilar kommer från viadukten upp mot övergångsstället har bilföraren inte så lång 

sikt fram till övergångsstället. Dessutom skymmer även bussar som stannat vid 

hållplatsen sikten så att bilföraren inte ser passerande förrän de kommit ut på 

vägbanan. 

 Många skolbarn i mellanstadie- och högstadieåldern passerar övergångsstället för att 

kunna ta sig till skolan samt att många skolbarn behöver passera där för att ta sig till 

bussen ut till bland annat Skokloster och bostadsområden vid till exempel Övergran, 

Krägga och Brunnsta. 

 Det finns inget närliggande bevakat övergångsställe att passera på. 

 Jag känner mig rädd och osäker när jag ska gå till skolan och måste gå över 

Stockholmsvägen. 

 

Vänliga hälsningar Freja Engelkes, Västerängsskolan 5A 

Samt mamma: 

Catharina Engelkes 

 

 

 

 

Personuppgifter 
skyddade enligt 
PUL



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-12 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 39 Dnr 2017/00354 

Medborgarförslag: Se över antalet tjänster per 
barngrupp i förskolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08, § 67, att remittera 
medborgarförslag: se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan, till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att nämnden dels 
konstaterar att antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 1-3 redan idag 
uppfyller medborgarförslagets krav på 3,0 tjänster per barngrupp samt dels 
ställer sig bakom genomförandet av en utredning av förutsättningarna för 
införandet av samma personaltäthet avseende åldrarna 4-5 år.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot ovanstående bakgrund att 
medborgarförslaget ska bifallas genom att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att utreda möjligheten att utöka antalet tjänster per 
barngrupp i åldrarna 4-5 år.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 27 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2017-05-05 
KF 2017-05-08, § 67 
BOU 2017-10-04, § 80 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas i sin helhet. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Björn Erling (M) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Agneta Hägglunds (S) förslag eller arbetsutskottets förslag bifalls och finner 
att Agneta Hägglunds (S) förslag bifalls.  

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 27 Dnr 2017/00354  

Medborgarförslag: Se över antalet tjänster per 
barngrupp i förskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget genom att uppdra 
till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att utöka antalet 
tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 år.     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram redovisning över antal barn i 
förhållande antal förskolelärare/barnskötare i barngrupperna i förskolan till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-12.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08, § 67, att remittera 
medborgarförslag: se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan, till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att nämnden dels 
konstaterar att antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 1-3 redan idag 
uppfyller medborgarförslagets krav på 3,0 tjänster per barngrupp samt dels 
ställer sig bakom genomförandet av en utredning av förutsättningarna för 
införandet av samma personaltäthet avseende åldrarna 4-5 år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2017-05-05 
KF 2017-05-08, § 67 
BOU 2017-10-04, § 80 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram 
redovisning över antal barn i förhållande antal förskolelärare/barnskötare i 
barngrupperna i förskolan till kommunstyrelsens sammanträde.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsens 
arbetsutskott bifaller förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Owe Fröjds (Båp) 
tilläggsyrkande och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-03 KS 2017/00354 nr 79655 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Medborgarförslag: Se över antalet tjänster per barngrupp i 
förskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget genom att 
uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att 
utöka antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 år.     
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08, § 67, att remittera 
medborgarförslag: se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan, till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att nämnden dels 
konstaterar att antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 1-3 redan idag 
uppfyller medborgarförslagets krav på 3,0 tjänster per barngrupp samt dels 
ställer sig bakom genomförandet av en utredning av förutsättningarna för 
införandet av samma personaltäthet avseende åldrarna 4-5 år.       
 
Ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har ser ingen 
anledning att ifrågasätta barn- och utbildningsnämndens yttrande. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att delvis bifalla medborgarförslaget genom att uppdra 
till barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att utöka antalet 
tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eventuella kostnader för tjänsteutökningen får hanteras inom ramen för den 
kommande utredningen. 

Uppföljning 

Utredningen följs upp utav barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-05-05 
– KF 2017-05-08, § 67 
– BOU 2017-10-04, § 80   
__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställare  



Från: Anna Walterholm 
Skickat: den 8 februari 2018 16:03 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: VB: Antal barn per vuxen, förskolan.  
 
Uppföljningsflagga: FollowUp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
F.k 
 

Från: Anna Walterholm  
Skickat: den 7 februari 2018 16:07 
Till: Clara Thorgren <clara.thorgren@habo.se> 
Kopia: Elisabeth Forsberg <elisabeth.forsberg@habo.se> 
Ämne: SV: Antal barn per vuxen, förskolan.  
 
Hej Clara! 
 
Den siffra som är inrapporterad till SCB är 5,99 barn/pedagog. 
Detta är en siffra på helheten, ett snitt på alla avdelningar inräknade.  
 
Antalet barn/pedagog ser olika ut beroende på åldersgrupp och organisation av avdelningar. 
Nedan redovisar jag även detta. 
 
1-3 års avd. 15 barn/3 ped. vilket är 5 barn /ped. 
 
1-5 års avd. 18-20 barn/3 ped. vilket är 6 barn samt 6,6 barn/ped.  
Varför antalet barn kan skifta beror på antalet yngre respektive äldre barn i gruppen.  
Är det många små barn i gruppen förstärker vi dessa grupper med 4 pedagoger. 
 
3-5 års avd. 20-21 barn/ 2,75 ped. vilket är 7,2 samt 7,6 barn/ped. 
 
5- års avd.  15-25 barn/ 2,0-3,0 ped. vilket är 7,5 samt 8,3 barn/ped. 
 
Med vänlig hälsning 
Anna H Walterholm 

 
Håbo Kommun 
Verksamhetschef/Fsk 
Barn och utbildningsförvaltningen 
746 80 Bålsta 
Tel : 0171-528 98 
E-post: anna.walterholm@habo.se 
www.habo.se  

 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 
 
 
 

mailto:clara.thorgren@habo.se
mailto:elisabeth.forsberg@habo.se
mailto:anna.walterholm@habo.se
http://www.habo.se/


Hej! 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att uppdra till förvaltningen att ta fram information om 
antal förskolebarn i förhållande till vuxna förskolelärare/barnskötare, hur många barn går på en vuxen.  
 
Svaret ska vara oss tillhanda innan kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari. 
 
Kan ni få fram en siffror på detta?  
 
Med vänlig hälsning  
 
Clara Thorgren 
Kommunsekreterare 
 
Håbo kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
746 80 Bålsta  
Telefon 0171-528 92   
www.habo.se  
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 

http://www.habo.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-04  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

BOU § 80 Dnr 2017/01341  

Remiss medborgarförslag: se över antalet tjänster per 
barngrupp i förskolan 

Beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden föreslår att medborgarförslaget om att se 
över antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 bifalls genom en 
utredning. Förslaget översändes till kommunstyrelsen. 

För barn i åldrarna 1-3 hänvisar barn- och utbildningsnämnden till 
förvaltningens yttrande om att antalet tjänster per barngrupp redan är 
uppfyllt i enlighet med medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att se över 
antalet tjänster per barngrupp i förskolan. Förslaget har remitterats till barn-
och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att för barn i småbarnsgrupp, 
1-3 år, så är förslaget redan genomfört. För barn i åldrarna 4-5 år anser 
förvaltningen att förslaget är rimligt och bör utredas. En sådan utredning ska 
innehålla ett ekonomiskt underlag samt plan för eventuellt genomförande. 

Förvaltningen föreslår att en sådan utredning genomförs.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2017-09-05, BOU 2017/1341 nr 35358 
Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-06-12 
Medborgarförslag 2017-05-05  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn-och utbildningsnämnden föreslår att medborgarförslaget 
om att se över antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 4-5 bifalls genom en 
utredning. Förslaget översändes till kommunstyrelsen. För barn i åldrarna  
1-3 hänvisar barn- och utbildningsnämnden till förvaltningens yttrande om 
att antalet tjänster per barngrupp redan är uppfyllt i enlighet med 
medborgarförslaget.  
 
______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-08  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 67 Dnr 2017/00354  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Se över antalet 
tjänster per barngrupp i förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att se över möjligheten 
till utökat antal personal i förskolans barngrupper.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet – för åtgärd 
Förslagsställaren – för kännedom 
 
 

 



Personuppgifter 
skyddade enligt 
PUL



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 40 Dnr 2017/00672  

Medborgarförslag: Förbättra busskommunikation från 
Frösundavik mot Viby och Futurum  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

2. Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med åtgärdsförslag för att förbättra 
busskommunikationerna från Frösundavik till Viby och Futurum har 
inkommit. Förslagsställaren föreslår i första hand att buss 302 ska ta vägen 
förbi hållplatsen vid Frösundavikrondellen. Två alternativförslag anges 
också: Att anlägga en busshållplats på andra sidan vägen vid Granelund med 
bra belysning och skyltar, alternativt att anlägga ett övergångsställe med 
trafikljus och belysning vid befintlig hållplats i Granelund.  

Inledningsvis konstateras att huvudförslaget, med förändrad linjesträckning 
för buss 302 inte är en kommunal fråga att hantera. Det är istället UL som 
fattar beslut avseende linjesträckning. Kommunen kan enbart påtala olika 
behov i förhållande till det. De två alternativa förslagen har setts över av 
förvaltningen och inget av dessa alternativ går att genomföra på ett smidigt 
sätt. Detta på grund av att kommunen inte äger marken, varken på vägen till 
Råbyleden eller själva Råbyleden, där den aktuella hållplatsen ligger. Därför 
bedömer förvaltningen att alternativen inte är lämpliga.  

Förvaltningen bedömer dock att behovet av busskommunikationer från 
Frösundavik till Viby och Futurum kvarstår och förespråkar alternativet där 
buss 302 trafikerar Frösundavikrondellen. Förvaltningen har också redan 
påtalat detta behov för UL. Eftersom det är UL som fattar det slutgiltiga 
beslutet om linjesträckningar kan förvaltningen inte göra mer än att just 
påtala behovet av en förändrad sträckning. UL är också i beredskap att se 
över hela sitt linjenät och i anslutning till det har förvaltningen och UL en 
kontinuerlig dialog. I denna dialog avser förvaltningen fortsätta driva frågan 
om hållplatsen vid Frösundavik. Med hänvisning till ovanstående 
redovisning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat och 
inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 28 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2017-10-26 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 28 Dnr 2017/00672  

Medborgarförslag: Förbättra busskommunikation från 
Frösundavik mot Viby och Futurum  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

2. Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med åtgärdsförslag för att förbättra 
busskommunikationerna från Frösundavik till Viby och Futurum har 
inkommit. Förslagsställaren föreslår i första hand att buss 302 ska ta vägen 
förbi hållplatsen vid Frösundavikrondellen. Två alternativförslag anges 
också: Att anlägga en busshållplats på andra sidan vägen vid Granelund med 
bra belysning och skyltar, alternativt att anlägga ett övergångsställe med 
trafikljus och belysning vid befintlig hållplats i Granelund.  

Inledningsvis konstateras att huvudförslaget, med förändrad linjesträckning 
för buss 302 inte är en kommunal fråga att hantera. Det är istället UL som 
fattar beslut avseende linjesträckning. Kommunen kan enbart påtala olika 
behov i förhållande till det. De två alternativa förslagen har setts över av 
förvaltningen och inget av dessa alternativ går att genomföra på ett smidigt 
sätt. Detta på grund av att kommunen inte äger marken, varken på vägen till 
Råbyleden eller själva Råbyleden, där den aktuella hållplatsen ligger. Därför 
bedömer förvaltningen att alternativen inte är lämpliga.  

Förvaltningen bedömer dock att behovet av busskommunikationer från 
Frösundavik till Viby och Futurum kvarstår och förespråkar alternativet där 
buss 302 trafikerar Frösundavikrondellen. Förvaltningen har också redan 
påtalat detta behov för UL. Eftersom det är UL som fattar det slutgiltiga 
beslutet om linjesträckningar kan förvaltningen inte göra mer än att just 
påtala behovet av en förändrad sträckning. UL är också i beredskap att se 
över hela sitt linjenät och i anslutning till det har förvaltningen och UL en 
kontinuerlig dialog. I denna dialog avser förvaltningen fortsätta driva frågan 
om hållplatsen vid Frösundavik.  

Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget anses besvarat och inte föranleder några ytterligare 
åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-10-26 

___________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-22 KS 2017/00672 nr 79579 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Förbättra busskommunikation från 
Frösundavik mot Viby och Futurum  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

2. Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder.     
 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag med åtgärdsförslag för att förbättra 
busskommunikationerna från Frösundavik till Viby och Futurum har 
inkommit. Förslagsställaren föreslår i första hand att buss 302 ska ta vägen 
förbi hållplatsen vid Frösundavikrondellen. Två alternativförslag anges 
också: Att anlägga en busshållplats på andra sidan vägen vid Granelund med 
bra belysning och skyltar, alternativt att anlägga ett övergångsställe med 
trafikljus och belysning vid befintlig hållplats i Granelund.  

Inledningsvis konstateras att huvudförslaget, med förändrad linjesträckning 
för buss 302 inte är en kommunal fråga att hantera. Det är istället UL som 
fattar beslut avseende linjesträckning. Kommunen kan enbart påtala olika 
behov i förhållande till det.  

De två alternativa förslagen har setts över av förvaltningen och inget av 
dessa alternativ går att genomföra på ett smidigt sätt. Detta på grund av att 
kommunen inte äger marken, varken på vägen till Råbyleden eller själva 
Råbyleden, där den aktuella hållplatsen ligger. Därför bedömer 
förvaltningen att alternativen inte är lämpliga.  

Förvaltningen bedömer dock att behovet av busskommunikationer från 
Frösundavik till Viby och Futurum kvarstår och förespråkar alternativet där 
buss 302 trafikerar Frösundavikrondellen. Förvaltningen har också redan 
påtalat detta behov för UL. Eftersom det är UL som fattar det slutgiltiga 
beslutet om linjesträckningar kan förvaltningen inte göra mer än att just 
påtala behovet av en förändrad sträckning. UL är också i beredskap att se 
över hela sitt linjenät och i anslutning till det har förvaltningen och UL en 
kontinuerlig dialog. I denna dialog avser förvaltningen fortsätta driva frågan 
om hållplatsen vid Frösundavik.  

Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget anses besvarat och inte föranleder några ytterligare 
åtgärder.    
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-22 KS 2017/00672 nr 79579 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-10-26   
__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom och åtgärd 
Kansliet, till hemsidan 
 

 



Håbo kommun
Motion2.0

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Annelie
Efternamn Lifvergren
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort Bålsta
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Angående (obefintlig) busskommunikation från Frösundavik mot Viby och Futurum

Jag har under ett och ett halvt års tid fört dialog med UL och Håbo kommunen angående
kommunaltrafiken i kommunen. (kopia på korrespondens finns vid behov). Jag har haft god
korrespondens med Elin Brattström, Samhällsplanerare Håbo kommun, Telefon: 0171-527 04
. Hon har varit tillmötesgående och svarat på frågor. Mina frågor kring buss 301 har blivit lösta
och bussen trafikerar nu en ny hållplats med belysning, däremot händer ingenting vad gäller
buss 302. Jag har även efter tips av Elin talat med Thomas Hallberg på UL.

I den stadigt växande kommundelen Frösundavik så går flertalet barn i Viby och Futurum. Inte
alla familjer har/eller vill ha två eller fler bilar för att skjutsa och hämta sina barn varje dag.
Vore toppen om barnen kunde ta bussen till och från skolan själva. Kommunen går ut med att
vilja vara miljövänlig och att miljöfrågan tas på stort allvar, då borde detta förslag tas på allvar
och leda till åtgärd!

Bakgrund:
Om man ska åka kommunalt från Frösundavik till Futurum eller Viby så finns idag ingen
lämplig busshållsplats. Den närmaste hållplatsen som finns är Granelund på Råbyleden
(linje 302). Hållplatsen är trafikfarlig för alla åldrar, speciellt för barn, då den ligger i en kurva
på en obelyst plats utan övergångsställe eller trafikljus. Dessutom kör bilar och tyngre trafik
väldigt fort på den vägen. Ytterligare en faktor är att det inte finns någon bra väg från vårt
bostadsområde ut till den här vägen (man får gå över kyrkogården och åker, obelyst terräng
utan väg, är det som finns att välja på idag). Detta håller både kommunen och UL med om!

Som jag ser det så finns det en lösning som skulle göra det möjligt för de barn som bor i
Frösundavik och går i Futurum eller Viby att på ett säkert sätt ta bussen till och från skolan
. En lösning som dessutom skulle få fler vuxna att välja kollektivt istället för att alltid ta bilen.
Miljövänligt och invånarvänligt.

Mitt förslag:
Det finns idag en hållplats iordningställd vid Frösundavik-rondellen. Buss 302 skulle kunna ta
en sväng runt den efter att ha vänt i Hagviken för att sedan fortsätta förbi Viby och Futurum
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Håbo kommun
Motion2.0

som vanligt. Jag förstår att det är viktigt att hålla tidtabeller och tiderna ska passa ihop med
pendel osv. De busschaufförer jag har talat (ganska många!)  med säger alla att det finns god
marginal att göra en sån sväng (många åker runt där redan idag då det kan vara lättare att ta
sig ut på Kalmarleden den vägen).

Om det inte går att få in alla turer på linje 302 att göra den här svängen kanske det går att
lägga in vissa turer? Förslagsvis på morgonen innan skolorna börjar och på eftermiddagen
efter att skolorna slutat. Det går redan extra turer dessa tider, varför inte låta extrabussen göra
en extrasväng, det skulle inte ta många sekunder för några skolbarn att hoppa på bussen när
den ändå åker runt och vänder!

Det finns två andra alternativ som Elin Brattström och Thomas Hallberg hänvisar till, som
skulle göra att hållplatsen kanske är klar när mina barn tar studenten (för sådana här
markförhållande frågor och belysningsärenen i kommunen har jag förstått tar år och decennier
innan de får laga kraft). Här är de i alla fall:
2. Anlägg en busshållplats på andra sidan(hitsidan) vid Granelund (förslagsvis innan svängen,
ner mot bondgården) med ordentlig belysning och trafikskyltar!
3. Anlägg ett redigt och tydligt övergångsställe med trafikljus och tillräckligt med belysning för
att kunna använda befintlig hållplats Granelund. Själva hållplatsen bör också iordningsställas
för idag är det bara en stolpe vid vägen i mörkret.

Dessa alternativ innebär också att man bör se till framkomligheten till hållplatsen så att den
inte behöver gå över kyrkogård och leråkrar. Det är här frågor om markförhållanden som både
Håbo kommun och UL hänvisar till som försvårande omständigheter. Sluta krångla till det
och gå på alternativ nr 1! Det är det mest ekonomiska för kommunen och det bästa för alla vi
boende i området. Hållplatsen finns redan - behövs bara en stolpe! 

Jag hoppas att det går att lösa den här frågan innan vintern kommer och cykelsäsongen är
över, eftersom det är det färdmedel vi är hänvisade till idag. 

Med vänlig hälsning,

Annelie Lifvergren
(boende i Frösundavik med två barn i Futurum)

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 41 Dnr 2017/00737  

Medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet på 
Granåsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att det lilla rökeriet på 
Granåsen ska underhållas.  
 
Den lilla tegelbyggnaden hör till den före detta smedsstugan som numera 
hör till samma fastighet som det intill liggande kommunala naturreservatet 
Granåsen. Det finns ytterligare en tegelbyggnad som hör till smedsstugan, 
båda är idag i mycket dåligt skick.  
 
Smedsstugan anses som en viktig del av kulturmiljön och till den 
klassningen hör flertalet torp i kommunen, som var och en inte är särskilt 
speciella, men genom att de är många och har likartat utseende blir de 
viktiga för kulturmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet 
och dess historia. 

En renovering av tegelbyggnaden som omfattas av medborgarförslaget 
skulle hjälpligt kunna återskapa huset exteriört. Det är en ganska 
komplicerad åtgärd att återställa en söndervittrad tegelvägg av äldre karaktär 
och kräver särskilda kunskaper av den som utför arbetet. Att åtgärda taket är 
något enklare, men kräver också kunskap om äldre byggnader. En grov 
kostnadsbedömning för att åtgärda byggnaden exteriört, inte funktion, 
bedöms till 250-300 tkr.  
 
Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är värdefull för Håbo kommun. 
Det är också önskvärt att torpens uthus och övriga byggnader så som denna 
tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av kostnaden föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Att återställa smedsstugans 
tegelbyggnader bör tas med i ett större sammanhang.  

Tekniska utskottet föreslår i beslut 2017-01-29 § 7 istället att 
medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

KTU 2018-01-29 § 7 
Tjänsteskrivelse 2017-12-19 
Medborgarförslag 2017-11-30 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall tekniska utskottets förslag till beslut.  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-29  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 7 Dnr 2017/00737  

Medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet på Gran-
åsen 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att det lilla rökeriet på 
Granåsen ska underhållas.  
 
Den lilla tegelbyggnaden hör till den före detta smedsstugan som numera 
hör till samma fastighet som det intill liggande kommunala naturreservatet 
Granåsen. Det finns ytterligare en tegelbyggnad som hör till smedsstugan, 
båda är idag i mycket dåligt skick.  
 
Smedsstugan anses som en viktig del av kulturmiljön och till den klassning-
en hör flertalet torp i kommunen, som var och en inte är särskilt speciella, 
men genom att de är många och har likartat utseende blir de viktiga för kul-
turmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet och dess histo-
ria. 

En renovering av tegelbyggnaden som omfattas av medborgarförslaget 
skulle hjälpligt kunna återskapa huset exteriört. Det är en ganska komplice-
rad åtgärd att återställa en söndervittrad tegelvägg av äldre karaktär och krä-
ver särskilda kunskaper av den som utför arbetet. Att åtgärda taket är något 
enklare, men kräver också kunskap om äldre byggnader. En grov kostnads-
bedömning för att åtgärda byggnaden exteriört, inte funktion, bedöms till 
250-300 tkr.  
 
Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är värdefull för Håbo kommun. 
Det är också önskvärt att torpens uthus och övriga byggnader så som denna 
tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av kostnaden föreslår förvaltning-
en att medborgarförslaget avslås. Att återställa smedsstugans tegelbyggna-
der bör tas med i ett större sammanhang.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-12-19 
Medborgarförslag 2017-11-30   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-29  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 
förslag och finner att så sker.  

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-19 KS 2017/00737 nr 79495 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet på Granåsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.     
 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att det lilla rökeriet på 
Granåsen ska underhållas.  
 
Den lilla tegelbyggnaden hör till den före detta smedsstugan som numera 
hör till samma fastighet som det intill liggande kommunala naturreservatet 
Granåsen. Det finns ytterligare en tegelbyggnad som hör till smedsstugan, 
båda är idag i mycket dåligt skick.  
 
Smedsstugan anses som en viktig del av kulturmiljön och till den 
klassningen hör flertalet torp i kommunen, som var och en inte är särskilt 
speciella, men genom att de är många och har likartat utseende blir de 
viktiga för kulturmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet 
och dess historia. 

En renovering av tegelbyggnaden som omfattas av medborgarförslaget 
skulle hjälpligt kunna återskapa huset exteriört. Det är en ganska 
komplicerad åtgärd att återställa en söndervittrad tegelvägg av äldre karaktär 
och kräver särskilda kunskaper av den som utför arbetet. Att åtgärda taket är 
något enklare, men kräver också kunskap om äldre byggnader. En grov 
kostnadsbedömning för att åtgärda byggnaden exteriört, inte funktion, 
bedöms till 250-300 tkr.  
 
Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är värdefull för Håbo kommun. 
Det är också önskvärt att torpens uthus och övriga byggnader så som denna 
tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av kostnaden föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Att återställa smedsstugans 
tegelbyggnader bör tas med i ett större sammanhang.   

 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-11-30   
__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  



Personuppgifter skyddade enligt 
PUL
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§ 42 Dnr 2017/00583  

Motion: Skolavslutningar i kyrkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning  

Till barn- och utbildningsnämnden inkom en motion från 
Sverigedemokraterna den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i 
kyrkan. Motionären yrkar att kommunen ska uppmuntra samtliga 
kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen 
vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att 
skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.  

I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och 
skolavslutningar och då särskilt för år 7-9. De kyrkor som används är 
Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters kyrka. Anledningen till att 
inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är små 
och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som önskar 
delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal personer i 
lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett administrativt problem 
som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal vid avslutningar. Att 
fatta beslut om organisering, genomförande och val av lokal vid 
skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors uppdrag 
att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås.   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 113 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom 
ramen för rektors uppdrag att besluta om. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar på barn- och 
utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, i 
likhet med förvaltningen, att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 29 
Tjänsteskrivelse 
Motion 2017-09-22  
BOU 2017-12-06 § 113 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
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Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen ska avslås.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.   

Björn Erling (M) yrkar bifall till Fredrik Andersteds (S) yrkande.  

Anders Cyrillus (L) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår att 
motionen ska avslås, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 
yttrande, eller bifallas och finner att kommunstyrelsen föreslår att motionen 
avslås.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns:  

Ja-röst för att bifalla motionen, nej-röst för att avslå motionen.  

Ja-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP), Michael Rubbestad (SD), Owe 
Fröjd (Båp) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Leif 
Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund 
(S), Sven-Olov Dväring (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), 
Gunilla Gustavsson (S) 

Med 10 nej-röster mot 3 ja-röster föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

______________ 
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§ 29 Dnr 2017/00583  

Motion: Skolavslutningar i kyrkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning  

Till barn- och utbildningsnämnden inkom en motion från 
Sverigedemokraterna den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i 
kyrkan. Motionären yrkar att kommunen ska uppmuntra samtliga 
kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen 
vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att 
skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.  

I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och 
skolavslutningar och då särskilt för år 7-9. De kyrkor som används är 
Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters kyrka. Anledningen till att 
inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är små 
och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som önskar 
delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal personer i 
lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett administrativt problem 
som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal vid avslutningar. Att 
fatta beslut om organisering, genomförande och val av lokal vid 
skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors uppdrag 
att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås.   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 113 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom 
ramen för rektors uppdrag att besluta om. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar på barn- och 
utbildningsnämndens yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Motion 2017-09-22  
Protokollsutdrag BOU 2017-12-06 § 113 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen bifalls.  
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet finner att 
motionen ska bifallas eller avslås och finner att motionen avslås.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
förvaltningens förslag (avslag på motionen). Nej-röst för bifall till Michael 
Rubbestads (SD) yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg (C), Fredrik 
Anderstedt (S) 

Nej-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD) 

Owe Fröjd (Båp) avstår.  

Med tre ja-röster mot två nej-röster föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
att motionen ska avslås.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  

______________ 
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Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Svar på motion: Skolavslutningar i kyrkan 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande.    
 

Sammanfattning 

Till barn- och utbildningsnämnden inkom en motion från 
Sverigedemokraterna den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i 
kyrkan. Motionären yrkar att kommunen ska uppmuntra samtliga 
kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen 
vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att 
skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.  
 
I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och 
skolavslutningar och då särskilt för år 7-9. De kyrkor som används är 
Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters slottskyrka. Anledningen 
till att inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är 
små och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som 
önskar delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal 
personer i lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett 
administrativt problem som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal 
vid avslutningar. Att fatta beslut om organisering, genomförande och val av 
lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors 
uppdrag att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför 
att motionen avslås.   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 113 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom 
ramen för rektors uppdrag att besluta om. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar på barn- och 
utbildningsnämndens yttrande.   

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-09-22  
– Protokollsutdrag BOU 2017-12-06 § 113   
__________ 

Beslut skickas till 

Motionären  
Barn- och utbildningsnämnden   
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§ 113 Dnr 2017/02212  

Remiss gällande skolavslutningar i kyrkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till förvaltningens redovisning att val av lokal vid 
skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för rektors uppdrag att 
besluta om.  

Sammanfattning  

Till barn- och utbildningsnämnden har en motion från Sverigedemokraterna 
inkommit den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i kyrkan. 

Motionären yrkar att kommunen uppmuntrar samtliga kommunala skolor att 
anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen vid behov är 
behjälplig vad gäller administrering och liknande för att skolavslutningar så 
enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor. 

I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och 
skolavslutningar och då särskilt för år 7-9. De kyrkor som används är 
Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters slottskyrka. Anledningen 
till att inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är 
små och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som 
önskar delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal 
personer i lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett 
administrativt problem som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal 
vid avslutningar. Att fatta beslut om organisering, genomförande och val av 
lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors 
uppdrag att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför 
att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av hur skolorna anordnar jul- och skolavslutningar 
Motion från Sverigedemokraterna, 2017-09-22 
Protokoll från KS § 107, 2017-09-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Johan Torstenson (M): yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 
redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom 
ramen för rektors uppdrag att besluta om.  

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att motionen bifalles i sin helhet. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Linnea Bjuhrs (SD) förslag.      
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer besluten mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Carl-Johan Torstensons (M) 
förslag. 

Omröstning begärs.      

Omröstningsresultat 

Följande ordning för omröstning föreslås och godkänns. Ja-röst för bifall till 
Carl-Johan Torstensons (M) yrkande och Nej-röst för bifall till Linnea 
Bjuhrs (SD) yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Lennart Carlsson (M), Carl-Johan Torstenson (M), 
Gunilla Alm (L), Helene Zeland Bodin (C), Werner Schubert (S), Marcus 
Carson (S), Akasya Randhav (S) och Nina Manninen (S). 

Nej-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP), Linnea Bjuhr (SD) och Owe 
Fröjd (Båp). 

Omröstningen utfaller med 8 Ja-röster och 3 Nej-röster. Därmed bifaller 
barn- och utbildningsnämnden Carl-Johan Torstensons (M) yrkande.       

Protokollsanteckning 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 



Motion: Skolavslutningar i kyrkan

Skolavslutningar i kyrkan har länge varit en tradition i Sveriges såväl som i Håbos skolor. Många
kan relatera till den högtidsfulla stämningen, rektorns väl valda ord och den folkkära psalmen 
”Den blomstertid nu kommer”. 

Då kyrkan historiskt sett varit något det svenska folket samlats kring, är det värdefullt att kyrkan 
fortsätter ha denna roll, även för Håbos elever då de slutar skolan för sommaren. 

Efter att Sverigedemokraterna tillsammans med Allianspartierna i riksdagens utbildningsutskott 
kom överens om att införa ett undantag i skollagen för skolavslutningar i kyrkan avslutades 
debatten om huruvida skolavslutningar i kyrkan var tillåtna eller ej1. Ärendet togs sedan upp i 
riksdagen där ärendet efter votering vann bifall. Det finns således inga hinder från att 
uppmuntra samtliga skolor i kommunen att ha skolavslutningar i kyrkan. 

I en undersökning utförd av SOM-instituet 2016 är 78 procent av de tillfrågade att det vore en 
dålig idé att förbjuda skolor att ha skolavslutningar i kyrkan. Enligt Viktor Aldrin, lektor på i SO-
didaktik vid högskolan i Borås, forskar kring ämnet och menar följande ”Detta har nästan inget 
med religion alls att göra utan skolavslutningar i kyrkan klassas som en svensk tradition som 
man inte vill förbjuda.” 2

Då skolavslutningar i kyrkan länge har varit en betydelsefull tradition och då det inte finns några
hinder från att uppmuntra skolan till att arrangera skolavslutningar i kyrkan är det 
Sverigedemokraternas uppfattning att kommunen bör göra det. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 Att kommunen uppmuntrar samtliga kommunala skolorna att anordna skolavslutningar 
i kyrkan.

 Att kommunen vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att 
skolavslutningarna så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor. 

Bålsta den 22 september 2017

Linnea Bjuhr 
Ledamot (SD) i Håbo kommunfullmäktige

1 http://www.dagensjuridik.se/2016/05/skolavslutning-i-kyrkan-ska-tillatas-igen-undantag-infors-i-skollagen
2 https://www.sydsvenskan.se/2017-06-08/manga-vill-ha-skolavslutningar-i-kyrkan

http://www.dagensjuridik.se/2016/05/skolavslutning-i-kyrkan-ska-tillatas-igen-undantag-infors-i-skollagen
https://www.sydsvenskan.se/2017-06-08/manga-vill-ha-skolavslutningar-i-kyrkan
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§ 43 Dnr 2017/00282  

Motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens tre förslagspunkter med 
hänvisning till förvaltningens bedömning enligt nedan.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion avseende Kraftleden där det 
föreslås att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att på lämpliga ställen sätta upp skyltar som 
varnar om för hög hastighet 
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i 
kommunens samråd med polismyndigheten påtala önskemål om utökad 
hastighetsövervakning på Kraftleden  
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte ska projektera några 
fysiska farthinder på Kraftleden. 

Bakgrunden till förslagen är att många bilister kör för snabbt på Kraftleden, 
men att fysiska farthinder inte kan byggas på grund av framkomligheten för 
räddningstjänsten. 

Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:  
 
1. Skyltar som varnar om för hög hastighet 

Förvaltningen har köpt in en skylt som varnar för hög hastighet sedan 
tidigare. Syftet är att denna ska kunna flyttas runt till olika platser där 
behovet finns. Att ha sådana skyltar permanent har inte samma effekt, då 
trafikanter efter ett tag ”vänjer sig” vid att skylten står på platsen och 
ignorerar den i större utsträckning. Därför är tanken att göra punktinsatser 
genom att placera skylten på de platser där behov uppstår. Kraftleden kan 
mycket väl vara en lämplig plats att placera skylten tillfälligt på för att 
åstadkomma hastighetsminskning och förvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget genom att skylten tillfälligt placeras 
där när hastigheterna ökar.  

2. Påtala önskemål om ökad hastighetsövervakning 

Som framgår av motionens förslag är det inte en kommunal fråga att 
genomföra hastighetsövervakning, utan en fråga för polismyndigheten. Att 
för polismyndigheten påtala behovet av utökad hastighetsövervakning på 
Kraftleden kan dock självklart göras. Därför föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige bifaller även detta förslag.  

3. Inte projektera fysiska farthinder på Kraftleden 
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Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att fysiska 
farthinder på Kraftleden inte ska göras i form av gupp, chikaner och andra 
avsmalnande åtgärder. Detta vore inte en lämplig åtgärd för vägen i fråga 
med tanke på framkomlighet för såväl räddningstjänst som för annan trafik. 
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller även 
motionens tredje förslag.  

Viktigt att tillägga är dock att andra åtgärder utreds gällande Kraftleden, 
bland annat avseende rondeller. (Rondeller är inte att betrakta som fysiska 
farthinder.) Dessa åtgärder är resultatet av tidigare politiska beslut från 
Miljö- och tekniknämnden som förvaltningen har att verkställa (beslutet 
bifogas i bilaga). Enligt beslutet ska förvaltningen utreda hur Kraftleden kan 
kompletteras med lämpliga rondeller. I syfte att säkerställa att sådana 
rondeller inte kommer att försämra framkomligheten och utryckningstiden 
för räddningstjänsten har förvaltningen haft kontakt med räddningstjänsten 
och diskuterat frågan. Räddningstjänsten har också ingivit ett yttrande i 
frågan och där framkommer att inga invändningar mot förändringar på 
Kraftleden finns under förutsättning att åtgärderna inte innefattar farthinder 
(gupp, chikaner eller avsmalningar som medför att enbart ett fordon åt 
gången kan passera) samt att rondeller utformas med tillräckligt stor 
överkörningsbar yta och stor radie (se bilaga).  

Beslutsunderlag 

KTU 2018-01-29 § 8 
Tjänsteskrivelse 2018-01-09 
Motion 2017-04-02 
Miljö- och tekniknämnden 2012-05-07 § 51 
Skrivelse från räddningstjänsten 2018-01-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 
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§ 8 Dnr 2017/00282  

Motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens tre förslagspunkter med hänvis-
ning till förvaltningens bedömning enligt nedan.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion avseende Kraftleden där det 
föreslås att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att på lämpliga ställen sätta upp skyltar som 
varnar om för hög hastighet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i kom-
munens samråd med polismyndigheten påtala önskemål om utökad hastig-
hetsövervakning på Kraftleden  

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte ska projektera några fy-
siska farthinder på Kraftleden. 

Bakgrunden till förslagen är att många bilister kör för snabbt på Kraftleden, 
men att fysiska farthinder inte kan byggas på grund av framkomligheten för 
räddningstjänsten. 

Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:  
 
1. Skyltar som varnar om för hög hastighet 

Förvaltningen har köpt in en skylt som varnar för hög hastighet sedan tidi-
gare. Syftet är att denna ska kunna flyttas runt till olika platser där behovet 
finns. Att ha sådana skyltar permanent har inte samma effekt, då trafikanter 
efter ett tag ”vänjer sig” vid att skylten står på platsen och ignorerar den i 
större utsträckning. Därför är tanken att göra punktinsatser genom att pla-
cera skylten på de platser där behov uppstår. Kraftleden kan mycket väl vara 
en lämplig plats att placera skylten tillfälligt på för att åstadkomma hastig-
hetsminskning och förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bi-
faller förslaget genom att skylten tillfälligt placeras där när hastigheterna 
ökar.  

2. Påtala önskemål om ökad hastighetsövervakning 

Som framgår av motionens förslag är det inte en kommunal fråga att ge-
nomföra hastighetsövervakning, utan en fråga för polismyndigheten. Att för 
polismyndigheten påtala behovet av utökad hastighetsövervakning på Kraft-
leden kan dock självklart göras. Därför föreslår förvaltningen att kommun-
fullmäktige bifaller även detta förslag.  
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3. Inte projektera fysiska farthinder på Kraftleden 

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att fysiska farthin-
der på Kraftleden inte ska göras i form av gupp, chikaner och andra avsmal-
nande åtgärder. Detta vore inte en lämplig åtgärd för vägen i fråga med 
tanke på framkomlighet för såväl räddningstjänst som för annan trafik. Mot 
denna bakgrund föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller även motion-
ens tredje förslag.  

Viktigt att tillägga är dock att andra åtgärder utreds gällande Kraftleden, 
bland annat avseende rondeller. (Rondeller är inte att betrakta som fysiska 
farthinder.) Dessa åtgärder är resultatet av tidigare politiska beslut från 
Miljö- och tekniknämnden som förvaltningen har att verkställa (beslutet bi-
fogas i bilaga). Enligt beslutet ska förvaltningen utreda hur Kraftleden kan 
kompletteras med lämpliga rondeller. I syfte att säkerställa att sådana ron-
deller inte kommer att försämra framkomligheten och utryckningstiden för 
räddningstjänsten har förvaltningen haft kontakt med räddningstjänsten och 
diskuterat frågan. Räddningstjänsten har också ingivit ett yttrande i frågan 
och där framkommer att inga invändningar mot förändringar på Kraftleden 
finns under förutsättning att åtgärderna inte innefattar farthinder (gupp, chi-
kaner eller avsmalningar som medför att enbart ett fordon åt gången kan 
passera) samt att rondeller utformas med tillräckligt stor överkörningsbar 
yta och stor radie (se bilaga).     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 
Motion 2017-04-02 
Protokollsutdrag miljö- och tekniknämnden 2012-05-07 § 51 
Skrivelse från räddningstjänsten 2018-01-08   
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-09 KS 2017/00282 nr 74992 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens tre förslagspunkter med 
hänvisning till förvaltningens bedömning enligt nedan.     
 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion avseende Kraftleden där det 
föreslås att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att på lämpliga ställen sätta upp skyltar 
som varnar om för hög hastighet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i 
kommunens samråd med polismyndigheten påtala önskemål om 
utökad hastighetsövervakning på Kraftleden  

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte ska projektera 
några fysiska farthinder på Kraftleden. 
 

Bakgrunden till förslagen är att många bilister kör för snabbt på Kraftleden, 
men att fysiska farthinder inte kan byggas på grund av framkomligheten för 
räddningstjänsten. 

Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:  

1. Skyltar som varnar om för hög hastighet 

Förvaltningen har köpt in en skylt som varnar för hög hastighet sedan 
tidigare. Syftet är att denna ska kunna flyttas runt till olika platser där 
behovet finns. Att ha sådana skyltar permanent har inte samma effekt, då 
trafikanter efter ett tag ”vänjer sig” vid att skylten står på platsen och 
ignorerar den i större utsträckning. Därför är tanken att göra punktinsatser 
genom att placera skylten på de platser där behov uppstår. Kraftleden kan 
mycket väl vara en lämplig plats att placera skylten tillfälligt på för att 
åstadkomma hastighetsminskning och förvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget genom att skylten tillfälligt placeras 
där när hastigheterna ökar.  

2. Påtala önskemål om ökad hastighetsövervakning 

Som framgår av motionens förslag är det inte en kommunal fråga att 
genomföra hastighetsövervakning, utan en fråga för polismyndigheten. Att 
för polismyndigheten påtala behovet av utökad hastighetsövervakning på 
Kraftleden kan dock självklart göras. Därför föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige bifaller även detta förslag.  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-04-25 KS 2017/00282 nr 74992 

 

3. Inte projektera fysiska farthinder på Kraftleden 

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att fysiska 
farthinder på Kraftleden inte ska göras i form av gupp, chikaner och andra 
avsmalnande åtgärder. Detta vore inte en lämplig åtgärd för vägen i fråga 
med tanke på framkomlighet för såväl räddningstjänst som för annan trafik. 
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller även 
motionens tredje förslag.  

Viktigt att tillägga är dock att andra åtgärder utreds gällande Kraftleden, 
bland annat avseende rondeller. (Rondeller är inte att betrakta som fysiska 
farthinder.) Dessa åtgärder är resultatet av tidigare politiska beslut från 
Miljö- och tekniknämnden som förvaltningen har att verkställa (beslutet 
bifogas i bilaga). Enligt beslutet ska förvaltningen utreda hur Kraftleden kan 
kompletteras med lämpliga rondeller. I syfte att säkerställa att sådana 
rondeller inte kommer att försämra framkomligheten och utryckningstiden 
för räddningstjänsten har förvaltningen haft kontakt med räddningstjänsten 
och diskuterat frågan. Räddningstjänsten har också ingivit ett yttrande i 
frågan och där framkommer att inga invändningar mot förändringar på 
Kraftleden finns under förutsättning att åtgärderna inte innefattar farthinder 
(gupp, chikaner eller avsmalningar som medför att enbart ett fordon åt 
gången kan passera) samt att rondeller utformas med tillräckligt stor 
överkörningsbar yta och stor radie (se bilaga).      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering av punkt 1 och 2 sker inom befintlig ram. Finansiering av ovan 
nämnda rondeller är tilldelade för projektering i 2017 års budget samt 
äskade för genomförande i 2019 års budget.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp i den årliga uppföljningen av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-04-02 
– Protokollsutdrag miljö- och tekniknämnden 2012-05-07 § 51 
– Skrivelse från räddningstjänsten 2018-01-08   
__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen för verkställighet (punkt 1 och 3 ) 
Kommunstyrelsen  för verkställighet (punkt 2) 
Motionären för kännedom 
Kansliet 

 









rn1 W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 51 MTN 2012/52 

Uppdrag - punkt 17 

Komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller - redovisning av 
konsekvenser enligt uppdrag 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 41, om uppdrag till 
förvaltningen att utreda trafiksituationen på Kraftleden. Gatuavdelningen 
har under 2011 påbörjat detta arbete. Förstudier och detaljprojekteringar är 
beställda och vissa åtgärder kommer att genomfåras under 2012. 

Bakgrund 
Syftet med utredningen av trafiksituationen på Kraftleden är att minska 
hastigheten och göra den mer lik Stockholmsvägen, bland annat genom att 
bygga rondeller på lämpliga platser. 

Gatuavdelningen har kontaktat konsultföretaget Ramböll som under 2011 
har gjort en förstudie över åtgärder på sträckan Björnängsvägen
Skörbyleden. I mars 2012 beställdes .en detaljprojektering av sanuna sträcka. 
I deuna förstudie och detaljprojektering ingår en rondell i korsningen 
BjömängsvägenJKraftleden i syfte att möta den ökade trafikmängd som 
kommande utbyggnad av Västerskogs industriområde innebär. 
Bjömängsvägen kommer att bli en av de stora infartsvägarna i området 
Delar av detaljprojekteringen kommer att genomföras under 2012, bland 
annat refuger och anslutningar till busshållplatser. 

I mars 2012 beställdes även en förstudie av resterande del av Kraftleden 
(från Skörbyleden till den punkt där Kraftleden övergår i 
Kalmarvägen).Förstudien ska omfatta åtgärder som ger en mer stadslik 
karaktär samt åstadkommer förbättrad trafiksäkerhet och minskade 
hastigheter. I förslaget ingår att studera utrymmesbehov och kapacitet för 
två nya rondeller (korsningen Centrumleden/KraftledenJKalmarleden och 
korsningen VästerhagsvägenJKraftleden alternativt korsningen 
SkörbyledenJKraftleden), längsgående gång- och cykelbana och fårslag på 
hastighetsdämpande åtgärder. Uppdraget ska redovisas i juni 2012. 
Gatuavdelningen har i investeringsbudget för 2012 erhållit medel för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ovan nämnda åtgärder kommer att belasta 
detta projekt. 

Gatuavdelningen har i plan för investeringar 2013-2014 föreslagit att det 
avsätts medel för genomförande av de framtagna förslagen. Kostnaden 
bedöms bli ca 13 mkr. Projektet är möjligt att genomföra i flera etapper. Vid 
ett genomförande krävs extra resurser i form av stöd vid upphandling och 
projektledning om inte andra delar av gatuavdelningens verksarnheter ska 
bli lidande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ll/l 
Nr 2012.1054 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknamnden 

JUSTERARE 

MTN § 51 MTN 2012/52 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

Beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med att utreda hur man kan 
komplettera Kraftleden med lämpliga rondeller, minska hastigheten samt 
göra den mer lik Stockholmsvägen. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

fl \7j\ 
Nr 2012.1054 



      
Bålsta 2017-02-12 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
  

 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2017-04-03                                                                            

 
 
 

Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 
 
Många bilister kör alldeles för snabbt på Kraftleden och det har tidigare efterlysts 
åtgärder från kommunens sida, men inget har ännu hänt. 
 
Då Kraftleden är en ”utryckningsväg” för räddningstjänsten till Bålstas centrala delar 
så är fysiska hinder ingen bra lösning, det skulle även till exempel fördröja en insats 
till Kalmarsand för räddningstjänstens höjdfordon så att gällande lagar och 
bestämmelser för insatstider inte skulle kunna hållas utan en komplettering av ännu 
en brandstation längre söderut. 
 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige beslutar att på lämpliga ställen sätta upp skyltar som varnar om 
för hög hastighet, detta i syfte att dämpa farterna 
 
-Att uppdra till Kommunstyrelsen att i kommunens samråd med polismyndigheten 
påtala önskemål av utökad hastighetsövervakning på Kraftleden 
 
-Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte projekterar några fysiska 
farthinder på Kraftleden med anledning av Räddningstjänstens behov av hindersfri 
utryckningsväg. 
 

 
 

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
 
     
                                      Owe Fröjd 
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§ 44 Dnr 2017/00372  

Motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till 
"Bålsta Handelsplats" 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad 
som framkommit under beredningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda framtida namnförslag 
för området.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 73, att överlämnad inkommen 
motion: namnbyte från ”Dragets industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, 
motionärer Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD), till 
kommunstyrelsens för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 att remittera ärendet till Håbo 
Marknads AB för yttrande. Av marknadsbolagets yttrande framgår att 
bolaget ställer sig positiv till motionens förslag, främst eftersom det ur ett 
kommersiellt perspektiv förmodas vara lättare att marknadsföra, och 
geografiskt placera, Bålsta Handelsplats. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och den 
tjänstemannagrupp som bereder kommunens namnsättningsärenden har 
inkommit med yttrade över motionen. Av det yttrandet framgår att den 
föreslagna namnändringen inte är förenlig med kulturminneslagens 1 kap 4 
§, som ålägger kommunen att iaktta god ortnamnssed. Det innebär bland 
annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.  

Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var 
farleden väster om skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar 
med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var 
man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar, därav 
namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa 
sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står 
namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund. 

Marknadsföring av ett område anses inte som ett i sammanhanget tillräckligt 
starkt skäl för att genomföra en namnändring.  

Beslutsunderlag 

KTU 2018-01-29 § 6 
Tjänsteskrivelse 2017-09-18 
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Motion 2017-05-15 
Delegationsbeslut 2016-06-14  
Yttrande gällande namnändring av Dragets industriområde, Håbo Marknads 
AB 
Yttrande över Motion, Namngruppen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) och Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till tekniska 
utskottets förslag till beslut (avslag till motionen) med tillägget att 
förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda framtida namnförslag för området.  

Christian Nordberg (Båp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till 
beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) och Agneta 
Hägglunds (S) yrkande 

Björn Erling (M) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) och Agneta 
Hägglunds (S) yrkande 

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Liselotte Grahn Elg (M) om 
kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag till beslut (att föreslå 
fullmäktige att avslå motionen) och finner att så sker.  

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller Fredrik 
Anderstedts (S) och Agneta Hägglunds (S) tilläggsyrkande bifalls och finner 
att så sker.     

______________ 

Beslut skickas till 
Kansliet för uppföljning 
Tekniska avdelningen 
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§ 6 Dnr 2017/00372  

Motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till 
"Bålsta Handelsplats" 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad 
som framkommit under beredningen.     

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 73, att överlämnad inkommen 
motion: namnbyte från ”Dragets industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, 
motionärer Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD), till kom-
munstyrelsens för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 att remittera ärendet till Håbo 
Marknads AB för yttrande. Av marknadsbolagets yttrande framgår att bola-
get ställer sig positiv till motionens förslag, främst eftersom det ur ett kom-
mersiellt perspektiv förmodas vara lättare att marknadsföra, och geografiskt 
placera, Bålsta Handelsplats. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och den tjänstemanna-
grupp som bereder kommunens namnsättningsärenden har inkommit med 
yttrade över motionen. Av det yttrandet framgår att den föreslagna nam-
nändringen inte är förenlig med kulturminneslagens 1 kap 4 §, som ålägger 
kommunen att iaktta god ortnamnssed. Det innebär bland annat att häv-
dvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.  

Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var 
farleden väster om skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar 
med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var 
man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar, därav 
namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa 
sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står 
namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund. 

Marknadsföring av ett område anses inte som ett i sammanhanget tillräckligt 
starkt skäl för att genomföra en namnändring.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 
Motion 2017-05-15 
Delegationsbeslut 2016-06-14  
Yttrande gällande namnändring av Dragets industriområde, Håbo Marknads 
AB 
Yttrande över Motion, Namngruppen  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag, att kommunfull-
mäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad som framkommit 
under beredningen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet beslutar enligt förvaltningens för-
slag och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Bengt Björkman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-09-18 KS 2017/00372 nr 77410 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till "Bålsta 
Handelsplats" 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad 
som framkommit under beredningen.     
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 73, att överlämnad inkommen 
motion: namnbyte från ”Dragets industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, 
motionärer Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD), till 
kommunstyrelsens för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 att remittera ärendet till Håbo 
Marknads AB för yttrande. Av marknadsbolagets yttrande framgår att 
bolaget ställer sig positiv till motionens förslag, främst eftersom det ur ett 
kommersiellt perspektiv förmodas vara lättare att marknadsföra, och 
geografiskt placera, Bålsta Handelsplats. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och den 
tjänstemannagrupp som bereder kommunens namnsättningsärenden har 
inkommit med yttrade över motionen. Av det yttrandet framgår att den 
föreslagna namnändringen inte är förenlig med kulturminneslagens 1 kap 4 
§, som ålägger kommunen att iaktta god ortnamnssed. Det innebär bland 
annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.  

Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var 
farleden väster om skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar 
med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var 
man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar, därav 
namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa 
sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står 
namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund. 

Marknadsföring av ett område anses inte som ett i sammanhanget tillräckligt 
starkt skäl för att genomföra en namnändring.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning. 
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Beslutsunderlag 

– Motion 2017-05-15 
– KF 2017-06-12, § 73 
– Delegationsbeslut 2016-06-14  
– Yttrande gällande namnändring av Dragets industriområde, Håbo 

Marknads AB 
– Yttrande över Motion, Namngruppen  
__________ 

Beslut skickas till 

Motionär 
  

 



 

 Yttrande 1(1) 

 Datum  
 2017-11-20 Ks 2017/00372 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, planarkitekt 
0171-528 95 
Sarah.olsson@habo.se 

 

 

Namnändring Draget 

Namngruppen har av kommunstyrelsen fått möjligheten att yttra sig över motionen att Dra-
gets industriområde byter namn till Bålsta Handelsplats.  

Enligt kulturminneslaget kap 1 § 4 ska statlig och kommunal verksamhet iaktta god ortnamns-
sed. Det innebär bland annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl. 

Namngruppen, bestående av tjänstemän från olika delar av kommunen, yrkar därför för att det 
historiska namnet Draget består och föreslår istället namnet Dragets handelsplats.  

Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var farleden väster om 
skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar med båt men över grusåsen mellan 
Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav 
stockar, därav namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa 
sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står namnet Draget, även i 
kombinationer med Drageborg och Dragelund.  

Draget är ett hävdvunnet namn och namngruppen anser inte att lättare marknadsföring är ett 
starkt skäl till att ändra namnet. Vill man hänvisa till att verksamhetsområdet börjar växa mot 
en handelsplats föreslår namngruppen att namnet istället byts till Dragets handelsplats.  

mailto:Sarah.olsson@habo.se


Bålsta 20017-09-18 
 
 

Yttrande gällande ks ärendenr 201700372. 
 
Hmab har av kommunstyrelsen givits möjlighet till yttrande ang förslag till namnändring från Dragets 
Industriområde till Bålsta Handelsplats.  
 
Bakgrund är att verksamhetsområdet växer från att idag omfatta befintliga företag inom 
huvudsakligen business-to-business, till att i framtiden även omfatta stora välkända aktörer inom 
detaljhandel/sällanköpshandel.  
 
Ur ett kommersiellt perspektiv, samt betraktat ur framtida kunder/konsumenters synvinkel torde en 
namnändring till Bålsta Handelsplats innebära att området blir mer lättplacerat geografiskt gällande 
lokal marknadsföring osv. Dessutom torde företagsetableringsarbetet underlättas av ett namnbyte 
då utifrån kommande företag har enklare att placera Bålsta. 
 
Dock finns historiska argument för att behålla namnet Dragets Industriområde men då Dragelunds 
verksamhetsområde är på planeringsstadiet för framtida företagsetableringar kommer namnet 
Draget ändå finnas kvar området. 
 
Bolagets styrelse samt vd har stor respekt för att det finns starka skäl för bägge benämningarna på 
verksamhetsområde, dock rekommenderar vi ett namnbyte av ovan nämnda skäl. 
 
Härmed hänvisar vi frågan till kommunstyrelsen för avgörande. 
 
I tjänsten 
 
Lars-Erik Sandhgren 
Vd 
 
Håbo Marknads Ab 

tel:201700372


 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-06-14 KS 2017/00372 nr 76043 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut - Remiss motion 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen remitterar rubricerad motion: namnbyte från ”Dragets 
industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, till Håbo Marknad för 
yttrande. 

2. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom tre månader från det 
att remissen inkommer till remissinstansen. 

 

Sammanfattning 

Enligt punkt 11.1 i kommunstyrelsens delegationsordning äger kanslichef, 
efter vidaredelegation från kommundirektör, rätt att remittera motioner och 
medborgarförslag till annan nämnd eller instans, för yttrande. 

Mot bakgrund av detta remitteras motion: namnbyte från ”Dragets 
industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, till Håbo Marknads AB för 
yttrande. Detta eftersom motionen behandlar frågor som härrör sig från 
bolagets verksamhetsområde. Av bolagets yttrande ska framgå huruvida det 
är bolagets åsikt att motionen ska bifallas eller avslås. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2017-05-15 
 
 
 
 
Jonas Eliasson 
Kanslichef 
 
 
 
__________ 

Beslutet skickas till: 

Håbo Marknads AB 

 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 10 Dnr 2011/00112  

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl., Tvåhus, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, § 145, att uppdra 
förvaltningen att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt 
Bista 11:1. Planområdet utökades därefter genom beslut av 
Kommunstyrelsen 28 november 2011 till att omfatta hela det planlösa 
området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, Håtunavägen och 
Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar ca. 6 ha. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 
handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 
småstadens kvalitéer. Möjligheter ges för befintlig service att finnas kvar. 
Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre 
”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, förbinder 
huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvade karaktären för 
planområdet är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, 
lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 
omkring 500 lägenheter. I vissa delar kommer friliggande småhus 
förekomma. 

Framför Björksäterkyrkan föreslås en parkering och ett mindre torg. Även 
inne i planområdet, efter den nya centrala gatan på åsen, föreslås ett mindre 
torg samt en grönyta med utsiktsmöjlighet. 

Förslaget till detaljplan reducerar antalet direkta utfarter till 
Stockholmsvägen av trafiksäkerhetsskäl och föreslår av samma anledning 
en ny anslutning av Håtunavägen till Stockholmsvägen i Skeppsrondellen. 

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och vision. 
Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för 
samråd. Ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms 
medföra betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § PBL)  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 11 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta, daterad 2018-01-15 
Planbeskrivning, daterad 2018-01-15 
Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-15 
Inkomna yttrande 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Jäv 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 11 Dnr 2011/00112  

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl., Tvåhus, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, § 145, att uppdra 
förvaltningen att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt 
Bista 11:1. Planområdet utökades därefter genom beslut av 
Kommunstyrelsen 28 november 2011 till att omfatta hela det planlösa 
området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, Håtunavägen och 
Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar ca. 6 ha. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 
handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 
småstadens kvalitéer. Möjligheter ges för befintlig service att finnas kvar. 
Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre 
”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, förbinder 
huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvade karaktären för 
planområdet är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, 
lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 
omkring 500 lägenheter. I vissa delar kommer friliggande småhus 
förekomma. 

Framför Björksäterkyrkan föreslås en parkering och ett mindre torg. Även 
inne i planområdet, efter den nya centrala gatan på åsen, föreslås ett mindre 
torg samt en grönyta med utsiktsmöjlighet. 

Förslaget till detaljplan reducerar antalet direkta utfarter till 
Stockholmsvägen av trafiksäkerhetsskäl och föreslår av samma anledning 
en ny anslutning av Håtunavägen till Stockholmsvägen i Skeppsrondellen. 

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och vision. 
Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för 
samråd. Ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms 
medföra betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § PBL) 

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2018-01-15 
Planbeskrivning, daterad 2018-01-15 
Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-15 
Inkomna yttrande 

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-16 KS 2011/00112 nr 79832 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Susanne Nyström, Nämndsekreterare/administratör 
0171 525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

 

Antagande av detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl., Tvåhus, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).   
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, § 145, att uppdra 
förvaltningen att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt 
Bista 11:1. Planområdet utökades därefter genom beslut av 
Kommunstyrelsen 28 november 2011 till att omfatta hela det planlösa 
området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, Håtunavägen och 
Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar ca. 6 ha. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 
handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 
småstadens kvalitéer. Möjligheter ges för befintlig service att finnas kvar. 
Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre 
”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, förbinder 
huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvade karaktären för 
planområdet är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, 
lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 
omkring 500 lägenheter. I vissa delar kommer friliggande småhus 
förekomma. 

Framför Björksäterkyrkan föreslås en parkering och ett mindre torg. Även 
inne i planområdet, efter den nya centrala gatan på åsen, föreslås ett mindre 
torg samt en grönyta med utsiktsmöjlighet. 

Förslaget till detaljplan reducerar antalet direkta utfarter till 
Stockholmsvägen av trafiksäkerhetsskäl och föreslår av samma anledning en 
ny anslutning av Håtunavägen till Stockholmsvägen i Skeppsrondellen. 
Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och vision.  

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för 
samråd. Ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms 
medföra betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § PBL). 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-16 KS 2011/00112 nr 79832 

 

 
Ärendet 

 
Samråd 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd enligt 5 kap 11§ PBL till 
berörda sakägare, myndigheter och föreningar samt kommunala 
förvaltningar från och med den 6 november 2013 till och med den 4 
december 2013. Ett samrådsmöte ägde rum tisdagen den 26 november 2013, 
i kommunhuset. Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med 
synpunkter. 

Ändringar efter samråd 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. 
Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 
kompletterats med information om bland annat uppgifter om hushöjder, 
antalet bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning av området, 
dagvattenhantering, riskhantering, järnvägsspårsutredning samt 
bullerutredning.  
Granskning 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning enligt 5 kap 18§ PBL 
till berörda sakägare, myndigheter och föreningar samt kommunala 
förvaltningar från och med den 28 april 2017 till och med den 29 maj 2017. 
Under granskningstiden inkom 22 yttranden varav 19 med synpunkter.  

Ändringar efter granskning 
Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar och 
förtydliganden. Plankartan har justerats vad gäller grundkartans läsbarhet. 
Mindre justeringar har också gjorts vad gäller enstaka hushöjder, buller och 
dagvatten. Mindre ändring av byggrätterna har gjorts för fastigheterna 
Väppeby 7:61 och Väppeby 7:47. Även bullerutredningen har förtydligats.  
 
Planens genomförande 
Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 
planområdet så som gata, va-ledningar, torg och park. Exploatörerna inom 
planområdet svarar för kostnaderna för utbyggnaden av de allmänna 
anläggningarna genom att erlägga ett exploateringsbidrag, 
gatukostnadsersättning, till kommunen, samt erlägga avgift för va enligt vid 
varje tidpunkt gällande taxa. För genomförandet träffar kommunen avtal/ 
överenskommelser med respektive exploatör. Samtliga 
avtal/överenskommelser ska vara undertecknade av motparten före 
kommunstyrelsens hantering av antagande av detaljplanen. Genomförandet 
av detaljplanen ställer höga krav på kommunen och alla byggherrar vad 
avser samverkan och samordning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för planläggningen finansieras till största del enligt planavtal 
med exploatörerna och resterande finansieras genom planavgifter vid 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-16 KS 2011/00112 nr 79832 

 

bygglov. Håbo kommun svarar för en mindre del av 
planläggningskostnaderna. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Plankarta, daterad 2018-01-15 
 – Planbeskrivning, daterad 2018-01-15 
– Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-15 
– Inkomna yttrande   
__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE  
 
Detaljplan för    PBL 2010:900 
Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus, Bålsta  DPL 394 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 

 
Torget mitt i planområdet sett från norr. Bild: Smideman Arkitekter AB. 

 

PLANBESKRIVNING 
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HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser  
Illustrationskarta  
Planbeskrivning  
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning  
 
Utredningar: 
Dagvattenutredning inkl. dagvattenkarta, 2017-02-21  
Trafikanalys för Skeppsrondellen, 2015-10-15 rev. 2016-07-08 
VA-utredning, 2016-04-01 rev. 2016-06-16 
Luftkvalitetsutredning, 2016-04-19 rev. 2016-05-25 
Spårutredning för utökad pendeltågstrafik i Bro och Bålsta, 2015-10-28 
Fördjupad riskbedömning för detaljplan, Väppeby, Bålsta 2011-08-30 
Geoteknik och dagvatten, 2013-08-16 
Solstudie, 2016-04-06 
Naturvärdesinventering, 2015-10-15 rev. 2016-04-12 
Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning 
järnväg, 2015-07-01 rev. 2016-06-06 rev. 2018-01-15 
Offentliga platser i Väppeby, 2016-08-08 

PLANPROCESSEN Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson 
eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan 
och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet 
samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter som 
kommit in sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.  
 
Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning, det 
är här i processen detta planförslag är nu. Under tiden för granskningen 
samlar kommunen in synpunkter på det justerade förslaget. De 
synpunkter som kommer in sammanställs och besvaras i ett utlåtande. 
Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i planen innan den 
lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande 
och laga kraft finns en tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  
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PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 
handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 
småstadens kvalitéer. Möjligheter ges för befintlig service att finnas 
kvar. Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens 
övre ”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, 
förbinder huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvande 
karaktären för planområdet är småstad med varierande kvarter, 
hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning (se vidare 
Småstadens bebyggelsekaraktär).  

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 
 

 

 

 

 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. som 
gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 kap. som 
gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller och 
vattenförekomster. 4 kap. som gäller riksintressen berörs då 
detaljplanen angränsar till Mälarbanan som är av riksintresse.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 
tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig påverkan 
på miljön. För beskrivning av resonemang se avsnitt 
”Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan”.  

PLANDATA  

Läge, areal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ligger strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen 
(Mälarbanan) och Stockholmsvägen med en yta av ca 5,5 ha. 

 
Figur 1 Översiktskarta för Bålsta tätort med illustrering av planområdets läge. 

Planområde

Skogsområde

Gröna Dalen

Grönstråk med 
lekplatser m.m
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Markägoförhållanden Fastigheterna inom planområdet ägs av privatpersoner och 
fastighetsbolag. Av 15 fastigheter är 10 bebyggda med en- och 
tvåbostadshus. En fastighet ägs av en frikyrkoförsamling och på den 
finns en mindre kyrkobyggnad. En av de större fastigheterna är 
obebyggd naturmark. Kommunen äger mindre markområden inom 
planområdets sydöstra del samt utmed Stockholmsvägen.  

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

 

Kommunens vision – 
Vårt Håbo 2030  

 

Visionen är vägledande för den kommunala verksamheten med en 
ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. 
Visionen består av fyra inriktningar.  

Den första inriktningen handlar om att Bålsta ska vara en levande 
småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter och service. 
Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens 
stillhet. Planområdets läge i tätorten och terrängens utformning har 
motiverat att ge denna del av Bålsta en småstadskaraktär där varierande 
kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och en blandning av 
funktioner förekommer. Exempel på olika funktioner är förskola, caféer 
och handel.  

Den andra inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara en aktiv 
part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Det 
innebär att utbud på varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur 
ska tillgängliggöras kommunens invånare samtidigt som det vi erbjuder 
tillgängliggörs regionen. Planområdets läge med närheten till 
järnvägsstation och Bålsta centrum möjliggör detta utbyte för framtida 
invånare i området. Stadstypen småstad som bebyggelsen inom 
planområdet ska ansluta till, innebär en blandning av bostäder och 
verksamheter. Utvecklingen av området kommer därmed även innebära 
ett större utbud för befintliga invånare i och i anslutning till 
planområdet. 

Den tredje inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara den 
naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur- och 
vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har kommunen ett 
stort ansvar att förvalta och bevara dessa miljöer. Planområdets 
strategiska läge med närheten till stationsområdet och Bålsta centrum 
talar för förtätning. Planområdet ligger mellan Bålstaåsens skogsområde 
och Gröna dalens öppna ytor som sträcker sig ner till Kalmarviken i 
Mälaren med god tillgång till dessa naturområden. 

Den sista inriktningen handlar om hållbara Håbo. Socialt innebär detta 
inkluderande och mångfacetterade bostadsområden för alla. Vi blandar 
upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom gemenskap och 
delaktighet. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för natur och klimat 
och är energieffektiv och fossilbränslefri. Planområdet planeras utifrån 
en småstadskaraktär med variation i bebyggelsens arkitektur och 
funktioner. Funktionsblandning ökar tryggheten inom 
bebyggelseområden genom att utemiljön och trafikstråken används 
under en större del av dygnet. För att berika gatulivet ska entréer och 
eventuella skyltfönster finnas mot angränsande gata. På flera platser 
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planeras även torg så att det finns plats för möten och olika 
verksamheter. Torget mitt i planområdet uppe på platån gränsar till en 
naturpark som också är lekpark, detta kan bli en knutpunkt för hela 
planområdet. 

Bostadsförsörjnings-
program 

Bostadsförsörjningsprogrammet (antaget av kommunfullmäktige 2014-
12-15) ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina 
bostadspolitiska målsättningar.  

I programmet har ett antal riktlinjer formulerats för bostadsbyggandet 
och utvecklingen av bostadsbeståndet. Flera av dessa riktlinjer beaktas i 
planområdet som har ett strategiskt centralt läge med närhet till 
kollektivtrafik, service, handel, grönområden och är en förtätning av 
befintligt bostadsområde. För planområdet eftersträvas variation i 
arkitektur och lägenhetsfördelning. En av riktlinjerna är att 
bostadsområden ska ha variation i olika upplåtelseformer, det kommer 
att finnas såväl bostadsrätter som hyresrätter inom planområdet.  

Bostadsförsörjningsprogrammet anger hur många bostäder som kan 
komma att produceras kommande år. Vid programmets upprättande 
uppskattades ca 500 lägenheter kunna tillkomma i det aktuella området 
under perioden 2019-2030.  

Översiktliga planer Förslaget till detaljplan följer intentionerna i ”Fördjupad översiktsplan 
för Bålsta tätort” (FÖP) som antogs 2010. Där anges att Bålsta ska 
förtätas och att det inom planområdet ska finnas främst bostäder. 
Förebilden för detaljplanen är en stadsdel med småstadskaraktär. 

Riksintressen Planområdet berörs av riksinstresset Mälarbanan som angränsar till 
detaljplanen. Enligt Trafikverkets krav har en zon på 30 m mellan 
föreslagen bostadsbebyggelse och närmaste järnvägsspår (spårmitt) 
lämnats fri från byggnader där människor uppehåller sig stadigvarande.  

Program Då förslaget till detaljplan följer översiktsplanens intentioner har den 
inte föregåtts av planprogram. 

Gällande detaljplaner Planområdet är beläget utanför detaljplanelagt område. Tidigare fanns 
en avstyckningsplan som upphävdes i samband med utbyggnaden av 
Mälarbanan 1994. Planer som angränsar och berörs till mindre delar av 
denna detaljplan är följande: 

• Byggnadsplanen Frösunda 10:1, Mansängen 1:1 2:1, Yttergransby 1:1 
och 2:3, plan nr K12, Laga kraft 1965-03-27 

• Byggnadsplanen Dyarne 5:1 och 2:5 m.fl., plan nr K9,               
 Laga kraft 1963-07-04 
 
• Byggnadsplanen Kalmar gata, plan nr K31a,                                
 Laga kraft 1987-03-21 
 
• Byggnadsplan Hörntorpet, plan nr K23, Laga kraft 1972-10-12 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i Miljöbalken.  
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Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 
miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på 
miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-
beskrivningen används för att få en helhetsbild av den påverkan en 
detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av 
resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en 
detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen 
för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning att planen 
inte kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunens 
ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms medföra 
betydande påverkan på miljön med följande motivering:  

Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 
planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 
översiktligt vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan 
tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen har vid två tillfällen under 2011 fattat beslut om 
planuppdrag för planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 
om planuppdrag för fastigheterna Väppeby 7:20 och Bista 11:1 och nytt 
planuppdrag för Väppeby 7:1, 7:18 och 7:19. Eftersom beslut om 
planuppdrag togs efter den 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt 
nya Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslut om att utöka planområdet till att omfatta hela det icke planlagda 
området mellan Håtunavägen, Stockholmsvägen, Kapellvägen och 
Mälarbanan, togs av Kommunstyrelsen 2011-11-28. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 

Den norra delen av planområdet utgörs av naturmark. Den nordöstra 
delen utgörs av en rullstensås med en relativt plan tallbevuxen platå 
som har en marknivå runt +23 m. Från denna platå sluttar marken bitvis 
brant ned mot sydväst. I den sydvästra delen av planområdet, mot 
Stockholmsvägen, är marken relativt plan och här finns villabebyggelse 
av varierande utförande. Marknivåerna mot Stockholmsvägen ligger på 
ca +10 m. 

 Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning och en trafikbuller- samt vibrationsutredning 
har utförts.  

Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial sand med 
ett lerområde i sydväst. Ett område med berg i dagen och sandig morän 
finns på en begränsad yta i mitten av planområdet. Inom stora delar av 
planområdet förekommer 0-1 m fyllning med inslag av sand, silt, mull 
och torrskorpelera. Under fyllningen förekommer 1-3 m sand eller siltig 
sand. Lermäktigheten är störst i sydväst mot Stockholmsvägen och där 
förekommer också lösare lera. Djup till förmodat berg varierar mellan 
ca 5-10 m. Några sonderingar i berg har inte utförts.  

 
Figur 2 Geologisk karta. SGU. 

 Det finns inga nationellt antagna riktvärden avseende 
komfortvibrationer (men det är praxis att jämförelser görs med svensk 
standard SS 460 48 61). Enligt denna går gränsen för ”måttlig störning” 
vid 0,4 mm/s. Gränsen för kännbara vibrationer går däremot vid 0,2-0,3 
mm/s. Ofta används därmed riktvärdet 0,4 mm/s men 0,3 mm/s 
förekommer också om man önskar skapa en bra boendemiljö och 
störningarna är ofta förekommande. 
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 Vibrationsmätningar har genomförts i fyra punkter inom planområdet 
utmed järnvägsspåret. Samtliga registrerade nivåer understeg kriteriet 
för ”måttlig störning”. Enligt ISO 4866 kan vibrationsnivån i en färdig 
byggnad bli upp till två gånger högre än den markvibrationsnivå som 
uppmäts innan någon byggnad finns på platsen.  
 
Med tanke på avståndet till järnvägen ska bebyggelsen uppföras 
vibrationssäkert. Ny bebyggelse ska uppfylla riktvärdet 0,4 mm/s. Den 
största risken för besvärande vibrationer finns inom 50 m från 
järnvägen. Genom att hålla ett 30 meters säkerhetsavstånd mellan 
järnväg och bebyggelse samt föra ner grundläggningen med 
spetsbärande pålar på berg är sannolikheten för vibrationsproblem liten. 
Husets konstruktion kan då också anpassas för att minimera 
vibrationstransport från grundläggningen upp i huset. 
 
I de lägre partierna med lös lera närmast Stockholmsvägen krävs 
grundläggning med pålning. Grundläggning av byggnader med tre eller 
fler våningar bör ske med pålning. Slagna stålrörspålar är lämpligt i 
sandiga jordar. Det kan även bli aktuellt att påla va-ledningar på grund 
av markvibrationer från järnvägen. 

 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risk för jordskred eller höga vattenstånd bedöms inte föreligga inom 
planområdet. 

Några ytvattendrag finns inte inom planområdet. De två installerade 
grundvattenrören har varit torra vid samtliga mätningar. 
Grundvattennivån i planområdet kan förväntas ligga djupare än ca 5-7 
m under befintlig marknivå. 

 Förorenad mark 

I planområdets sydöstra del, på befintlig fastighet Bista 13:1, har det 
tidigare funnits en drivmedelsanläggning. Undersökningar gjorda i 
augusti 2012 har inte kunnat påvisa några föroreningar i marken. Inte 
heller några föroreningar har hittats spridda i anslutning till platsen. 
Fastighetsägaren har ett tidigare krav på att ta cisternerna ur bruk senast 
30 april 2014, beslutet är från 2013-04-02, Tillståndsnämnden § 60. 
Lämpligen tas cisternerna bort i samband med schaktarbeten för 
kommande källargarage.  

 Radon 

Enligt radonundersökningen utförd på fastighet Bista 11:1 med 
radongasmätare typ Marcus 10, klassificeras marken som 
högradonmark. Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad 
avser markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av 
grusåsar eller sprickiga bergarter. Samtliga byggnader ska uppföras 
radonsäkert. Årsmedelvärdet för radonhalten i en bostad får inte 
överskrida 200 Bq/m3. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i området. 
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Bebyggelse Bostäder 

Planområdet är idag i huvudsak bebyggt med bostäder i form av ca 10 
befintliga småhus. De flesta ligger i ett stråk från nordväst till sydost i 
anslutning till Stockholmsvägen. Undantaget är ett enbostadshus mitt i 
planområdet som ligger helt uppe på platån. 

 
Figur 3 Befintlig bebyggelse inom planområdet.  

Byggnaderna i planområdet är i tegel eller trä i olika stilar och bedöms 
inte ha något större kultur- eller arkitekturhistoriskt värde. Ett 
enfamiljshus i planområdet kallas ”Tvåhus” i folkmun för att det är två 
sammanbyggda småhus och har därigenom fått en något egen 
utformning.  
 
Planområdets läge i tätorten och terrängens utformning har motiverat att 
ge denna del av Bålsta en småstadskaraktär. Detta stämmer även 
överens med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen har en organiskt 
formad gatustruktur liknande Sigtunas centrala del. Utgångspunkten är 
att bebyggelsen ska uppföras i kvarter men med gator och tvärgränder 
som är anpassade till terrängen. Gränderna är på sina ställen så branta 
att de måste förses med trappor. 
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 Bebyggelsen ges med de redovisade utgångspunkterna för 
stadsgestaltningen goda förutsättningar att få kvaliteter som medeltida 
städer har med oregelbundenheter och variation. Det är inte bara 
terränganpassning som påverkat planutformningen utan också 
anpassning till befintlig bebyggelse. Det innebär en utvecklad 
bebyggelse likt äldre attraktiva stadskärnor och småstäder. 

 
Figur 4 Centrala Sigtuna stad med tusenåriga Stora gatan mitt i bild.  

  
Figur 5 Foton från Sigtuna stad. Till vänster den svängda huvudgatan och till höger en 
av de sluttande smala gränderna.  
 
Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett område för främst 
bostäder. Handel, kontor och förskola tillåts i begränsad omfattning i 
byggnadernas bottenvåning. Nybebyggelse föreslås uppföras i 
kvartersform med byggnaderna placerad i huvudsak mot 
gata/kvartersgräns. För att berika gatulivet ska entréer och eventuella 
skyltfönster vändas mot gata. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 
omkring 500 lägenheter. I vissa delar kommer friliggande småhus 
förekomma. 

För att bygga ett område med förutsättningar för olika 
familjekonstellationer att finna en bostad föreslås en blandad 
lägenhetsfördelning. Det vill säga att lägenheterna ska uppföras i 
varierande storlekar. Det är viktigt att antalet mindre lägenheter hålls på 
en rimlig nivå. En blandad lägenhetsfördelning är även av stor vikt för 
att kunna uppnå den småstadskaraktär som eftersträvas.  
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 Olika typer av lägenhetsstorlekar och boendeformer attraherar olika 
människor och olika familjestorlekar. Detta går i linje med kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. För att säkerställa att även större lägenheter 
uppförs i området finns en planbestämmelse om maximalt antal 
smålägenheter. Med smålägenheter avses lägenheter om 1-2 ROK och 
mindre än 60 kvm. Lägenheter i form av 2,5: a räknas som smålägenhet 
om den är mindre än 60 kvm. Kommunen ser positivt på att det byggs så 
kallade flexibla lägenheter. Det vill säga lägenheter med planlösningar 
som kan förändras över tid. Exempelvis en 1:a och en 2:a som kan 
omvandlas till en 3:a vid behov eller vice versa.  

Bebyggelsen ska i huvudsak bestå av flerbostadshus i varierande höjder. 
Hushöjderna regleras genom nockhöjd vilket innebär avståndet upp till 
den högsta delen på byggnadens takkonstruktion från medelmarknivån 
(MMN). Delar som sticker upp över taket som skorstenar och antenner 
räknas inte in. Då planområdet är kuperat redovisas en beräkningsmetod 
för nockhöjd vid ojämna markförhållanden. För en sluttande tomt kan 
huskroppen med fördel trappas och delas upp. Då beräknas 
medelmarknivån för respektive byggnadsdel. Om bebyggelsen däremot 
inte trappas så beräknas medelmarknivån för hela fasadlängden. 
Fördelen med att reglera nockhöjden är att det styr byggnadskroppens 
faktiska totalhöjd. Nockhöjd är lämpligt att använda om till exempel det 
är stadsdelens siluett som ska regleras.  

 
Figur 6 Illustration ur plankarta som visar hur medelmarknivån beräknas vid ojämna 
markförhållanden samt beräkning av nockhöjd. 
 
Efter järnvägen ska nya byggnader uppföras och utformas för att 
avskärma gårdsmiljöerna mot buller. Högsta tillåtna nockhöjd för 
kvarteren utmed järnvägen varierar mellan 13-16 m, vilket innebär en 
möjlig bebyggelse om tre våningar med indragen vindsvåning och gavlar 
med upp till fyra våningar. Den nya bebyggelsen utmed 
Stockholmsvägen och den nya lokalgatan varierar mellan 10-18 m 



12(44) 
 

 nockhöjd, det vill säga från två till fyra våningar med indragen 
vindsvåning, så kallad kungsvåning. För de delar som föreslås med 
vindsvåning istället för fulla våningar regleras dessa med en 
bestämmelse om att översta våningen ska vara indragen med minst 1.5 m 
från fasad mot gata eller parkering. Genom att översta våningen är 
indragen kan byggnaden upplevas som lägre från gaturummet.  
 
Det finns inga planbestämmelser om minsta tomtstorlek eller om 
fastighetsindelning då kommunen inte vill låsa fast detta i planen. 
Kommunen ser att fastighetsindelningen skulle kunna ske på flera olika 
vis. Respektive fastighetsägare ska i samråd med lantmäteriet komma 
fram till lämplig fastighets- och tomtindelning.  
 
För planområdet finns en generell planbestämmelse om att 
fasadarkitekturen ska variera. Längsta sammanhållna fasadlängd får vara 
maximalt 30 m. Därefter ska fasadfärg eller fasadmaterial ändras samt 
fasadliv förskjutas alternativt tydligt vertikalt markeras. Inom varje 
kvarter ska minst två hushöjder eller takfotsnivåer förekomma. I 
begreppet fasadarkitektur ingår även takutformningen som kan beskrivas 
som den femte fasaden på en byggnad. För stora delar av planområdet 
finns även en planbestämmelse som endast medger takvinklar mellan 22-
45 grader. Syftet med dessa bestämmelser är att bostadsbebyggelsen ska 
få en väl avvägd variation, det vill säga försöka åstadkomma den 
variation som finns i småstaden. Höjdskillnaden inom planområdet ger 
även positiva effekter då bebyggelsen kan trappas och på så vis skapas 
en variation i kvarteret. 

Kvarteren utmed järnvägen och Stockholmsvägen ska vara slutna så att 
det blir acceptabla ljudnivåer på gårdarna.  
 

 
Figur 7 Illustrationsplan för möjlig bebyggelsestruktur.  
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Stadstypen småstad, som bebyggelsen inom planområdet ska anknyta 
till, innebär en blandning av bostäder och verksamheter. Detaljplanen 
medger annan verksamhet än bostäder i större delen av planområdets 
bottenvåningar, då krävs en rumshöjd om minst 3,0 m. I anslutning till 
torget vid kyrkan, torget uppe på platån och Skeppsrondellen finns en 
bestämmelse om sockelvåning och utformningen av denna. 
Bottenvåningens gestaltning mot allmän plats ska skilja sig från övriga 
våningars gestaltning så att byggnaden har en tydlig och omsorgsfullt 
utformad sockelvåning. Sockelvåningens takhöjd ska vara minst 3,5 m. 
Motivet med bestämmelsen är att säkerställa att bottenvåningens 
utformning utförs så att verksamheter är möjliga. Pågående 
verksamheter bedöms kunna fortsätta. 

I anslutning till planområdet finns ett flertal arbetsområden. Österut, på 
andra sidan järnvägen, finns Draget. I sydväst finns Dyarne samt 
Aronsborg/Bista och i nordväst finns Bålsta centrum samt Västerskog. 
Samtliga dessa är på gång- och cykelavstånd från planområdet.  

Boende inom planområdet kommer att ha god tillgång till en stor 
arbetsmarknad i och med att avståndet till järnvägs- och busstation 
enbart är ca 700-900 m.   

 Kommersiell service 

Inom planområdet finns ett antal mindre verksamheter. I planområdets 
södra del finns en restaurang och en liten butikslokal. Mitt i planområdet 
finns också en butik för hemelektronik och bredband. Ytterligare mindre 
serviceverksamheter av olika slag föreslås etablera sig i 
bottenvåningarna i nya byggnader, se ovan. 

Från planområdet är det inte mer än några 100 m till Bålsta Centrum, ett 
inomhuscentrum med butiker och restauranger. De centrala delarna av 
Bålsta står inför en omfattande omvandling med tillkommande bostäder, 
kontor och handel.  

 Offentlig service 

Inom planområdet finns idag ingen offentlig service. En 
frikyrkoförsamling bedriver verksamhet i en mindre kyrkobyggnad i 
områdets nordvästra del. Detaljplanen medger att offentliga 
samlingslokaler kan tillkomma där lokaler för verksamheter tillåts.  

Om behov av förskola uppstår medger detaljplanen etablering av mindre 
förskolor i bottenvåningen till vissa bostadskvarter eller inom vissa 
fastigheter. Förutom små gårdar är naturparken den lekmiljö som finns 
inom området. Även till planbestämmelsen för småhus kan etablering av 
mindre förskola ske. 
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 Småstadens bebyggelsekaraktär 

En målsättning med småstaden är att åstadkomma en variation i 
upplevelsen som kan bidra till den trevnad som ofta förknippas med 
småstaden. Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck 
med en blandning av hushöjder så att planområdet får ett levande intryck 
och en småskalig karaktär. Även färgsättningen ska variera utan att ha 
för starka kulörer. Val av kulör på fasader och tak har stor betydelse och 
inte minst på detaljer. En väl avvägd och sammanhållen färgskala som 
går i de varma kulörerna ska eftersträvas för att bidra till att göra 
stadsdelen attraktiv.  
 
Småstadens attraktivitet och trivselkänsla ligger i en sammanhållen varm 
färgskala och en småskalig variation i fasadernas uttryck i form av 
tydliga entrépartier, fasadmarkeringar, fasadförskjutningar, burspråk och 
balkonger. Långa enformiga och slätstrukna fasadavsnitt ska helt 
undvikas. Entréer bör i första hand vara tvåsidiga och ansluta till 
invändiga trapphus. Om loftgångar används ska de variera i längd och 
bredd och utformas som uterum. 

Planen är utformad med små intima gaturum och gränder. Prickmark är 
inlagt, på en sida, intill gränderna för att motverka trånga gränder som 
kan upplevas otrygga. På några platser anläggs offentliga rum så att det 
finns plats för olika möten och verksamheter. Torget och lekparken mitt i 
planområdet, uppe på platån, kan komma att fungera som en mötespunkt 
för hela planområdet. Nere vid Björksäterkyrkan, vid Stockholmsvägen, 
föreslås ett större torg som kan bli mer publikt för alla i Bålsta. I 
planområdets södra spets där en gångväg möter Stockholmsvägen och 
det idag ligger en restaurang blir det på sätt och vis också en 
torgbildning. Illustrationerna nedan visar möjligt upplägg och 
utformning för den offentliga miljön och för den föreslagna bebyggelsen. 
 
  

Figur 8 En av gränderna med trappor. Smideman Arkitekter AB. 
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Figur 9 Förslag på offentliga platser. Till höger illustreras torget uppe på platån. 
Funkia. 

 
Figur 10 Torget uppe på platån, sett från norr. Smideman Arkitekter AB. 
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Figur 11 Torget vid Björksäterkyrkan. Funkia. 

 
Figur 12 Torget vid Björksäterkyrkan och mötet mellan föreslagen bebyggelse och 
eventuellt kommande bebyggelse. Smideman Arkitekter AB. 

 
Figur 13 Skeppsrondellen med föreslagen bebyggelse. Smideman Arkitekter AB. 
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Marksektioner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 14 Föreslagen ny bebyggelse inlagd i flygfoto. A-C är snitt genom området, 
marksektioner. Smideman Arkitekter AB.  
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 Tillgänglighet 

Planområdet är starkt kuperat vilket innebär att vissa gator och gångstråk 
får relativt branta lutningar. På grund av topografin krävs trappor i flera 
gränder. Tillgängligheten från bilplats till bostad samt till gårdsmiljöerna 
kommer emellertid att vara god. Efter Kapellvägen är lutningarna sådana 
ned mot Stockholmsvägen att de uppfyller handikappkraven för 
rullstolar det vill säga mindre eller lika med 5 % (1:20). Nya 
Kapellvägen har därmed utformats med lutningar så att god 
tillgänglighet uppfylls norrut mot centrala Bålsta.  

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. 
Den nya bebyggelsen planeras så att den uppfyller tillgänglighetskraven 
enligt Boverkets Byggregler (BBR) i den yttre och inre bostadsmiljön. 
Även tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande markens lutning 
vid exempelvis entréer ska vara god. Detta behandlas närmare i 
bygglovskedet. 

Dagsljus 

Planområdet har gynnsamma dagsljusförutsättningar genom att det lutar 
mot sydväst. Bostäderna bedöms uppfylla kraven i BBR gällande 
tillgång till direkt solinstrålning. De högsta bostadshusen är placerade i 
södra delen av planområdet. 

Byggnadskultur 

Den äldsta byggnaden i området är Björksäterskyrkan som är byggd 
1907. Den är putsad och har en symmetrisk gestaltning med en tidstypisk 
takryttare krönt med ett kors. En byggnadsinventering och klassificering 
har genomförts i Håbo kommun i samband med kommunens 
kulturmiljövårdsprogram 2011. I inventeringen har kyrkan, som finns 
beskriven i programmet, bedöms ha ett kultur- och arkitekturhistoriskt 
egenvärde. Det innebär att kyrkan är ett kulturarv som ska bevaras, 
skyddas, vårdas och utvecklas enligt kommunens fördjupade 
översiktsplan från 2010. 

I detaljplanen har kyrkan skyddats genom en varsamhetsbestämmelse. 
En varsamhetsbestämmelse reglerar befintlig byggnad och eventuell 
tillkommande bebyggelse. Ändringar och tillägg i byggnaden ska göras 
varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga samt 
konstnärliga värden. Den putsade fasaden, takryttaren och ljust 
ockragula fasadfärgen ska behållas. Höjd och form på nuvarande fönster 
i kyrksalen ska bevaras. Till- och nybyggnader ska underordnas husets 
karaktär och inte avvika i stil, skala, kulör och material. 
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 Med hänsyn till kyrkans kulturvärde föreslås att marken mellan kyrkan 
och Stockholmsvägen hålls öppen och inte tillåter skymmande 
bebyggelse. Här föreslås ett offentligt torg med möjlighet till mindre 
kiosker och en parkering på kyrkans mark. 
 

 
Figur 15 Björksäterkyrkan som uppfördes 1907 av Kalmar missionsförsamling. 

 Angränsande bebyggelse 

Den föreslagna bostadsbebyggelsen kommer att ha olika påverkan på 
angränsande områden. I nordost gränsar planområdet mot järnvägen och 
dess bullerplank. På järnvägens norrsida finns gles villabebyggelse som i 
och med detaljplanens genomförande får en förändrad utsikt mot söder. 
Även småhusbebyggelsen sydväst om planområdet utmed 
Stockholmsvägen kommer få en förändrad utsikt.  
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 Figur 16 Fotomontage visande utsikt från Väppeby 7:24 mot söder. Före och efter utbyggnad. Smideman 
Arkitekter AB. 
 

 Solstudie 
En solstudie har gjorts för den föreslagna bostadsbebyggelsen för att se 
hur eventuell skuggning kan komma att påverka befintlig bebyggelse. 
Solstudien visar att skuggningen påverkar främst under höstmånaderna. 
Tillkommande bebyggelse bedöms påverka befintlig bebyggelse i ringa 
omfattning gällande skuggning speciellt i och med avståndet med 
järnvägen i öster och Stockholmvägen i väster.  

     
Figur 17 Skugga i planområdet. Till vänster under augustimånad kl.18.00 och till 
höger under oktobermånad kl.15.00. Smideman Arkitekter AB. 
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Friytor Lek och rekreation 

Inom planområdet kommer varje kvarter att ha en gårdsmiljö för 
samvaro och småbarnslek. Centralt finns en mindre allmän park med 
lekmöjligheter.  

I sydväst gränsar planområdet till ett större grönområde lämpligt för 
promenader, löpning, bollspel med mera. Här finns även två större 
allmänna lekplatser. 

Naturmiljö 

Planområdet har mindre ytor som kommer att avsättas som natur. 
Planområdet gränsar i nordväst till Gröna dalen som är ett större 
sammanhängande naturområde som sträcker sig ner till Mälaren. Även i 
nordost, på andra sidan järnvägen på rullstensåsen, finns naturområdet 
Bålstaåsen som i huvudsak består av skog med ett flertal naturstigar.  

Gator och trafik Gatunät  

Angöringen till planområdet sker idag i huvudsak från 
Stockholmsvägen. En trafikutredning och förprojektering av gator har 
genomförts. Enligt planförslaget blir Kapellvägen något av en huvudgata 
för planområdet. Den förlängs mot sydost för att angöra 
Stockholmsvägen vid Skeppsrondellen. Antalet utfarter mot 
Stockholmsvägen begränsas av trafiksäkerhetsskäl genom utfartsförbud. 

Håtunavägen, som idag, möter Stockholmsvägen bara 10 m från 
Skeppsrondellen, får en ny anslutning. Denna kortas av och kopplas till 
den förlängda Kapellvägen så att trafiken ansluts till Skeppsrondellen. 

 
Figur 18 Framtida gatustruktur för planområdet.  
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 Lokalgatorna inom det nya bostadsområdet föreslås ha följande sektion: 
En 5 m bred körbana med plattsättning på vardera sidan om körbanan på 
en meter vardera. Den totala sektionen för gaturummet är 7 m.  

 
Figur 19 Principsektion för lokalgata med 1 m plattsättning på vardera sida om 
körbanan. 

Infartsgata till planområdet från Skeppsrondellen föreslås ha en något 
bredare vägsektion. 5,5 m körbana och 1,5 m gångbana på vardera sidan 
om körbanan. Den totala sektionen för gaturummet är 8,5 m.   
 
När lokalgatan viker av till höger mot Håtunavägen smalnas gaturummet 
av till 7 m, se ovan principsektion. Del av den befintliga Håtunavägen 
stängs för biltrafik och kommer att få en 3,5 m bred gång- och 
cykelbana.    
 

 
Figur 20 Principsektion för infartsgatan från Skeppsrondellen med gångbanor på 
vardera sidan om körbanan. 

Merparten gator samt gränder/gångstråk som förbinder de övre delarna 
med Stockholmsvägen kommer att byggas ut och skötas av kommunen. 
Ytterligare gator byggs och beskostas av respektive fastighetsägare på 
kvartersmark för att försörja de olika bostadskvarteren eller 
fastigheterna. I planområdets nordvästra del ordnas angöringsgator 
mellan varje kvarter till parkeringar och entréer i nordost mot järnvägen.  
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 Trafikflöden 

Den förväntade totala trafiken för prognosår 2030 har beräknats för 
planområdet för Stockholmsvägen och Håtunavägen. De trafikmängder 
som beräknats är uppräknade med 1,5 % per år till år 2030. Teoretiskt 
skulle detta innebära att trafiken på Stockholmsvägen ökar från 8600 
ÅDT år 2015 till 11300 ÅDT år 2030.  

Håtunavägen kommer i och med ombyggnaden att begränsas för tung 
trafik, vilket innebär att trafiken minskar från 560 ÅDT år 2015 till 200 
ÅDT år 2030. Trafikmätning utförda under år 2015 visar att den 
obehöriga trafiken på Håtunavägen under järnvägen är betydande. Enligt 
mätningen passerar ca 700 fordon under Mälarbanan, av dessa bedöms 
ca 20 % av dessa fordon (140 ÅDT) utgöra behörig trafik. Den enda 
trafik som är behörig att använda passaget under Mälarbanan är trafik till 
och från fastigheterna på Väppebyvägen.  

En trafikkapacitetsanalys har genomförts för Skeppsrondellen. 
Cirkulationsplatsen har bedömts ha en god kapacitet och trafiksäkerhet, 
viss risk för köbildning till Kalmarrondellen bedöms dock finnas vid hög 
trafikalstring. 

 Gång- och cykeltrafik 

Utmed Stockholmsvägens norra sida finns idag en gång- och cykelbana 
som ingår i tätortens gång- och cykelvägnät. Nya gångstråk med trappor 
kommer att binda ihop de högre liggande delarna av planområdet med 
gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen i södra delen får 
underbyggas med garage. 

Kapellvägen kommer att förses med särskilda åtgärder för att hålla nere 
hastigheterna för fordon och för att göra den trygg för gång- och 
cykeltrafikanter. Bitvis kommer gatan att bli så kallad gångfartsgata, det 
vill säga att biltrafik ska ske på de gåendes villkor. Både i nordväst och i 
sydväst blir gatan en aning brant. 

 Kollektivtrafik  

På Stockholmsvägen går flera lokala busslinjer, bland annat en mellan 
Bålsta station och Kalmarsand. Det finns en hållplats i anslutning till 
Skeppsrondellen, inom planområdet, som kommer att finnas kvar. Det är 
som mest 300 m till busshållplatsen från bostäderna.  

Till Bålsta går det många tåglinjer, både fjärrtåg och pendeltåg. Med 
direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och med 
pendeltåg tar det drygt 40 minuter. En spårutredning har studerat 
möjligheten till 15-minuterstrafik för pendeltågen. Utökad 
pendeltågtrafik innebär krav på ytterligare ett vändspår i Bålsta. Andra 
alternativ för att öka antalet avgångar till Stockholm är en bättre 
samordning av pendeltåg- och regionaltågstrafikens tidtabeller samt 
biljettsystem.  
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 Avståndet till järnvägsstationen är 700 m från planområdets norra del. 
Eventuellt kan en uppgång närmare planområdet bli aktuell i framtiden 
vilket i så fall skulle innebära att gångavståndet minskar. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas också busstrafiken, för närvarande 
är det 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. Två av dessa är snabbussar till 
Arlanda respektive Uppsala. 

 Parkering 

Riktlinjer i kommunens parkeringspolicy ska efterföljas.  

För planområdet gäller generellt 1,0 bilplatser/lägenhet varav 0,1 bilplats 
för gästparkering inryms.  

Enligt plan- och bygglagen ska parkering för bostäder i första hand 
placeras på kvartersmark. Detaljplanen har utformats med möjligheter att 
utnyttja den sluttande terrängen för att placera garage under 
bostadshusen och de överbyggda gårdarna. En beräkning visar att 
planområdet kan rymma en utbyggnad av p-platser i garage på 
kvartersmark samt kantstensparkering på kvartersmark så att ca 10 
bilar/1000 m2 BTA är möjlig.  

 Flertalet av de nya bostäderna, mot järnvägen, kan försörjas med 
parkeringsplatser på den parkering som placerats utmed järnvägen på 
den skyddszon som krävs. Parkeringplatserna utmed järnvägen måste 
vara övertäckta i form av carports och utföras med sedumtak.  

Restauranger, butiker och kyrkan ska arrangera sin besöksparkering på 
kvartersmark. Eventuellt kan några kantstensparkeringar tillkomma 
utmed Stockholmsvägen, dessa är i sådana fall främst till för besökande 
till butiker m.m. 

Norm för cyklar är två platser per lägenhet. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom VA-avdelningens verksamhetsområde för 
Bålsta och bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Avgifterna följer de av kommunen beslutade taxorna. VA-huvudmannen 
anvisar anslutningspunkt för respektive fastighet. 

 Dagvatten 

Riktlinjerna i kommunens dagvattenpolicy ska efterföljas.  

En dagvattenutredning har utförts. Enligt kommunens dagvattenpolicy 
ska nuvarande vattenbalans eftersträvas vilket innebär att 
dagvattenflödet ska vara detsamma efter utbyggnad som före. Eftersom 
dagvattenutredningen visar att det ökade totalflödet från planområdet 
efter utbyggnad blir 803 l/s mot dagens 220 l/s måste särskilda 
anläggningar för att fördröja dagvattenflödet anläggas. Dagvattenflödena 
beräknas öka med 583 l/s efter utbyggnad.  

Dikessystemet i Gröna dalen kommer dimensioneras för att kunna ta 
hand om dagvatten från den exploatering som sker i Bålsta centrum, där 
den här detaljplanen är inräknad.  
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 Den nya bebyggelsen ska utformas med utgångspunkt från lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Dagvatten från kvartersmarkens 
ytor ska renas och tas om hand så långt som möjligt för att minimera 
belastningen på kommunens befintliga dagvattensystem. Största andelen 
dagvatten från kvartersmark kommer från hustak och hårdgjorda ytor. 

Magasinvolymer har studerats för planområdet, den totala volym som 
behöver fördröjas inom planområdet är 350 m³ beräknat med 
klimatfaktor.  
 
Den geotekniska utredningen visar att marken inom planområdet har en 
variation av jordarter. Variationen av jordarter inom planområdet 
innebär skiftande infiltrationsmöjligheter för dagvatten: från god 
infiltration i planområdets östra del till förmodad dålig infiltration i 
planområdets västra del. Lokalt omhändertagande av dagvatten kan 
därmed lämpa sig bra bara inom vissa delar i planområdet. En 
planbestämmelse om att takvatten ska infiltreras på tomt har lagts in i 
plankartan inom de kvarter med goda infiltrationsmöjligheter. 
 
Fördröjningsåtgärder för dagvatten ska därför anläggas så att erforderlig 
fördröjning och rening uppnås. Vid anläggning av fördröjningsåtgärder 
för dagvatten från lokalgator och torg kommer dagvattnet långsamt 
under viss period att släppas på befintligt dagvattennät, vilket innebär att 
flödestoppar från planområdet undviks och att nuvarande avrinningsstråk 
mot recipient bibehålls. Denna del av överskjutande volym delvis orenat 
dagvatten ska på sikt hanteras i Gröna Dalens dagvattensystem. Gröna 
Dalens dagvattensystem är ett projekt som kommunen initierat för att 
hantera (fördröja och rena) de stora mängder dagvatten som beräknas 
alstras av Bålsta centrums nya exploateringsprojekt. 
Carports mot järnvägen ska förses med sedumtak, både före en 
fördröjande effekt men även utifrån en bullerdämpande effekt.  
 
Beräknade volymer, vid dimensionerande regn, för lokalgator och torg 
föreslås hanteras med dagvattenmagasin. Då det inte finns utrymme för 
öppna fördröjningsmagasin föreslås i dagvattenutredningen 
underjordiska fördröjningsmagasin med dagvattenkassetter eller 
liknande anläggas under exempelvis parkerings- och torgytor. Om 
Skeppsrondellen byggs om kan även ytan i själva rondellen användas för 
att anlägga fördröjningsåtgärder.  
 
Andelen hårdgjorda ytor på kommunal mark föreslås även begränsas 
med biofilter och olika genomsläppliga material som exempelvis 
nedsänkta grönytor, grusytor eller hålsten av betong. Genomsläppliga 
material utjämnar flöden, sänker flödeshastigheter och renar till viss del 
även dagvattnet, främst avseende fosfor. Möjliga platser inom 
planområdet för biofilter kan vara torgytor, parkeringsplatser, 
gångbanor, uppfarter eller parkmark. 
  
Dagvattenutredningen föreslår även infiltrationsstråk i form av 
gräsbeklädda diken med eller utan träd längs med Stockholmsvägen, 
mellan cykelbana och körbana med parkeringar på den norra sidan av 
vägen för rening och fördröjning av dagvatten på ett effektivt sätt. 
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 Gällande föroreningsbedömning visar utredningen att halterna av 
föroreningar ökar, men de kommer fortfarande ligga under riktvärdena 
för dagvatten för de flesta ämnena. Utan reningsåtgärder kommer 
däremot riktvärdena för fosfor, bly och kadmium att överskridas. 
Utredningen redovisar ett antal åtgärder som innebär att riktvärden inte 
överskrids. Dagvattenutredningen visar därmed att det är tekniskt möjligt 
att hantera tillkommande volymer och rening av dagvatten inom 
planområdet. I plankartan har lämpliga ytor för fördröjningsmagasin och 
infiltrationsdiken på allmän platsmark angetts genom illustrationslinjer. 
Fördelningen av vilka åtgärder som krävs i planområdets första 
utbyggnadsskede mellan fördröjning, rening inom området och hur 
mycket som kan avledas till Gröna Dalens dagvattensystem får avgöras 
efterhand som planområdet byggs ut och detaljprojekteras och i vilken 
takt Gröna Dalens projekt genomförs.  
 
Kommunens VA-enhet är ansvarig för byggande och drift av kommande 
dagvattensystem. Kommunens miljöavdelning är ansvarig för 
uppföljning och kontroll av miljökraven. Detaljplanens genomförande 
förutsätter att föreslagna dagvattenanläggningar projekteras och byggs 
med kommunens VA-avdelning som huvudman och projektägare. 
Finansiering av dess anläggningar framgår av 
genomförandebeskrivningen.   
 
Instängda områden 

Dagvattenutredningen anger att det för flera av bostadsgårdarna kan 
finnas risk för s k instängt dagvatten. Detta regleras inte direkt i 
detaljplanen men ska följas upp i fortsatt VA-projektering, bygglov och 
avtal med respektive exploatör/fastighetsägare. Kommunens VA-enhet 
är ansvarig för att se till att det inte uppstår instängda områden för vatten 
genom lämplig höjdsättning och erforderliga anslutningspunkter för 
varje utbyggnadskvarter. 
 
Planområdets lägst belägna punkt ligger relativt nära Skeppsrondellen 
och vid projektering av marken kring planetappen för de två närliggande 
bostadskvarteren ska särskild hänsyn tas till en teknisk utformning som 
garanterar att inte översvämning uppstår.  
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 Recipient 

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst 
Mälaren-Prästfjärden. Räknat dagvattenvägen är recipienten 
Kalmarviken belägen ca 1,3 km söder om planområdet, se figur nedan. 
Den kemiska statusen för recipienten klassas som ej god på grund av 
förhöjda halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ekologiska 
statusen i recipienten klassas som god med liten risk för försämring.  

 
Figur 21 Dagvattnets väg från Väppeby 7:18 m.fl. till recipient. 
 

 Tele och data 

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel 
TV. För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. 
Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska följas. 
 

 Avfall 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar 
avfallshantering. Fem långsiktiga mål är uppsatta att:  

• Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet 
• Öka materialåteranvändning och materialåtervinning 
• Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall 
• Minimera mängden deponerat avfall från kommunen 
• Öka informationen till kommuninvånarna 

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som 
även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. För planområdet gäller att 
utrymmen och kärl ska dimensioneras för en hållbar avfallshantering. 
Kärlstorlekar och hämtningsintervall ska anpassas till antalet boende och 
framtida förändringar.  

I nordöstra delen av planområdet finns utrymme för en 
återvinningsstation. Återvinningsstationen ska utformas med omsorg och 
för att få en trevligare gestaltning finns en bestämmelse om avskärmning 
mot lokalgatan. Avskärmningen kan göras med häckar, annan växtlighet, 
spaljé eller staket. Materialval för avgränsningen bör anpassas till 
omgivande bebyggelse.   
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Störningar Buller 

En bullerutredning har utförts för både väg och järnväg. Enligt den 
kommer delar av planområdet att utsättas för ekvivalenta ljudnivåer på 
över 65 dB(A) och maximala ljudnivåer på upp mot 90 dB(A) om inga 
åtgärder utförs. Mest utsatta är de byggnader som ligger närmast 
järnvägen.  

Buller från järnvägen kräver omfattande åtgärder. Bebyggelsen ska 
utformas enligt avstegsfall A. Nya bebyggelsen måste placeras minst  
30 m från närmsta järnvägsspår (spårmitt) och utformas med tung 
byggnadsstomme för att klara godtagbara bullervärden. Lägenheterna 
utformas med så kallad ”tyst sida” där majoriteten av boningsrummen, 
det vill säga sovrummen och vardagsrummet placeras mot en gård med 
nivåer lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Val av fönster och 
ventilationslösning som kan användas måste ta hänsyn till de lokala 
bullernivåerna. Det ska i varje kvarter finnas en uteplats i anslutning till 
bostaden med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) 
maximal ljudnivå. På de gårdar där maximal ljudnivå beräknas högre än 
70 dB(A) måste uteplats skärmas av. 

Avstegsfall A innebär att höga ekvivalenta och maximala ljudnivåer 
accepteras på den bullerutsatta sidan av bebyggelsen. Det är i princip 
möjligheten att klara riktvärdet för inomhusmiljön som styr hur nära 
bullerkällan man kan placera bostäderna. Avsteget från riktvärdena för 
utomhusmiljön på den bullriga sidan godtas under förutsättning att minst 
hälften av boningsrummen i varje lägenhet har tillgång till en mindre 
bullrig sida med betydligt lägre ljudnivå. Med boningsrum i detta 
sammanhang menas sovrum och vardagsrum.  
 
Kommunen följer Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen 
och Rapport 2007:23 Trafikbuller i bostadsplanering från länsstyrelsen i 
Stockholms län. I dessa rapporter redogörs förutsättningar för att kunna 
göra avsteg samt vad det innebär för åtgärder. Kommunen har bedömt att 
avstegsfall A kan tillämpas för planområdet då planen har ett centralt 
läge i tätorten och närhet till god kollektivtrafik i och med närheten till 
Bålsta station.  

 
Figur 22 Ljudnivårer 2m över mark för utbyggnadsalternativ med och utan årgärd. 
Ljusgröna ytor har ekvivalent ljudnivå under 55 dBA och gröna ytor under 50 dBA 
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Figur 23 Ljudnivåer 2m över mark för utbyggnadsalternativ med och utan åtgärd. 
Ljusgröna ytor har maximal ljudnivå under 70 dBA, och gula ytor över 70 dBA. 

Bullerutredningen visar på olika sätt att minska bullret. Det finns idag ett 
äldre bullerplank, som reducerar bullret från passerande tåg. I samband 
med byggnationen ska förbättringar ske på planket så att utemiljön 
avseende buller även för boende norr om järnvägen förbättras. Genom 
att bygga om och höja befintlig bullerskärm bedöms järnvägsbullret 
minska med 2 dB(A). En absorbent kommer att sättas upp på planket på 
planområdets sida. Åtgärderna på planket regleras i ett avtal med 
trafikverket.  

Om åtgärder på befintlig plank inte utförs finns en möjlighet att bygga 
ett nytt plank på 3 m i plangräns.  

Stockholmsvägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h, befintliga 
rondeller bidrar något till att dämpa hastigheterna. Andelen tunga fordon 
är relativt låg. De bostadshus som planeras mot Stockholmsvägen utsätts 
för maximala ljudnivåer upp mot 85 dB(A). Även dessa fasader måste 
därmed dimensioneras noggrant gällande val av fasad och fönster för att 
klara inomhusnivåerna.  
 
Om ingen åtgärd utförs bedöms effekten av utbyggnaden av planområdet 
tillsammans med trafikökningen ge en beräknad höjning av den 
ekvivalenta ljudnivån med 1 dB(A) för alla byggnader längs 
Väppebyvägen utom en fastighet (Bista 12:1) som får en höjning på 2 
dB(A). De maximala ljudnivåerna vid fasad bedöms även öka med 1 
dB(A) om inga åtgärder på bullerskärmen görs.  

För de boende nedanför Stockholmsvägen medför trafikökningen och 
utbyggnaden av planområdet 1 dB(A) höjning jämfört med nuläget i de 
beräknade ekvivalenta ljudnivåerna. De maximala ljudnivåerna vid fasad 
beräknas inte öka. 
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Risker 
 

Vibrationer 
Enligt trafikbuller- och vibrationsutredning ska bebyggelsen grundläggas 
med pålning för att undvika störande vibrationer., se vidare sida 6 
”Geotekniska förhållanden”.  

Explosionsrisk 
Nordväst om planområdet ligger en drivmedelsanläggning. För att 
hantera risken från drivmedelsanläggningen krävs ett skyddsavstånd på 
50 m. Kyrkans fastighet berörs och eventuell verksamhet i denna. Vid 
om- eller tillbyggnad måste hänsyn tas till risken. 

Riskzon till järnvägen om 30 m till spårmitt måste beaktas så att marken 
inte anordnas så att den kan locka till lek samt att byggnader och 
anläggningar inte uppförs för stadigvarande vistelse. 

Trygghet och 
säkerhet 

Ny bebyggelse är planerad så att alla delar av utemiljön i planområdet 
får kontakt med något närliggande fönster. Det finns inga skymda 
otrygga skrymslen i utemiljön. Detta kombinerat med välplanerad 
belysning ger trygghet även kvällstid. 

Utbyggnad enligt planförslaget kan även bidra till att öka trygghet och 
säkerhet genom att fler människor befolkar planområdet. Närheten till 
bostäder, skola, service och verksamheter kan också främja tryggheten 
genom att utemiljön används under olika delar av dygnet. 

Småstaden som koncept med småskalighet, omsorg om den offentliga 
miljön med mera är avsett att skapa trivsel. Detta i sig bidrar till ökad 
känsla av trygghet. 

Barnkonventionen 

 

Kvarteren är utformade så att boende ska kunna känna igen varandra och 
även lära känna varandra. Gårdarna är tänkta att bli naturliga trygga 
mötesplatser. De har plats för såväl trädgårdar till lägenheterna i 
markplan, som gemensamma gårdsytor där flera barngrupper och 
vuxengrupper kan vistas samtidigt. Det är viktigt med vuxna i utemiljön 
som förebilder för barn. Med de sociala nätverk som utvecklas lokalt 
skapas också sociala skyddsnät för barnen så att problemsituationer kan 
redas ut. 

Planområdet är utformat för att vara barnvänligt och bedöms bli en god 
boendemiljö för barn. Bland annat genom olika torg, natur och lek inom 
planområdet och närheten till större grönområden med lekmöjligheter. 
Det finns tillgång till både skolor och förskolor i närområdet. 
Detaljplanen medger nyetablering av förskola. 
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Miljökonsekvenser 
 

Planområdet ligger mycket centralt i Bålsta och det är nära till 
kollektivtrafik. Det är även korta avstånd till olika slags service. Behovet 
av bilresande bedöms därför vara lägre i planområdet än i många andra 
områden i Bålsta. Förslaget till detaljplan anses därmed vara bidragande 
till en hållbar stadsutveckling då den möjliggör relativt hög bostadstäthet 
i ett centralt läge och genererar underlag till service. 

Detaljplanen är utformad med stor hänsyn till terrängförutsättningarna 
vilket gör att genomförandet inte bidrar till onödiga ingrepp i terräng. 
Planområdet utgörs idag av skog och är en av de platser som välkomnar 
till Bålsta tätort. Denna skog kommer att avverkas och ersättas med 
flerbostadshus vilket kommer innebära en förändras landskapsbild.  

Miljökvalitetsnorm Utomhusluft 

En luftkvalitetsutredning har utförts som visar att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att medföra någon negativ inverkan på 
utomhusluften avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM 10 och PM 
2,5). 

Vattenförekomster 

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst 
Mälaren-Prästfjärden. Den kemiska statusen för recipienten klassas som 
ej god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen betraktas däremot som 
god men med risk för försämring. Förorenat dagvatten är en 
utsläppskälla som kan försämra den kemiska och ekologiska statusen vid 
recipient. Därför är det vid all planering av ny bebyggelse viktigt att 
planera för ett gott lokalt omhändertagande av dagvatten, liksom för att 
förhindra översvämningar vid höga vattenflöden.  



GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan och 
bygglagen (2010:900) 

Tidplan Tidplanen är preliminär.  

Samråd           November 2013 

Granskning    Våren 2017 

Antagande     Vår 2018 

Genomförandetid Genomförandetiden för denna detaljplan är tio år räknat från den dag 
planen vinner laga kraft. Genomförandetiden är den tid inom vilken en 
detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden har 
fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Som 
huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja under denna tid. Efter genomförandetidens slut 
fortsätter detaljplanen att gälla till den ersätts, upphävs eller ändras. 

Ansvarsfördelning/ 
huvudmannaskap 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna 
platser, gator, torg, och parker. 
 
Ansvarsfördelning 
Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- 
och avloppsledningar, fram till anslutningspunkt.  
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och 
byggnadsarbeten inom kvartersmark. 
E-on ansvara för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät. 
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina 
ledningar inom planområdet. 
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Avtal Planavtal 

Kommunen har tecknat planavtal med några av fastighetsägarna 
(beställarna) inom planområdet. För dessa fastigheter kommer 
kommunen inte ta ut någon planavgift i samband med bygglov. För 
fastigheterna Väppeby 7:61, Väppeby 7:47, Väppeby 7:14 och Väppeby 
7:17, kommer en planavgift tas ut i samband med en bygglovsansökan.  
 
Exploateringsavtal 

De fastighetsägare som kommunen tecknat planavtal med kommer 
kommunen även att teckna Exploateringsavtal med.  
Kommunen ska träffa exploateringsavtal som reglerar hur ansvar och 
kostnader för planens genomförande ska fördelas mellan 
fastighetsägarna inom planområdet. Avtal ska träffas med flertalet av 
fastighetsägarna. Avtalen ska bland annat reglera: 
-tidplan för utbyggnad av planområdet 
-samordning av entreprenadarbeten 
-genomförandekrav vid entreprenadarbeten inom planområdet 
-utförande av allmänna anläggningar 
-marköverlåtelser 
-erläggande av avgifter 
-finansiering av allmänna anläggningar inklusive marklösenkostnader 
- ev. flytt av ledningar 
-dagvattenfrågor 
-uppförande av bullerplank 
-gestaltning och utförande av föreslagen byggnation 

 
 

Konsekvenser av 
organisatoriska 
åtgärder 

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att 
exploateringsavtalen mellan kommun och fastighetsägare är påskrivna. 
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Fastighetsrättsliga 
åtgärder 
 

 

Berörda fastigheter   

Fastigheter som berörs av 
detaljplanen Ägarförhållanden 

Bista 4:5 Håbo kommun 

Bista 11:1 Privatägd 

Bista 13:1 Privatägd 

Bista 15:1 Håbo kommun 

Dyarne 2:3 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Dyarne 3:2 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Dyarne 6:2 Privatägd 

Mansängen 4:1 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Mansängen 8:2 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Mansängen 9:1 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Mansängen 9:4 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Mansängen 9:5 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Väppeby 7:1 Privatägd 

Väppeby 7:7 Håbo kommun 

Väppeby 7:14 Privatägd 

Väppeby 7:15 Privatägd 

Väppeby 7:16 Privatägd 

Väppeby 7:17 Privatägd 

Väppeby 7:18 Privatägd 

Väppeby 7:20 Privatägd 

Väppeby 7:48 Trafikverket, Håbo kommun enligt köpeavtal 

Berörda samfälligheter:  

Bista s:2 Delägare till samfällighet 

Övergrans-Valla s:1 Delägare till samfällighet 
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Fastighetsbildning 
och 
fastighetsreglering 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gemensamhetsanlä
ggning 

 

Ombildande av fastigheter inom enskild mark sker genom 
fastighetsreglering. Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en 
fastighet till en annan genom Lantmäterimyndighetens beslut.  

Nuvarade fastighetsindening framgår av Bilaga 1. Fastighetsregleringar 
inom planområdet framgår av illustration och tabell i Bilaga 2. 

Fastigheten Väppeby 7:18  och Väppeby 7:1 kan bli aktuell för 
avstyckning av nya fastigheter.  

Håbo kommun tecknar överenskommelse om fastighetsreglering med 
fastighetsägare för de områden som blir allmän plats, torg, lokalgata och 
område för Tekniska anläggningar: Transformatorstation och område 
för återvinning.  

Inom planområdet möjliggörs ytterligare ett till område för 
Transformatorstation inom del av nuvarande Väppeby 7:1, för det 
området tecknar EON-elnät avtal med fastighetsägaren/ exploatören.  

 

Inom områden markerat med g i plankartan kan 
gemensamhetsanläggning bildas för berörda fastigheter.  
Gemensamhetsanläggningen mot järnväg är till för passage 
(väg/gång/cykel) mellan de nya kvarteren och ut mot lokalgatan.  
Med föreslaget gemensamhetsanläggningen över fastigheten Väppeby 
7:17 avses utfart från intillliggande fastighet.  
Ändamålet med gemensamhetsanläggningen på Väppeby 7:18. intill 
återvändsgräns, är till för infart och parkering. 

Befintliga servitut 
och ledningsrätter 
 

Fastigheterna Väppeby 7:18 och Väppeby 7:20 (akt 03-97:114) har idag 
servitut för väg över gångbana på kommunens fastighet. Med den nya 
planen har detta servitut inte längre någon verkan. Kommunen och 
fastighetsägarna ska träffa en överenskommelse för att upphäva 
servitutet.  

Fastigheten Väppeby 7:47 har enligt avstyckningskartan (03-KAL-185) 
ett servitut som belastar Väppeby 7:1. När lokalgatorna inom 
detaljplaneområdet är utbyggda har detta servitut inte längre någon 
verkan.  
 

Fastigheten Väppeby 7:61 har servitut som belastar Väppeby 7:17. När 
lokalgatorna inom detaljplaneområdet är utbyggda kan detta servitut 
behöva ändras. 
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 Fastigheten Väppeby 7:2 (ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 
avverkningsservitut (03-99:269) som belastar Väppeby 7:14 och 
Väppeby 7:1. Syftet är att Trafikverket ska kunna ta bort träd som kan 
vara en risk för järnvägstrafiken.  

Fastigheten Väppeby 7:2 (ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 
vägservitut (03-99:269) som belastar fastigheten Väppeby 7:1 i syfte att 
komma åt fastigheten Väppeby 7:2 för drift, underhåll och utveckling av 
järnvägsanläggningen. Det åligger fastighetsägaren till Väppeby 7:1 
(Exploatören) att träffa överenskommelse med Trafikverket kring hur 
denna åtkomst till anläggningen ska kvarstå. Detta avtal ska finnas med 
som en bilaga till det Exploateringsavtal som kommunen tecknar med 
fastighetsägaren innan detaljplanen antas. 

Fastigheten Väppeby 7:16 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM-
92/2577 till förmån för Håbo kommuns fastighet Råby 4:18, vatten- och 
avloppsledningar, dock har det skett en fastighetsreglering vilket gör att 
ledningarna inte längre är placerade inom fastighetens mark utan istället 
ligger på fastigheten Väppeby 7:15. Denna ledning kommer inte ligga 
kvar och servituten har därmed inte längre någon verkan. 
Fastighetsägaren och kommunen behöver teckna avtal för att upphäva 
detta servitut.  

Fastigheten Bista 11:1 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM1-
44/516,1 tillförmån för Väppeby 7:20. Fastighetsägarna bör teckna en 
överenskommelse för att upphäva detta servitut.  

  
Håbo kommun har ledningsrätt (akt 0305-12/6), för vatten- och 
avloppsledningar inom planområdet som går över fastigheten Bista 
13:1. Ledningarna behöver flyttas innan nya bostadshus kan uppföras. 
Ledningsrätten behöver ändras genom ny förrättning hos Lantmäteriet. 
Detta regleras i det exploateringsavtal som kommunen kommer att 
teckna med fastighetsägaren.  En fördjupad utredning behöver göras i 
samband med detaljprojekteringen, för att bedöma ledningarnas exakta 
placering. Ledningarna som även passerar Bista 11:1 kommer sannolikt 
att behöva flyttas. 
 
Upphävande eller ändring av officialservitut och ledningsrätter sker i en 
lantmäteriförrättning.  
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Konsekvenser för 
fastighetsägare och 
rättighetshavare  
 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser 

Konsekvenser blir störst för de fastighetsägare inom planen som inte 
tillhör de som har initierat planen. De fastighetsägare som inte redan sålt 
ska ha en möjlighet att bo kvar samt fortsätta bedriva verksamhet inom 
planområdet. 

Fastigheterna Väppeby 7:47, 7:61 och 7:17 ska kunna finnas kvar utan 
någon större förändring mer än mindre fastighetsrättsliga åtgärder. 
Fastighetsägarna kommer att påverkas kraftigast under byggskedet och 
få en helt nya omgivning efter färdigställande. Förändringar kan även 
komma att ske intill Stockholmsvägen, nedanför fastigheten Väppeby 
7:47, planen möjliggör för ett flerbostadshus. Detta är genomförbart 
först när fastighetsägarna till Väppeby 7:47 och Väppeby 7:17 har nått 
en överenskommelse om hur detta ska ske. 

Håbo kommun har ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar inom 
planområdet som går över fastigheten Bista 13:1. Ledningarna behöver 
flyttas innan nya bostadshus kan uppföras. Ledningsrätten behöver 
ändras genom ny förrättning hos Lantmäteriet. Detta regleras i det 
exploateringsavtal som kommunen kommer att teckna med 
fastighetsägaren. 
En vidare fördjupad utredning behöver göras i detaljprojekteringen för 
att bedöma om ledningens exakta placering. Denna utredning bekostas 
av exploatörerna. Ledningen är även belägen på Bista 11:1 men 
kommer sedan att placeras inom Håbo kommuns mark.  

Ekonomiska 
åtgärder 

Planekonomin 
Detaljplanen bekostas av ägarna till fastigheterna Väppeby 7:1, 7:15, 
7:16. 7:18 7:20, Bista 11:1 och Bista 13:1. Planavtal har tecknats med 
ägarna till dessa fastigheter. 

Håbo kommun står kostnaden för de fastigheter som inte är beställare av 
planen under planarbetet, men tar ut en planavgift i samband med 
bygglov av de fastigheter som har beteckningen a1 på plankartan. 

Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom 
planområdet. Finansieringen regleras i de exploateringsavtal som 
kommunen träffar med flertalet exploatörer.  

Genomförandet av planen kommer att innebära en del större 
investeringar på kommunens Va-nät.  
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Inlösen, markersättningar 

Fastighetsägarna inom planområdet ska överlåta mark som utgör allmän 
platsmark till Håbo kommun, detta regleras bland annat i 
exploateringsavtalen. De fastighetsägare som inte är exploatörer kan 
begära att kommunen löser in mark som ska utgöra allmän platsmark 
(Plan- och bygglagen 14 kap 14§).  

Den del av fastigheten Dyarne 6:2 som är belägen inom planområdet, 
ska regleras över till en kommunal fastighet. Ytan är till största delen 
trottoar och gatudel. Kommunen och berörd fastighetsägare träffar 
särskild överenskommelse om fastighetsreglering för berört 
markområde.  

Håbo kommun ansvarar för att lösa in den mark på Väppeby 7:14 som 
enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats, återvinningsstation och 
område för tekniska anläggningar.  

Bildande och ombildande av fastigheter inom kvartersmark ombesörjer 
och bekostar respektive fastighetsägare. 

Nås ingen överenskommelse kan lantmäterimyndigheten värdera 
marken. 

 
 

 

 

 

 

 

Kostnader för  fastighetsbildning, exploatörernas fastigheter 

All fastighetsbildningen som behövs för den allmänna platsmarken och 
exploatörernas fastigheter bekostas av exploatörerna. Detta regleras i 
exploateringsavtal och tillhörande överenskommelser. 

Kostnader för fastighetsbildning övriga fastigheter 

Håbo kommun bekostar den fastighetsbildning som ska ske mellan 
Håbo kommuns fastigheter och de som kommunen har köpt av 
Trafikverket (f.d. Vägverket 2008). 

Håbo kommun bekostar fastighetsbildningen mellan kommunens 
fastighet och Dyarne 6:2. 

Konsekvenser av 
ekonomiska 
åtgärder 

Kommun  

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten- och avlopp får 
kommunen ökade driftskostnader, vilket gör att Tekniska avdelningens 
driftbudget behöver öka. Kommunen får en del kostnader för vissa 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Exploatörer  

Exploatörerna inom planområdet ska bekosta utbyggnaden av allmänna 
anläggningar inom planområdet, såsom lokalgator och torg. 
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Tekniska åtgärder Utbyggnadsordning  

Innan detaljplanen antas ska kommunen och fastighetsägarna träffa de 
exploateringsavtal som krävs för att planerade anläggnings- och 
byggnadsarbeten tidsmässigt och byggnadstekniskt kan samordnas. 

Tekniska utredningar  

Inom ramen för detaljplanearbetet har ett flertal tekniska utredningar 
utförts: buller- och vibrationsutredning, VA-utredning, 
dagvattenutredning, geoteknisk utredning och trafikutredning. 

Fasader närmast järnväg ska utföras med tung stomme eller tung 
beklädnad för att reducera buller i tillräcklig grad. 

Lokalt omhändetagande av dagvatten samt infiltrationsanordningar ska 
utföras inom kvartersmark på respektive fastighet, där det är möjligt. 

Pålning ska göras för bullerreducerande grundläggning och 
vibrationsdämpning. Högre hus ska även pålas för stabil grundläggning. 

Miljöutredning  

På fastigheten Bista 13:1 har det funnits en tidigare 
drivmedelsanläggning. En miljöundersökning som har gjorts av 
Demikon i augusti 2012 har visat att inga föroreningar finns.   

Riskutredning 

WSP har 2011 gjort en fördjupad riskbedömning av detaljplaneområdet.  
Den anger att det ska vara bebyggelsefritt inom 25 m från järnvägen (30 
m från närmaste järnväg spårmitt). Utredningen föreslår ett antal 
riskreducerande åtgärder för att bygga nära Mälarbanan. 
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 Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, 
fasadkonstruktion, ventilation, entréer och nödutgångar samt områdets 
utformning. 

• Skyddsavstånd: I föreslagen plan tillåts inte bostadsbebyggelse 
närmare än 25 m från Trafikverkets fastighetsgräns (30 m från 
närmaste järnväg spårmitt). 

• Fasadkonstruktion: Fönsterarean på fasader mot järnvägen bör 
minimeras. Fönstren ska inte ha några ventilationsöppningar och 
ej vara öppningsbara.  Fasader och tak ska utföras i obrännbart 
material.  

• Ventilation: Öppningar för tilluft placeras på tak eller 
oexponerad sida, på minst 8 m höjd. Tilluften ska gå att stänga. 
Denna åtgärd reducerar konsekvenser av gasutsläpp och 
brandgaser. 

• Entréer och nödutgångar: Entréer placeras bort från järnvägen. 
• Planområdets utformning: Området ska utformas så att det ej 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

En annan risk nära planområdet är drivmedelsanläggningar. Farligt gods 
transporteras för närvarande förbi planområdet och kommer troligtvis 
att fortsätta med det. Här bör man följa det som gäller järnvägen vad 
gäller Fasadkonstruktioner, se ovan. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder  

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. 
Om dessa är kända under planarbete så kommer det inte som en 
överraskning under genomförandet. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun,  
Norconsult och Smideman Arkitekter AB. För utredningar som ligger 
till grund till detaljplanen har Structor, WSP samt ÅF medverkat. För 
skisser och illustrationer har exploatörernas arkitekter bidragit med 
underlag.  
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Bilaga 2, Fastighetsregleringar 

 

nr 35 och 37 löper utanför planområdet. 
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Figurnummer Överförs från 
fastighet 

Överförs till 
fastighet 

Figur 1 Väppeby 7:1 Väppeby 7:7 
Figur 2 Väppeby 7:14 Väppeby 7:7 
Figur 3 Väppeby 7:14 Väppeby 7:1 
Figur 4 Väppeby 7:1 Väppeby 7:7 
Figur 5 Väppeby 7:18 Väppeby 7:1 
Figur 6 Väppeby 7:20 Väppeby 7:1 
Figur 10 Väppeby 7:14 Väppeby 7:7 
Figur 11 Väppeby 7:1 Väppeby 7:7 
Figur 12 Väppeby 7:18 Väppeby 7:7 
Figur 13 Väppeby 7:1 Bista 11:1 
Figur 14 Bista 11:1 Bista 15:1 
Figur 15 Bista 11:1 Bista 15:1 
Figur 17 Väppeby 7:20 Väppeby 7:7 
Figur 18 Väppeby 7:1 Väppeby 7:7 
Figur 19 Bista 13:1 Bista 15:1 
Figur 20 Bista 11:1 Bista 13:1 
Figur 21 Bista 13:1 Bista 15:1 
Figur 22 Bista 15:1 Bista 13:1 
Figur 23 Bista 13:1 Bista 15:1 
Figur 24 Bista 4:5 Bista 13:1 

Figur 25 Väppeby 7.1 Väppeby 7:15 
Figur 26 Väppeby 7:1 Väppeby 7:16 
Figur 27 Väppeby 7:16 Väppeby 7:7 
Figur 28 Bista s:2 Väppeby 7:7 
Figur 29 Dyarne 3:2 Väppeby 7:7 
Figur 30 Dyarne 2:3 Väppeby 7:7 
Figur 31 Dyarne 5:69 Väppeby 7:7 
Figur 32 Dyarne 6:2 Väppeby 7:7 

Figur 33 Övergrans-Valla 
s:1 Väppeby 7:7 

Figur 35 Mansängen 9:5 Väppeby 7:7 
Figur 36 Väppeby 7:48 Väppeby 7:7 
Figur 37 Väppeby 7:1 Väppeby 7:7 
Figur 38 Mansängen 8:2 Väppeby 7:7 
Figur 39 Väppeby 7:18 Väppeby 7:20 
Figur 40 Väppeby 7:18 Väppeby 7:7 
Figur 41 Väppeby 7:18 Väppeby 7:7 
Figur 42 Väppeby 7:17 Väppeby 7:7 
Figur 43 Väppeby 7:16 Väppeby 7:7 
Figur 45 Mansängen 9:1 Väppeby 7:7 
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Figur 46 Mansängen 9:4 Väppeby 7:7 
Figur 47 Väppeby 7:15 Väppeby 7:7 
Figur 48 Väppeby 7:14 Väppeby 7:7 
Figur 49 Väppeby 7:1 Väppeby 7:14 
Figur 50 Väppeby 7:1 Väppeby 7:7 
Figur 51 Väppeby 7:7 Väppeby 7:15 
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Om ekvivalentnivån för buller uppgår till högre än 55 dB(A) vid fasad ska 
minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ha fönster mot miljö med 
väsentligt lägre än 55 dB(A). Gemsam uteplats ska finnas med ekvivaltnivå 
för buller under 55 dB(A) och maximalnivå får uppgå till högst 70 dB(A). 
Bestämmelsen gäller inom hela användningsområdet.

Tf. Plan- och exploateringschef

paucif
Linje
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Förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. Tvåhus, Håbo kommun, Uppsala län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 13 november och 11 december 
2013. Ett samrådsmöte ägde rum tisdagen den 26 november 2013, i kommunhuset. 19 personer 
närvarade på samrådsmötet. Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter.  

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 28 april och 
den 29 maj 2017. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblioteket och 
på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 22 yttranden varav 19 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:  

• Svenska kraftnät 
• Räddningstjänsten 
• E.ON Elnät Stockholm AB 

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 
under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 Länsstyrelsen  

Planområdet är mycket bullerpåverkat med såväl höga ekvivalentnivåer som maxnivåer, särskilt 
i området som vetter mot järnvägen och Stockholmsvägen. Länsstyrelsen anser att formuleringen 
på plankartan angående buller är otydlig och bör preciseras. Utifrån den bullerutredning som är 
gjord visar kartorna att en absorberande skärm, uppsatt på båda sidorna av järnvägen, får bäst 
resultat.  

I området finns en lågpunkt som särskilt riskerar att drabbas vid skyfall. Detta omnämns inte i 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör innehålla ett resonemang om 
risken för översvämning. 
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Kommunen redovisar i planbeskrivningen ett flertal olika sätt att hantera dagvatten på. Det är 
möjligt att reglera markens utformning med planbestämmelse för att säkerställa 
dagvattenhanteringen eller infiltration av vatten. Länsstyrelsen anser också att det är oklart om 
de markområden som är bäst lämpade för infiltration undantas från bebyggelse. Beaktat 
områdets storlek är det angeläget att säkerställa så att nettotillförseln av näringsämnen och 
föroreningar till recipient minskar eller i vart fall är oförändrad jämfört med nuläge. 

Kommentar 

Planbestämmelsen för att säkerställa att de mest bullerutsatta lägenheterna blir genomgående har 
förtydligats. 

Beträffande dagvatten så har plankartan kompletterats med illustrationslinjer om föreslagna 
dagvattenåtgärder på allmän platsmark. En ny planbestämmelse har införts för att säkerställa 
infiltration av dagvatten/takvatten på lämplig kvartersmark. Planbeskrivningen har även 
reviderats och kompletterats med information kring dagvatten och aktuell lågpunkt inom 
planområdet.  
 

 Lantmäteriet  

Planen är i stort bra beskriven i planhandlingarna. Några justeringar i plankartan och 
planhandlingarna behövs såsom bland annat användningsgränser mellan de olika gatutyperna, 
användning av kvartersmark för C och B samt förtydligande och uppdatering av grundkarta för 
att öka läsbarheten och förståelsen av planen. Om det är viktigt att ett område ska användas som 
äldreboende bör markanvändningen D användas med en eventuell specificering till äldreboende.  
 
Även några förtydligande om markreservat med g behövs för att säkerställa plangenomförandet.  
Mitt emot Mansängen 7:29, i området ovan Naturområdet i planen, finns ett område med 
markreservat för både u och g. Det är oklart vad som menas med g-området och vilket syfte som 
ska uppfyllas.  
 
Ett av områdena med kvartersmark E saknar kontakt med lokalgata. Det finns därmed ingen 
rättighet att ta sig dit innan ett servitut eller gemensamhetsanläggning för väg bildas på g-
området.  
 
Kommentar 

Planhandlingen kompletteras och justeras i stort enligt framförda synpunkter från Lantmäteriet. 
Planbestämmelse för äldreboende förs inte in i plankarta då detta inte längre är aktuellt. Någon 
planbestämmelse om minsta tomtstorlek eller om fastighetsindelning införs likaså inte i 
plankartan då kommunen inte vill låsa fast detta i planen. Kommunen ser att 
fastighetsindelningen skulle kunna ske på ett flertal olika vis. Respektive fastighetsägare ska i 
samråd med lantmäteriet komma fram till lämplig fastighets- och tomtindelning. 
 
G- och u-området mitt emot Mansängen 7:29 har tagits bort och ersatts med ett g-område på 
fastigheten Väppeby 7:17 för att möjliggöra tillfart till föreslagen byggrätt. De olika g-
områdenas omfattning och syfte har förtydligats i genomförandedelen i planbeskrivningen 
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Exploateringsavtalet behandlar att servitut eller gemensamhetsanläggning för väg till 
transformatorstationen upprättas.  
 

 Trafikverket 

Hänvisar till tidigare framförda synpunkter under samrådsskedet 2013 och har i detta skede inga 
nya synpunkter att ta upp. Trafikverket vill dock understryka vikten av att marken längs med 
befintlig spåranläggning inte bebyggs i en utsträckning som kan komma att påverka riksintresset 
och dess framtida utveckling negativt. Trafikverket värnar fortsatt ett 30 meter brett område på 
båda sidor om befintlig anläggning.  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom planområdet för i 
huvudsak bostadsbebyggelse. Trafikverket ifrågasätter om det är bra att planlägga marken ändra 
fram till gränsen för järnvägsfastigheten eller om det vore lämpligt att avsätta mer mark för 
framtida järnvägsändamål.  
 
Trafikverket tar inte ställning till den spårutredning som har tagits fram. Det kommer krävas 
ytterligare utredningar och detaljerad projektering för att studera om det är möjligt med den 
föreslagna åtgärden. Samtidigt påpekar Trafikverket att kostnaderna för sådana utredningar ska 
bäras av exploateringen. En funktionsutredning bör påbörjas så snart som möjligt som redogör 
för hur Mälarbanan bör utvecklas, hur behovet av fyra spår genom Bålsta ser ut och för att 
säkerställa vilket behov av mark en utbyggnad har.  
 
Vid uppförande av ny bebyggelse anser Trafikverket att riksdagens riktvärden för trafikbuller 
ska efterlevas, vilket även påpekades under samrådstiden. Trafikverket anser att kommunen 
ansvara för eventuella bullerstörningar i framtiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader till 
följd av kommunernas planering eller bristande uppföljning av planering, kommer Trafikverket 
att överväga ställa skadeståndsanspråk på kommunen. Samtidigt menar Trafikverket att 
bullerutredningen med fördel kan förtydligas vad gäller de olika förslagen på lösning. De undrar 
även vad som menas med att bebyggelsen ska utformas enligt avstegsfall A.  
 

Generellt bör det inte inom 30 meter från järnvägen tillåtas ny bebyggelse. Ett säkerhetsavstånd 
möjliggör räddningsinsatser om det skulle ske en olycka samtidigt som det ger en viss 
bullerreduktion samt möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Beroende på 
riskhänsyn bör avståndet till bostadsbebyggelse vara väsentligt längre än 30 meter kopplat till de 
risker som finns. Parkering kan däremot placeras inom 30 meter men ej närmare än 15 meter, 
detta för att minska risken att bilar skadas i lacken av exempelvis partiklar från inbromsande tåg. 
Vid en utbyggnad till 4-spår kommer troligen nuvarande förslag på parkering påverkas.  
 
Trafikverket vill påminna om att avstånden är räknat utifrån dagens järnvägsanläggning och 
upplyser om att avståndet mellan tillkommande bebyggelse och järnvägen kan komma att 
krympas ytterligare beroende på en framtida fyrspårsutbyggnad på den aktuella sträckan. I 
planbestämmelsen framgår det att ett plank ska uppföras men det är inte helt tydligt hur högt 
detta ska vara och om utformningen ändras beroende på om järnvägsanläggningen ändras? 

Kommentar 

Mark för framtida järnvägsändamål. Förbättrad kollektivtrafik är en viktig fråga för kommunen 
med tanke på den omfattande pendling som sker varje dag. Kommunen har reserverat mark för 
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spårutbyggnad i den fördjupade översiktsplanen och i samrådsförslaget till ny översiktsplan. I 
detaljplanen finns ett skyddsavstånd mellan järnvägen och föreslagen bostadsbebyggelse på 30 
meter från spårmitt, vilket godkänts av Trafikverket. Hänsyn har därmed tagits till framtida 
utveckling av järnvägen.  
 
Funktionsutredning. Tidigt i planläggningen, med början i 2012, har kommunen efterfrågat en 
funktionsutredning från Trafikverket. Detta just för att frågan om framtida behov av eventuellt 4-
spår skulle förtydligas. I sitt samrådsyttrande 2013 skrev Trafikverket till kommunen att det inte 
kommer att göras någon spårutredning då det ansågs omotiverat i och med att det inte finns 
några planer på fler spår genom Bålsta. I den nationella planen fram till 2025 bedöms 
Mälarbanan förbi Bålsta inte ha några kapacitetsproblem.  
 
Frågan har diskuterats med Trafikverket vid ett flertal tillfällen. Den 16 juni 2014 diskuterades 
frågan angående spårutredning med handläggare från Trafikverket då Trafikverket tidigare 
meddelat till kommunen att detta skulle påbörjas under våren 2014. Frågan om utredning var då 
lågprioriterad inom Trafikverket och handläggaren bedömde att det inte kommer att vara aktuellt 
med en utbyggnad till Bålsta med fyra spår förrän efter år 2040–2050. Vid möte 29 oktober 2014 
meddelade Trafikverket att en spårstudie/funktionsutredning inte var prioriterat nationellt då 
sträckan inte ansågs ha kapacitetsbrist. Trafikverket gav då även besked om att på kort sikt är 30 
meter skyddsavstånd från spårmitt till husfasad tillräckligt och på lång sikt kan ytterligare spår 
placeras på ömse sidor om befintligt spår. Då kan 25 meter skyddsavstånd accepteras till fasad 
med nödvändiga bulleråtgärder som Trafikverket i sådana fall står för.  
 
I förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2018–2029 framhävs 
vikten av att Mälarbanans fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut enligt tidplan, hela 
utbyggnaden beräknas bli klar tidigast år 2028. Bristen hanteras via nationell plan och nästa steg 
enligt länsplanen är att inom ramen för ABCU-samarbetet bör ställningstagande om stråkets 
utveckling på sikt göras, det kan ske till exempel genom en gemensam målbild. I förslaget till 
nationell plan samt länsplan för transportsystemet 2018–2029 föreslår Trafikverket inga 
utredningar eller åtgärder för fortsatt utbyggnad av Mälarbanan med fler spår till Bålsta.  
 
Kommunen är positiv till Mälarbanans utbyggnad och tätare pendeltågstrafik till Bålsta är en 
högt prioriterad fråga i kommunen. Kommunen ställer sig därmed positiv till att en 
funktionsutredning påbörjas så snart som möjligt för att redogöra hur Mälarbanan bör utvecklas 
vidare och behovet av fyra spår genom Bålsta. Däremot anser kommunen inte att aktuell 
detaljplan behöver avvakta en sådan funktionsutredning då frågan om riskavstånd har diskuterats 
med Trafikverket vid framtagandet av detaljplanen och kommunen har följt Trafikverkets 
rekommendationer.  
 
Finansiering av kapacitetsutredning. Under mötet 16 juni 2014 tog kommunen upp frågan kring 
möjlig medfinansiering från kommunen av kapacitetsutredning för att möjliggöra uppstart av 
utredningen. Trafikverkets handläggare skulle då återkomma kring detta men menade att det var 
viktigt att Trafikverket ägde frågan. Som ovan redovisats så meddelade Trafikverket vid senare 
möte i oktober att en kapacitets-/funktionsutredning inte var aktuellt för Bålsta.   
 
Då kommunen inte fått gehör från Trafikverket tog kommunen tillsammans med Upplands Bro 
kommun under hösten 2015 fram en spårutredning om 15- och 20-minuters pendeltågstrafik till 
Bro och Bålsta. Utredningen visar på flera möjliga lösningar för att möjliggöra tätare 



 

  5(23) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-15 KS 2011/00112 

 

pendeltågstrafik till Bålsta. Spårutredningen togs fram mot bakgrund för att säkerställa att den 
förtätning och stadsförnyelse med nya bostäder som planeras i Bålsta väster om Mälarbanan inte 
kommer i konflikt med eventuell framtida spårutbyggnad. I det fall ett nytt vändspår ska 
anläggas kommer spårområdet att behöva utökas på en längre sträcka (2,3 km) med som mest 
cirka 4,5 meter västerut. Möjligheten att genomföra denna förbättring bedöms kunna ske även 
efter ett genomförande av detaljplanen. 

Risk och buller. I plankartan finns planbestämmelser med krav på risk-, buller- och 
vibrationsreducerande åtgärder. Planbestämmelsen för att säkerställa att de mest bullerutsatta 
lägenheterna blir genomgående har förtydligats och en administrativ bestämmelse kring buller 
har lagts till. Målsättningen från kommunens sida är att skapa en säker och god boendemiljö 
inom planområdet.  
 
Gällande avstegsfall A följer kommunen Boverkets allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen 
och Rapport 2007:23 Trafikbuller i bostadsplanering från länsstyrelsen i Stockholms län. I dessa 
rapporter redogörs förutsättningar för att kunna göra avsteg samt vad det innebär för åtgärder. 
Kommunen har bedömt att avstegsfall A kan tillämpas för planområdet då det har ett centralt 
läge i tätorten och närhet till god kollektivtrafik i och med närheten till Bålsta station. 
Bebyggelsen har även en småstadskaraktär med ordnad kvartersstruktur framförallt längst med 
järnvägen samtidigt ligger planområdet inom gångavstånd till Bålsta åsens natur- och 
skogsmiljö. Nedan redovisas vad avstegsfall A innebär, hämtat från Rapport 2007:23 
Trafikbuller i bostadsplanering från länsstyrelsen i Stockholms län. 

Avstegsfall A innebär att höga ekvivalenta och maximala ljudnivåer accepteras på den 
bullerutsatta sidan av bebyggelsen. Det är i princip möjligheten att klara riktvärdet för 
inomhusmiljön som styr hur nära bullerkällan man kan placera bostäderna. Avsteget från 
riktvärdena för utomhusmiljön på den bullriga sidan godtas under förutsättning att minst hälften 
av boningsrummen i varje lägenhet har tillgång till en mindre bullrig sida med betydligt lägre 
ljudnivå. Med boningsrum i detta sammanhang menas sovrum och vardagsrum. Har rummet 
fönster åt olika håll räknas det som liggande mot mindre bullrig fasad om minst ett fönster vetter 
mot en sådan. 
 
För att klara kraven enligt avstegsfall A där hälften av boningsrummen ska ha tillgång till tyst 
sida med betydligt lägre ekvivalent ljudnivå än 55 dBA på fasad krävs därmed att lägenheterna 
planeras noggrant. Lägenheter med fasad mot järnvägen behöver vara genomgående för att få 
möjlighet till tyst sida mot innergård. De höga ljudnivåerna medger inte att balkonger placeras 
mot spår då balkongdörrar normalt inte har den ljudreduktion som krävs för att klara 
inomhusnivåerna. Planbeskrivningen förtydligas med resonemang kring avstegsfall A.   

Parkering vid järnväg. Planförslaget möjliggör parkering närmare än 15 meter från spårmitt. I 
plankartan omfattas parkeringsplatserna utmed järnvägen av planbestämmelse om att carport 
med sedumtak ska utföras mot järnvägen. Detta för att förhindra just risken av att bilar skadas i 
lacken av exempelvis partiklar från inbromsande tåg. 
 

 UL (Upplands lokaltrafik) 

UL hänvisar till tidigare samrådsyttrande. De påpekar att det krävs ytterligare spårkapacitet för 
att kunna möjliggöra 15-minuters trafik på pendeltåget men att det i dagsläget inte finns det 
behovet. 
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Kommentar 
 
Kommunen är medveten om att det krävs ytterligare spårkapacitet och tätare pendeltågstrafik till 
Bålsta är en högt prioriterad fråga i kommunen. Kommunen har en stor arbetspendling till 
Stockholms län och turtätheten är avgörande för om boende i Håbo väljer att åka kollektivt eller 
att ta bilen. I och med de omfattande bostadsbyggnadsplaner med aktuell detaljplan samt 
utvecklingen av Bålsta centrum anser kommunen att det är viktigt att börja arbeta med dessa 
frågor snarast.  
 

 Naturskyddsföreningen 

Såsom under samrådsskedet önskar Naturskyddsföreningen att fasader och tak ska kunna förses 
med solpaneler/solfångare och/eller vertikala vindkraftsverk samt att byggnaderna utförs i 
enlighet med Passivhusstandard 09.  
 
Vidare anser Naturskyddsföreningen att kommunen ska föreskriva att byggnaderna ska förses 
med ”gröna tak” (sedumtak), att avloppsnätet ska vara dimensionerat så att det i framtiden är 
möjligt att installera avfallskvarnar samt att garagen ska vara försedda med ladd stolpar för 
elbilar. Avslutningsvis önskar föreningen att det på friytorna mellan husen ska vara tillåtet för de 
boende att anlägga egna odlingslotter. 

Kommentar 

Krav på byggnadernas energiförbrukning finns reglerat i Plan- och Bygglagen (PBL). Det finns 
inget i detaljplanen som hindrar att bebyggelsen utformas med gröna tak eller att husen förses 
med olika former av energiproducerande anläggning. Kommunen ser gärna att sådana åtgärder 
görs liksom att garagen förses med laddningsstolpar för elbilar. Detta är dock inget som regleras 
i detaljplan och kommunen får inte ställa andra tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de 
som gäller enligt 8 kapitlet 4 § PBL. Om sådana krav ändå ställs är de utan verkan.  

Huruvida friytor mellan husen får användas för odlingslotter är inget som föreskrivs i 
detaljplanen, detta blir en fråga för hyresvärden eller aktuell bostadsrättsförening.  

Det finns krav på att byggherrarna ska omhänderta dagvatten lokalt. Av den anledningen kan 
vissa tak lämpligen vara ”gröna” för att fördröja vattenavrinningen. Även detta är upp till 
respektive byggherre. Mot järnvägen har kommunen däremot bedömt att ”gröna tak” (sedumtak) 
kan ha flera fördelar. Dels rent estetisk då taken är mycket synliga från tåg och bostäder. Dels 
dagvattenfördröjande och även en bullerdämpande funktion. Därför har det reglerats att taken på 
carportarna ska vara belagda med sedum. En ny planbestämmelse har även införts för att 
säkerställa infiltration av dagvatten/takvatten på lämplig kvartersmark. 
 

 Smireko AB 

Företaget är positiv till planförslaget men ställer sig frågan om det är lämpligt med ny 
bostadsbebyggelse så pass nära deras pågående verkstadsverksamhet samt befintlig 
bensinstation. Är säkerhets- och skyddsavstånd tillräckligt tilltagna med hänsyn till olycksrisk, 
hälsa- och störning samt transporter av farligt gods? Företaget undrar även om placeringen av 
den närmast tillkommande transformatorstationen. Är skyddsavståndet tillräckligt stort för att 
inte påverka eventuell framtida bostadsbebyggelse på deras eller närliggande fastighet? De 
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undrar även om den nya Kapellvägens dimensionering och utformning, är den anpassad för både 
kommande bostadstrafik och deras pågående verksamhet? 

Kommentar 

Enligt den riskutredning som utförts är avstånden betryggande för att de aktuella verksamheterna 
ska kunna fortgå som i dag. Detta gäller även för den närmast lokaliserade 
transformatorstationen. Förändras förutsättningarna radikalt och utgör en ökad risk ur miljö- och 
säkerhetssynpunkt kan en situation uppstå att verksamheterna måste omlokaliseras. 
 
I förslaget till detaljplan har Kapellvägen dimensionerats som lokalgata för de verksamheter som 
finns här i dag samt kommande verksamheter och bostäder. I dag utnyttjas Kapellvägen även för 
parkering av tyngre fordon. Den parkeringen är inte tillåten i dag och tvingas upphöra i samband 
med detaljplanens genomförande. 
 

 Björn Normark, Bista 12:1 m.fl. (Bista 3:9, Bista 3:8, Väppeby 7:226, Väppeby 7:25, 
Väppeby 7:21, Väppeby 7:27, Väppeby 7:29, Väppeby 7:26, Väppeby 7:225, Väppeby 
7:232, Väppeby 7:233) 

En samlad skrivelse från närboende på Väppebyvägen. I första hand anser de att nuvarande 
spårreservat i sin helhet ska ligga kvar sydväst om nuvarande spår. Det saknas en motivering och 
beskrivning av vilka konsekvenser förslaget kommer att medföra. I andra hand anser de att den 
nya bebyggelsen ska förläggas minst 35 meter från nuvarande spår för att bereda plats för en 
framtida utbyggnad till fyra spår. Samt att en ny detaljplan som förutom aktuellt planområde 
även innefattar spårområdet för järnvägen samt bostadsområdet nordost om järnvägen ska 
upprättas.  
Spårutredningen som utredde möjligheterna för pendeltrafik varje kvart bör uppdateras med nya 
fakta i och med omarbetningen av detaljplanen till granskningshandling. 
 
Kommunen har inte motiverat av vilka skäl man vill bygga i en bullrig miljö, de menar att det 
finns andra och lämpligare områden i kommunen att bygga på. De anser att en ny riskbedömning 
och bullerutredning ska genomföras och de ska då avse båda sidor om järnvägen. Utredningarna 
ska utgå från att utbyggnaden till fyra spår är klar och med den turtäthet och de hastigheter som 
tågen beräknas ha i framtiden. Vidare menar de att den bullerutredning som tagits fram saknar 
uppgifter om reflekterat buller, buller från växlar och att det passerar två eller fler tåg samtidigt 
samt buller från flygplan. Vidare att buller från trafiken inom Tvåhusområdet också ska inräknas. 
Vid beräkningen av buller anser de att avstegsfall A inte kan tillämpas i Bålsta. Det ska även 
klart framgå vem som ansvarar för att de buller- och vibrationsdämpande åtgärderna genomförs 
och vem som ansvarar för kostnaderna.  
 
Trafikanalysen bör ta hänsyn till den dagsaktuella trafiken på Håtunavägen speciellt då trafiken 
troligen kommer öka på Håtunavägen i o med de flera småföretag som planeras inrymma i gamla 
Chemetall-husen. Detta bör beaktas vid trafikplanering och bullerutredning. 
 
En utredning om magnetfält i bostäderna ska utföras med förutsättning att två tåg samtidigt 
påverkar maximalt. 
 
Detaljplanen ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. I planbeskrivningen anges en 
rubrik ”Miljökonsekvenser” vilket innebär att kommunen anser att det blir miljökonsekvenser 
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och följaktligen ska göra en miljökonsekvensbeskrivning. De anser att en kommun med 
miljöprofil alltid bör göra en MKB. 
 
Invändningen mot detaljplanen gäller även att antal våningar och byggrätterna på varje tomt inte 
anges samt undrar vart uppgiften om 500 lägenheter kommit ifrån. De anser att nockhöjderna ska 
anges på samma sätt som i detaljplanen för Resecentrum (Bålsta Centrum etapp 1). Högsta antal 
våningar och högsta nockhöjd i meter över nollplanet (hissar, fläktaggregat, tekniska 
anläggningar m.m. får överskrida nockhöjden) samt högsta totalhöjd i meter över nollplanet ska 
anges. 
 
De invänder mot hur kommunen illustrerat kommande bebyggelse i planbeskrivningen och 
menar på att fotomontagen ska göras om. De är även missvisande genom att en del av de 
fastigheter som blir mest utsatta när det gäller insyn inte finns med.  
 
Solstudien är inte tillräcklig utan en ny solstudie ska genomföras som visar de nu förslagna 
nockhöjderna och som även redovisar förhållandena i december och februari.  
 
Det framgår inte tydligt att bostäderna/lokalerna ska värmas upp med miljövänliga alternativ. 
Detaljplanen bör innehålla krav på miljövänlig bostadsuppvärmning. 
 
De anser även att en ny luftkvalitetsutredning ska genomföras som avser båda sidor om 
järnvägen och som har utgångspunkten att järnvägen byggts ut till fyra spår. Även ozon ska tas 
med.  
 
Avslutningsvis vill han att utredningen om Offentliga platser i Väppeby uppdateras med hänsyn 
till nya fakta som framkommit på grund av de omarbetningar som gjorts i detaljplanen. De tar 
bland annat upp planer om en Boviera.  

Kommentar 

Ny detaljplan. En detaljplan ska enligt Plan- och bygglagen, PBL, inte göras mer omfattande än 
nödvändigt. För villabebyggelsen på Väppebyvägen och järnvägen finns en gällande detaljplan. 
För det nu aktuella området saknas detaljplan. En annan bedömning än den som gjordes 
ursprungligen vid avgränsningen av planområdet bedöms inte motiverad. 
 
Spårreservat. Spårreservatet i den fördjupade översiktsplanen är ett planeringsunderlag att ta 
hänsyn till. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är den exakta avgränsningen för 
spårreservatet inte preciserat. Däremot tar FÖP:en upp att minst 30 meter från järnvägs spårmitt 
ska lämnas fritt från byggnation. Kommunen har även efterfrågat såväl i FÖP:en som vid senare 
arbete med Bålsta centrum detaljplaneprogrammet och detaljplaneuppdragen en förstudie för 
förlängningen av de fyra spåren på sträckan Kallhäll-Bålsta. I detaljplanen finns ett 
skyddsavstånd mellan järnvägen och föreslagen bostadsbebyggelse på 30 meter från spårmitt, 
vilket godkänts av Trafikverket. Hänsyn har därmed tagits till framtida utvecklingen av 
järnvägen.  
 
Spårutredningen. Den aktuella spårutredningen visar bland annat på de stora kostnader som är 
förknippade med ett nytt spår. Att öka avgångarna från Bålsta genom att bygga ut fler spår är av 
den anledningen mycket avlägsen. Andra möjligheter för tätare pendeltågstrafik till Bålsta och 
det är att samordna pendeltågs- och regionaltågstrafiken så att båda tågtyperna kan nyttjas fullt ut 
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av pendlare förutsatt samordnad taxa. Med en sådan lösning erhålls totalt fyra avgångar per 
timme och riktning från Bålsta. Trafikverket har inte med utbyggnad av ett nytt spår i Bålsta i 
sina framtida investeringsprojekt till och med 2029. (Se vidare kommentar till Trafikverket 
angående Funktionsutredning, remissvar tre) 
 
Bostäder i bullriga miljöer. Behovet av bostäder i Bålsta är stort varför det byggs och kommer att 
byggas även på andra platser än den nu aktuella. Planområdet har ett centralt läge i tätorten med 
närhet till god kollektivtrafik i och med närheten till Bålsta station. Att förtäta och fokusera 
bebyggelse i centrala Bålsta stämmer överens med kommunens vision om hållbara småstaden 
Bålsta. Med bostäder i närheten av stationen förstärks underlaget till kollektivtrafiken, befintlig 
infrastruktur och service. I detaljplanen finns planbestämmelser med avseende på buller. 
Målsättningen från kommunens sida är att skapa en säker och god boendemiljö inom 
planområdet. Planbeskrivningen har förtydligats med resonemang kring bostäder i bullriga 
miljöer. 
 
Trafikbullerutredningen. Utredningen har upprättats av en meriterad konsultfirma som följt och 
använt de vedertagna regler och bestämmelser som gäller för dylika arbeten i Sverige i dag. 
Bullerutredningen omfattar reflekterande ljud och har räknat med tre reflektioner. 
Bullerutredningen har förtydligats angående reflekterande ljud. Buller från växlar ingår i 
beräkningsmodellen och att två eller flera tåg passerar samtidigt bör inte påverka bullret.  
Bullerutredningen tar inte upp buller från flygplan då detta inte bedömts vara en störningsfråga 
enbart för detaljplaneområdet. Bullerutredningen omfattar även trafiken inom planområdet men 
med tidigare uppgifter om 350 lägenheter. Den ökade trafiken som förväntas ske i och med ett 
ökat antal lägenheter ligger inom felmarginalen i beräkningen av trafikbuller för planområdet 
och bedöms inte påverka boende efter Väppebyvägen. Det är framförallt spårtrafiken på 
Mälarbanan samt andra större vägar som här påverkar bullersituationen.  
 
Avstegsfall A. (Se kommentar på remissvar tre under stycket Risk och buller) 
 
En ny riskbedömning. Det finns en uppdaterad riskbedömning daterad 2016-09-26 som har tagits 
fram i samband med pågående arbete med detaljplanerna i Bålsta centrum. Den reviderade 
riskutredningen visar på ett oförändrat skyddsavstånd om 30 meter till bostadsbebyggelse. Här 
har relevanta bedömningar om framtida tåg och hastigheter ingått. Rekommenderade 
skyddsåtgärder vid en eventuell utbyggnad av Mälarbanan som utredningen föreslår är att som 
alternativ till skyddsavstånd kan en vall eller mur anläggas mellan Mälarbanan och planområdet 
efter utbyggnaden. Muren/vallen bör förläggas på de ställen där avståndet mellan byggnader och 
yttersta spår efter utbyggnaden understiger 30 meter. En vall eller mur innebär en fysisk barriär 
som skyddar byggnaderna vid urspårning av tåg. Skyddsbarriär är en robust lösning med hög 
tillförlitlighet och lång livslängd. Den ska dimensioneras efter de krafter som ett urspårat tåg ger 
upphov till och utformas så att den på ett mjukt sätt fångar upp urspårade fordon. 
 
Ansvar och kostnader för buller- och vibrationsdämpande åtgärder. Det framgår av 
exploateringsavtalet som är knutet till detaljplanen vem som ska bygga bostäderna närmast 
järnvägen och i huvudsak ska stå för dessa åtgärder inom eller i anslutning till planområdet. Ett 
medfinansieringsavtal kommer att tas fram mellan Håbo kommun och Trafikverket som 
beskriver kostnader och fördelning av dessa kostnader. Hur dessa kostnader sedan kommer att 
fördelas på exploatörerna framgår av exploateringsavtalet.  
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Åtgärderna på bullerplanket innebär att förbättra bullerplanket på planområdet sida om spåren 
och att sätta upp absorbenter. Trafikverket kommer att utföra, eller låta utföra, åtgärderna och 
kommer efter färdigställande äga, ansvara och bekosta framtida drift och underhåll av 
bullerplanken på båda sidor om spårmitt.  
 
En trafikanalys med Håtunavägen. Den biltrafik som i dag har rätt att använda Håtunavägen och 
som även i framtiden beräknas belasta Håtunavägen är medtagen i trafik- och bullerutredning. 
Enligt de planer som finns i dag beträffande trafiken till och från gamla Chemetall ska den inte 
belasta Håtunavägen utan använda Sköldvägen för angöring. 
 
Utredning om magnetfält. Kunskapen om magnetfältens påverkan på människan är under ständig 
studie och förändring. Av den anledningen finns det i dag inga fastställda gränsvärden. Det 
innebär inte att magnetfält är ofarliga och vi tar därför till skyddsavstånd till våra bostäder. Att 
tågen, dessutom mötande tåg, skulle innebära en större hälsorisk än det magnetfält som ständigt 
finns runt de aktuella högspänningsledningarna är dock mindre troligt. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Detaljplanen är inte av den omfattningen enligt 
miljöbalken, att en miljökonsekvensutredning behövs. Kommunen samråder med länsstyrelsen 
kring behovet av en miljökonsekvensbeskrivning och enligt kommunens och länsstyrelsens 
bedömning krävs i denna detaljplan ingen MKB. (Se planbeskrivningen sidan 3.) En 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram i det fall en detaljplan antas medföra betydande 
miljöpåverkan utifrån ett antal kriterier. I planbeskrivningen redogörs för det miljökonsekvens 
som planen bedöms påverka, detta innebär dock inte att detaljplanen medför en betydande 
miljöpåverkan.  
 
Byggrätterna. Vilken byggrätt, i utbredning och höjd, som gäller på respektive tomt eller kvarter 
varierar. Valet av metod för att reglera denna byggrätt har gjorts utifrån de vedertagna regler som 
PBL ger kommunen. Enligt Boverkets rekommendationer ska våningsantal inte regleras i 
detaljplan utan höjden på byggnader ska regleras genom nockhöjd, totalhöjd eller byggnadshöjd. 
Kommunens planavdelning har i samråd med bygglovsavdelningen valt att i nya detaljplaner 
generellt reglera bebyggelsen höjdsättning med nockhöjd.  
 
Byggrätterna regleras genom så kallade ”fotavtryck” som reglerar bebyggelsens omfattning, 
utbredning och placering. Att även reglera maximal bruttoarea (BTA) genom att ange detta i 
plankartan anser kommunen inte behövs då det skulle innebära dubbla regleringar. För att uppnå 
syftet om småstad i och med detaljplanen är det viktigt att få till kvartersstruktur inom 
planområdet därav har reglering genom fotavtryck använts.   
 
500 lägenheter. Exakt hur stort antal lägenheter som kommer att byggas inom planområdet är 
svårt att bedöma. Detta beror till exempel på invändig takhöjd och storlekar på lägenheterna. 
Annat som spelar in är antal kontor eller butiker med mera. Den angivna siffran ska därmed 
betraktas som en uppskattning.  
 
Illustrationerna ska göras om. Illustrationerna redovisar schematiskt hur den tilltänkta 
bebyggelsen kommer att kunna upplevas från olika betraktelsepunkter. De är inte att betrakta 
som exakta då den slutliga utformningen av husen görs först i bygglovsprocessen. 
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Solstudie. Den upprättade skolstudien redovisar schematiskt hur skuggorna av den tilltänkta 
bebyggelsen faller vid olika årstider, den är inte att betrakta som exakt. De förändringar som 
gjorts i detaljplanen efter samrådet innebär inte att den befintliga bebyggelsen påverkats i den 
omfattningen att det ansetts nödvändigt att göra om solstudien. 
 
Uppvärmning med miljövänliga alternativ. Husen ska isoleras utifrån de krav som finns i 
Boverkets byggregler, BBR. Används exempelvis fjärrvärme som betraktas som miljövänligare 
ställs inte lika höga krav som vid till exempel uppvärmning med el. Även detta önskemål 
hanteras i annan ordning än i detaljplanen, nämligen i bygglovsprocessen.  (Se vidare kommentar 
till Naturskyddsföreningen, remissvar fem) 
 
Luftkvalitetsutredning. Beträffande luftkvalitetsutredningen har den upprättats av en meriterad 
konsultfirma som följt och använt de vedertagna regler och bestämmelser som gäller för dylika 
arbeten i Sverige i dag. De har konstaterat att genomförandet av planen inte bedöms påverka 
möjligheterna att innehålla miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. 
 
Offentliga platser i Väppeby. Utredningen innehåller förslag på hur de föreslagna offentliga 
platserna kan komma att utformas. Några platser har utgått efter samrådshandlingen men för de 
som kvarstår ger utredningen en bra bild av hur kommunen vill att platserna kan komma att 
utformas. En detaljerad projektering kommer senare att behövas för den slutgiltiga utformningen. 
Enligt kommunens kännedom finns inga planer på Boviera inom planområdet, om det i 
framtiden skulle bli aktuellt ser kommunen inga hinder för detta så länge bebyggelsen följer 
detaljplanen.  
 

 Alex Roos, Bista 12:2 (Väppebyvägen 4A), sju separata skrivelser 

Invändningen mot detaljplanen gäller bland annat att antal våningar och byggrätterna på varje 
tomt inte anges. Han anser att nockhöjderna ska anges på samma sätt som i detaljplanen för 
Resecentrum (Bålsta centrum etapp 1). Högsta antal våningar och högsta nockhöjd i meter över 
nollplanet (hissar, fläktaggregat, tekniska anläggningar m.m. får överskrida nockhöjden) samt 
högsta totalhöjd i meter över nollplanet ska anges. 
 
Vidare vill han att det ska tillåtas maximalt tre våningar utmed järnvägen. Enligt 
samrådsredogörelsen står det att förslaget har justerats och att bebyggelsen närmast järnvägen 
har sänkts med en våning. 
 
Illustrationerna som visar exempel på hur de nya husen kan komma att se ut från bebyggelsen 
efter Väppebyvägen i planbeskrivningen anser han är missvisande då man valt att ta en bild som 
är nästan 45 graders vinkel mot den tänkta bebyggelsen. D.v.s. husen ser ut att vara längre bort. 
Flertalet illustrationer från samrådshandlingen är utelämnade. Han är också kritisk till att inga 
mätningar gjordes i samband med fotograferingen för att säkerställa att man får rätt skala på 
montaget. De hus som illustrerats på bilderna på den aktuella sidan stämmer inte överens med 
hur man beskriver husen. Det finns inga inskjutna våningar eller takkupor och det är lägre 
takvinkel än 22 grader som är den lägsta tillåtna enligt plankartan. 
 
Beträffande bullerutredningen anför han följande:  

• Bålsta Business Park har infart via Håtunavägen och han vill att det görs en uppdaterad 
trafikanalys som tar hänsyn till kommande trafikökning på Håtunavägen. 
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• Trafikbullerutredningen måste klargöra hur man analyserat studsande ljud samt hur 
mycket höjningen blir till följd av att sidospårslösningen genomförs. Samt hur de lutande 
taken (på den föreslagna bebyggelsen efter järnvägen) förbättrar bullernivån för 
Väppebyvägen. Trafikbullerutredningen bör uppdateras med nyare trafikdata. De 
trafikdata som använts är gamla och aktuellare finns att tillgå. Indata på tågtyper, det 
finns fler tågtyper, som upplevs som betydligt mer störande saknas. Utredningen behöver 
kompletteras med rätt antal tågtyper. Kommunen måsta ta hänsyn till hur många tåg 
passager per timme som kommer överskrida riktvärdet om 70dBA maximalnivå vid 
uteplats. Trafiken inom planområdet är helt utelämnad i bullerutredningen. Den bör 
finnas med och uppdaterad på grund av det ökade antalet lägenheter och ändrad 
parkeringskvot som skett jämfört med samrådsförslaget. Trafiken till och från parkering 
utmed järnvägen saknas. Hur påverkar det buller inom planområdet och bebyggelsen 
efter Väppebyvägen? Tunga transporter inom planområdet och genom planområdet 
behöver ingå i bullerutredningen. 

• Varför har man inte inkluderat de bilder i planbeskrivningen som visar vilka bullernivåer 
det rör sig om vid varje fastighet? 

 
Övriga synpunkter gäller bland annat: 

• Bebyggelsen ska läggas 35 meter från nuvarande spår i enlighet med det trafikverkets 
representant angav vid samrådsmötet med boende på Väppebyvägen. 

• Hur mycket får man ändra ett planförslag mellan samråd och granskning? Ökning med 
antalet bostäder från 350 till 500 lgh är omotiverad av flera skäl. Bland annat är behovet 
inte så stor. Kommunen bör minska exploateringsgraden och antalet våningar på de 
tilltänkta husen med hänsyn till omgivande bebyggelse och boende i närområdet. 

• En ny fördjupad översiktsplan krävs om kommunen helt ska ta bort markreservatet och 
exploatera hela platåområdet. 

 
Kommentar 

Byggrätterna på varje tomt. (Se kommentar på remissvar sju under stycket Byggrätterna.) 
 
Maximalt tre våningar. Bebyggelsen mot järnvägen har både sänkts och på några ställen höjts för 
att öka variationen på bebyggelsen vilket är i linje med idén om småstaden. Plankartan anger inte 
tillåtet antal våningar utan bebyggelsens höjd regleras genom att ange maximal nockhöjd. (Se 
kommentar på remissvar sju under stycket Byggrätterna.) 
 
Illustrationerna. Illustrationerna redovisar schematiskt hur den tilltänkta bebyggelsen kommer att 
kunna upplevas från olika betraktelsepunkter. De är inte att betrakta som exakta då den slutliga 
utformningen av husen görs först i bygglovsprocessen. I illustrationerna är takvinkeln 
genomgående redovisad med 22 grader. Planförslaget tillåter mellan 22–45 grader takvinkel, 
illustrationerna är dock gjorda med den lägre takvinkeln då den ger mer byggnadsvolym. 
Taklutningen kanske uppfattas som lägre i perspektiven men de följer planförslaget.  
 
En trafikanalys med Håtunavägen. (Se kommentar på remissvar sju.) 
 
Trafikbullerutredningen. Alla tågtyper ingår inte i indatat för bullerutredningen utan framförallt 
är det de tåg som bullrar mest på Mälarbanan utifrån uppgifter från Trafikverket som ingått i 
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beräkningarna. Det kan hända att det finns andra tåg som går på banan som upplevs som mer 
bullrande men som i egentligen handlar om vibrationer.  
 
Angående trafiken till och från parkeringsplatserna utmed järnvägen så bedöms inte dessa 
påverka bebyggelse på Väppebyvägen dels i och med den låga hastigheten samt att bullerplank 
finns och kommer fortsatt att finnas som avskärmar detta. (Se vidare kommentar på remissvar 
sju.) 
 
Visa vilka bullernivåer det rör sig om vid varje fastighet. Bullerutredningen tillhör 
planhandlingarna i form av bilaga. För att göra planhandlingarna så lättläsliga och hanterliga för 
alla så har inte samtliga bilagor/bilder/kartor infogats i planhandlingarna.  
 
Bebyggelsen ska läggas 35 meter från nuvarande spår. Trafikverkets generella rekommendation 
är att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (räknat från 
spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle 
ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Därför har 
bostadsbyggnaderna i planförslaget inte placerats närmare än 30 meter från närmaste spårmitt. 
Under våren 2016 har representant från Trafikverket, region öst, framfört att det istället är 35 
meter som bör vara rekommendationen för Bålsta station. Vid senare tillfälle och senast i 
samband med gransknings yttrandet för detaljplanen har Trafikverket godkänt skyddsavståndet 
30 meter. Samtidigt tydliggör Trafikverket att ju närmare en byggnad kommer järnvägen ju mer 
åtgärder krävs för att omhänderta de risker och störningar som kan uppstå. 
 
För att ändå möjliggöra uppförandet av bostadshus med ett avstånd om 30 meter från närmaste 
spårmitt så krävs en rad skyddsåtgärder. En särskild riskbedömning har gjorts som ligger till 
grund för de planbestämmelser som reglerar risk- och störningsskydd. Skyddsåtgärderna 
kommer att medföra merkostnader, vilket har bedömts rimligt genom att planförslaget möjliggör 
ett stort antal bostäder i ett mycket centralt och kollektivtrafiknära läge. (Se vidare kommentar på 
remissvar tre under stycket Mark för framtida järnvägsändamål och Funktionsutredning samt 
remissvar sju under stycket Spårreservat.) 
 
Hur mycket får man ändra? Ändringarna ska vara rimliga och det får inte vara ett helt nytt 
förslag som ställs ut för granskning. Beträffande ökningen av antalet lägenheter från 
samrådshandling till granskningshandling är det främst en noggrannare uppskattning och till viss 
del ökat våningsantal och fler inredda vindar som motiverar siffran 500 lägenheter. (Se även 
kommentar på remissvar sju under stycket 500 lägenheter.) 
 
Ny fördjupad översiktsplan i och med att markreservat tas bort. (Se kommentar på remissvar tre 
under stycket Mark för framtida järnvägsändamål samt remissvar sju under stycket 
Spårreservat.) 
 

 Anna-Carin och Jan Hildeby. Väppebyvägen 20 

Paret har en fastighet utanför planområdet. De motsätter sig att den nya bebyggelsen får byggas 
30 meter från spårmitt. De anser att kommunen, vid sin planläggning, bör följa trafikverkets 
rekommendationer på 35 meter. 
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Vidare motsätter de sig den tillåtna höjden på de nya husen. De anser att husen blir för höga och 
kommer att störa deras utsikt och ta bort dagsljus.  

Kommentar 

Bebyggelsen ska läggas 35 meter från nuvarande spår. (Se vidare kommentar på remissvar tre 
under stycket Mark för framtida järnvägsändamål, remissvar sju under stycket Spårreservat samt 
remissvar åtta.)  
 
Höjden på den nya bebyggelsen. (Se kommentar på remissvar sju under stycket Byggrätterna och 
remissvar åtta under stycket Maximalt 3 våningar.) 
 
Utsikt och ta bort dagsljus. En konsekvens av detaljplanen är mycket riktigt att utsikten för 
boende på Väppebyvägen kommer att förändras. Frågan om rätten till utsikt har prövats i många 
rättsprocesser och det som framkommit är att en befintlig utsikt inte är en självklar rättighet. Det 
finns i dag rekommendationer om mängden direkt solinstrålning på gårdar för rekreation och lek. 
För kvartersbebyggelse rekommenderas en gårdsstorlek som är fyra gånger hushöjden i 
Mellansverige. Solstudien i planbeskrivningen visar att villabebyggelsen efter Väppebyvägen 
med stora trädgårdar har mer än rekommenderad solinstrålning även efter att detaljplanen 
genomförts. Kommunen gör den bedömningen utifrån de bildmontage och solstudie som utförts 
att den påverkan som blir på bebyggelsen efter Väppebyvägen är skälig och acceptabel. 
 

 Monika och Jörgen Stålberg, Väppeby 7:21 

Fastighetsägarna som bor norr om planområden motsätter sig att planområdet med nya 
byggnader planeras 30 meter från Mälarbanan med stöd från trafikverket som i sitt yttrande om 
ny översiktsplan säger 35 meter.  
 
De vill veta höjden från havet på de planerade byggnaderna inte från befintlig mark, den kan 
manipuleras och höjas.  
 
Vidare vem som står för bulleråtgärder på Väppebyvägen. Bullret överstiger redan i dag 
gränsvärdena. 
 
De är avslutningsvis oroliga för risken att placera så många bostäder så nära järnvägen. De 
undrar vad som händer när ett tåg spårar ut? Alla nya detaljplaner tillsammans tillåter ungefär 
2000 bostäder i nära anslutning till järnvägen vilket låter enligt dem som ett högt risktagande 
från kommunen. 

Kommentar 

Bebyggelsen ska läggas 35 meter från nuvarande spår. (Se vidare kommentar på remissvar tre 
under stycket Mark för framtida järnvägsändamål, remissvar sju under stycket Spårreservat samt 
remissvar åtta.)  
 
Bebyggelsen höjd från havet. (Se kommentar på remissvar sju under stycket Byggrätterna och 
remissvar åtta under stycket Maximalt tre våningar.) 
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Vem som står för bulleråtgärder på Väppebyvägen. Bebyggelsen efter Väppebyvägen som i dag 
är bullerutsatt kan kontakta kommunens miljöavdelning eller Trafikverket för att diskutera 
frågan. (Se vidare kommentar på remissvar sju under stycket Ansvar och kostnader för buller- 
och vibrationsdämpande åtgärder.)  
 
Oroliga för risken att placera så många bostäder så nära järnvägen. Med hänsyn till risken för 
olyckor efter järnväg eller landsväg har en riskanalys gjorts. Av den framgår vilka 
riskreducerande åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna och därmed kunna genomföra 
detaljplanen. (Se vidare kommentar till remissvar sju under stycket En ny riskbedömning.) 
 

 Mona och Gunnar Weiter, Väppebyvägen 18 

Fastighetsägarna som bor norr om planområden ställer sig frågan till ”Höga hus som en lång 
mur, hur många våningar talar man om i dag?” De vill godkänna max tre våningar och inga 
vindskupor mot Väppebyvägen. 
 
Beträffande insyn skriver de att tidigare skulle det inte vara fönster åt deras håll men om man 
tittar på fotomontaget i planbeskrivningen så kan man se att det finns både fönster och 
loftgångar/altaner åt deras håll. 
 
Vidare undrar de beträffande antalet lägenheter inom detaljplanen. Från början var det tänkt med 
ca 350 lgh. Hur mycket mer kommer det öka? 
 
De hävdar även att spårreservatet ska ligga på sydvästra sidan om nuvarande järnvägsspår samt 
hänvisar till trafikverkets och länsstyrelsens yttrande att avståndet mellan spår och nya bostäder 
skall ökas från 30 meter till 35 meter. 
 
De anser att de har rätt till lika sol/ljusinsläpp på sin fastighet som övriga kommuninvånare. Att 
de enbart skulle få skugga på sin tomt i oktober månad verkar märkligt tycker de, Det borde vara 
hela vinteråret. 
 
De är oroliga för ökat buller genom studsande ljud i den nya bebyggelsen. De saknar mätningar i 
bullerutredningen med nya hus på plats. 
 
De tycker att det är märkligt att i samrådsredogörelsen jämföra bebyggelsen vid Källvägen med 
den som nu planeras ut med järnvägen. Vid Källvägen är det andra förhållanden med stora 
höjdskillnader mellan bebyggelsen. 
 
Låt Sigtuna ligga kvar i Sigtuna anser de och hitta på något eget i Bålsta. Kommunen ska sluta 
mörka hur det ska bli med bebyggelsen på andra sidan spårområdet.  

Kommentar 

Hur många våningar talar man om i dag. Bebyggelsens höjdsättning varierar inom planområdet. 
Beroende av invändig takhöjd kan antalet våningar variera men generellt beräknas bebyggelsen 
inom planområde ha mellan två till fyra våningar med indragen vindsvåning. (Se vidare 
kommentar på remissvar åtta under stycket Maximalt tre våningar.)  
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Inte fönster mot järnvägen. Det finns inget i tidigare förslag som säger att bostäderna söder om 
järnvägen inte får byggas med fönster mot norr. Inte heller att fasaderna inte skulle få ha 
loftgångar mot norr. Kommunen ser det som angeläget att dessa fasader görs så trevliga som 
möjligt då det bland annat är så tågpassagerare kommer att uppfatta Bålsta och utgör därmed en 
stadsentré till Bålsta station. 
 
Från början var det tänkt med ca 350 lgh. (Se kommentar på remissvar sju under stycket 500 
lägenheter.) 
 
Spårreservatet på sydvästra sidan och 35 meter skyddsavstånd till järnvägen. (Se vidare 
kommentar på remissvar tre under stycket Mark för framtida järnvägsändamål, remissvar sju 
under stycket Spårreservat samt remissvar åtta under stycket Bebyggelsen ska läggas 35 meter 
från nuvarande spår.)  
 
Skugga på sin tomt. (Se kommentar på remissvar sju under stycket Solstudien samt remissvar nio 
under stycket Utsikt och ta bort dagsljus) 
 
Studsande ljud i den nya bebyggelsen. (Se kommentar på remissvar sju under stycket 
Trafikbullerutredningen.) 
 
Jämförelse med bebyggelsen vid Källvägen. Tanken med bilden i samrådsredogörelsen var inte 
att jämföra utan att exemplifiera hur bebyggelsen efter järnvägen skulle kunna komma att se ut 
från Väppebyvägen. 
 
Låt Sigtuna ligga kvar i Sigtuna. Tanken med att ha Sigtuna som förebild var för att det är en 
känd ort med fina stadsbyggnadskvalitéer. Det finns likartade förutsättningar för vägdragningar, 
kvartersindelning och gränder i planområdet. Risken att stadsdelen kommer att se ut som Sigtuna 
när den väl är utbyggd är inte stor. Skalan här är en annan och valen av material i fasader m.m. 
kommer att skilja sig men finns något av känslan från Sigtuna kvar så har kommunen lyckats. 

Med hjälp av illustrationer och kartor har kommunen försökt att ge uppfattning om hur 
stadsdelen kommer att se ut när den väl är på plats. Det är först när byggloven lämnats in som 
det går att veta exakt hur byggherrar och fastighetsägare vill ha sina hus.  
 

12. Eliso Arveladze, Kapellvägen 5 

Fastighetsägaren, som relativt nyligen förvärvat fastigheten, bor mitt i planområdet och kräver 
att det inte blir någon byggnad framför huset samt vill ha minst 20 meters avstånd från 
fastighetsgräns till ny byggnad bakom huset.  

Kommentar 

För att garantera sig om detta borde fastighetsägaren ha förhört sig om kommunens planläggning 
innan köpet. Såväl säljare som mäklare har varit väl informerade om pågående planer. 
Planförslaget var ute för granskning i samband med köpet av fastigheten. Samtliga 
planhandlingar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Kommunen har haft möte med 
fastighetsägaren och erbjudit fastighetsägaren de mailkonversationer kommunen haft med 
mäklaren för att garantera att de nya ägarna skulle få information om detaljplanen.  
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Ägaren rår över sin egen fastighet. Den har nu fått en byggrätt i detaljplanen, byggrättens 
omfattning har däremot justerats efter granskningen utifrån önskemål från den nya 
fastighetsägaren. Intilliggande fastighetsägare har även de fått byggrätter att uppföra byggnader 
på sina fastigheter i enlighet med detaljplanen och kommunens planläggning. På del av 
fastigheten Väppeby 7:47 och 7:17 kan det uppföras ytterligare ett hus under förutsättning att 
överenskommelse träffas mellan ägarna till Väppeby 7:17 och Väppeby 7:47. 

 

13. Maria Annell, Rosgården 5, två separata skrivelser 

Synpunkterna kommer från en person som bor utanför planområdet i Mansängen. Hon anser 
bland annat att trafikanalysen kring Skeppsrondellen utgår ifrån en utbyggnad med 350 lgh. Nu 
är det tänkt 500 lgh i planförslaget vilket sannolikt innebär fler bilar. Det blir även fler 
fotgängare. Hur ska dessa kunna ta sig över Stockholmsvägen? Hon anser att det även krävs en 
gångbana/trottoar på södra sidan av Stockholmsvägen och förmodligen fler rödljus för passage. 
Hon är även rädd för att om detaljplanens genomförande sker utan att en gångväg byggs på södra 
sidan av Stockholmsvägen kommer gång- och cykeltrafiken genom Mansängen att öka 
ytterligare. Den upplevs redan i dag som störande. 
 
Vidare undrar hon hur anslutning till lokalbuss för de som ska ta sig in till resecentrum har 
beaktats. Även hur färdtjänst kommer att ordnas för personer med behov. Dessutom undrar hon 
om taxibilarna tar sig fram till portarna ordentligt? 
 
Hon tycker vidare att den föreslagna platsen för återvinningsstationen av olika skäl ska flyttas 
ner till Stockholmsvägen där det enligt detaljplanen ska byggas ett torg. Torget vid 
Björksäterkyrkan kommer enligt henne att vara ljudstört hela dagarna även om 
eftermiddagssolen kan göra det väldigt attraktivt.  
 
Hon tycker att ett promenadstråk längs med den tystare passagen uppe på höjden, innanför 
bullerskärmen, skulle kunna bli populär. Gärna med en koppling via gränder och övergångsställe 
över Stockholmsvägen till lekpark vid Skeppsparken. Utsikten från Tvåhus blir fantastisk på 
flera ställen anser hon och undrar om det är tanken att stadsdelen också ska kunna innehålla olika 
stråk för att kunna ta emot besökare utifrån?  
 
Rasthyddan på skogshöjden bakom Björksäterkyrkan vill hon återanvända/låta vara kvar på 
nuvarande plats. Den skulle kunna utgöra en fantastisk utsiktsplats. 

Kommentar 

Trafikanalysen kring Skeppsrondellen. Den utredning som genomförts är gjord med olika 
antaganden för att förhindra att trafikkaos ska uppstå. Bland annat finns en ökning av trafiken 
medräknad. Den bedömning som gjorts är att cirkulationen klarar den schablonmässiga 
uppräkningen av trafiken till 2030 (+25 %) samt att den klarar störningar relativt bra. Detta 
gäller även gångtrafiken som tills vidare får klara sig utan rödljus. Här kan en åtgärd för att 
dämpa körhastigheten snarare vara påkallad på sikt. En utbyggnad av gång- och cykelvägen på 
södra sidan av Stockholmsvägen är dock i dagsläget inte med i planerna.  

Anslutning till lokalbuss. Vid Skeppsrondellen finns förslag till busshållplats i detaljplanen. 
Färdtjänst och taxi kommer att ha tillgång till alla gator i området. 
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Återvinningsstationen. Placeringen av återvinningsstationen är gjord med tanke på att marken 
här inte kan bebyggas med bostadshus och att många i området kommer att passera där dagligen. 
Återvinningsstationens placering innebär också att den är tillgänglig för övriga i Bålsta men inte 
så iögonfallande. 

Torget. Torget vid Björksäterkyrkan kommer helt riktigt troligen vara utsatt för trafikbuller 
under rusningstrafik. Gestaltningen av torget kan dock innebära att delar av torget blir mindre 
bullerutsatt till exempel vid trottoarserveringar och dylikt publika platser. Torget i mitten av 
området på platån kommer troligen inte vara så utsatt för buller i och med de låga hastigheterna 
på anslutande vägar. Därmed finns annat torg inom planområdet som troligen kommer att 
upplevas som lugnare. I en stad är det bra att erbjuda olika typer av offentliga miljöer då de 
attraherar olika människor och aktiviteter.  

Promenadstråk. Det är inte planerat något promenadstråk efter bullerskärmen i detaljplanen. 
Möjligheten finns att ta sig fram här men det är kvartersmark och markägaren kan avgöra om det 
ska sättas upp grindar eller inte. I övrigt är det fritt att ströva omkring i området för såväl 
boenden som besökare, gå i gränderna som kommer skötas kommunalt samt ta del av utsikten 
över Bålsta och Mälaren från det centrala torget och parken. 

Rasthyddan på skogshöjden bakom Björksäterkyrkan. Rasthyddan kommer inte att kunna vara 
kvar på den nuvarande platsen på grund av vägdragning. Finns det politiskt intresse av att 
återanvända den kan ett alternativ vara att flytta den till parken vid det centrala torget. 
 

14. Björksäterkyrkan 

Synpunkterna som lämnats in är i stort sett de samma som i samrådet. Företrädarna för kyrkan 
anser att nuvarande parkering närmast kyrkan måste så kvar på kyrkans egen mark och enbart 
vara till för kyrkans besökare. De anser inte att allmän parkering kan godkännas på kyrkans mark 
eller i anslutning till torget. Vidare vill man inte ha någon byggnation på torget eftersom detta 
skymmer kyrkan, de vill att marken mellan kyrkan och Stockholmsvägen lämnas öppen. 

De vill också att föreslagen lokalgata över fastigheten, mot Stockholmsvägen, måste förläggas på 
minst 20 meter avstånd från entrébyggnadens framsida. Gästparkering med endast 0,1 bilplats 
per lägenhet upplever de som snålt tilltagen. De önskar att fler gästparkeringsplatser läggs in i 
planen. 

All byggnation i närområdet bör ske med successiv minskning av våningsantalet mot 
Stockholmsvägen till max 3 våningar, för att ge området en mer ’levande’ utformning och 
undvika upplevelse av 'mur'. Företrädarna för kyrkan vill att byggnation i anslutning till Väppeby 
7:18 inte bör vara högre än befintlig byggnad/kyrka, vilket uppskattas till max tre våningar, för 
att inte skymma kyrkan och få ”balans” i området. Kyrkan vill att fastigheterna Väppeby 7:15 
och 7:16 helt undantas från byggnation med flerbostadshus.  

Kommentar 

Parkering och torget. Parkering närmast kyrkan ligger på kyrkans mark och eventuell upplåtelse 
svarar kyrkan för. Torget kommer inte bebyggas med annat än med kioskliknade byggnader 
vilket framgår av planbeskrivningen. Det kommer att användas som ett torg med varierande 
funktioner i framtiden. Vid speciella tillfällen, som beslutas av kommunen, kan ytan upplåtas för 
parkering. 
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Lokalgatan och gästparkering. Föreslagen lokalgata, söder om kyrkan, har placerats, så långt 
som möjligt, enligt kyrkans önskemål och med hänsyn till lämplig kvartersbildning. Avståndet 
från kyrkan bedöms som 18 m. Beträffande krav på gästparkering har kommunen gjort den 
bedömningen att nuvarande p-norm för Håbo ska gälla.  

Exploateringen och höjden på bebyggelsen. Planidén är att bygga ”småstad”, det innebär att 
detaljplanen medger tätare bebyggelse på vissa platser och glesare på andra. Ibland med 
varierande våningsantal inom samma kvarter. Här innebär det något högre bebyggelse mot 
Stockholmsvägen. Bebyggelsen på Väppeby 7:15 och Väppeby 7:16 har indragen våning av 
hänsyn till kyrkan.  
 

15. Björn Forsell 

Fastighetsägaren har lämnat ett yttrande genom advokatfirman Berlin AB. Främst gäller 
yttrandet en invändning mot föreslagen nockhöjd som anses vara för snålt tilltagen. Det finns 
även en önskan om ändrad egenskapsgräns samt minskad storlek på de indragna takvåningarna. 

Kommentar 

Frågan om bebyggelsens höjd har varit föremål för långa diskussioner. Från exploatörerna 
önskas en mer generöst tilltagen nockhöjd och från grannar en lägre. Den nu föreslagna är ett 
försök att tillgodose båda parter men ändå åstadkomma en bebyggelse som skulle kunna tolkas 
som planens syfte, att bygga småstad. 

Övriga synpunkter har beaktats i förslaget. 
 

16. Bålsta småstadsutveckling Ab 

Fastighetsägaren ingår i exploateringsgruppen och vill framföra följande synpunkter. Den 
parkeringsnorm som nu ska gälla anser han är för omfattande och kan komma att minska ytor för 
lekplatser och grönytor. Även att anlägga, i princip, en p-plats per lägenhet blir mycket kostsamt 
i denna typ av kvartersbebyggelse med underjordiska garage. 

Där planbestämmelsen kräver att sockelvåning med 3,5m takhöjd ska byggas anser 
fastighetsägaren att det behövs ytterligare en meter i nockhöjd för att kunna uppföra de tänkta 
husen. 

För att öka variationen i stadsdelen finns i planförslaget en planbestämmelse om att öppningar 
eller portiker ska utföras. Fastighetsägaren anser att terrängförhållandena gör att båda kraven är 
svåra att tillgodose tillsammans och vill ha en förenkling. 

Det samma gäller planbestämmelsen om genomgående entréer och porthus. 

Kommentar 

Beträffande parkeringsnorm har kommunen gjort den bedömningen att nuvarande p-norm för 
Håbo kommun ska gälla.  

Beträffande konsekvenserna på grund av krav på sockelvåning har nockhöjden på enstaka platser 
höjts med 0,5 till 1m. 
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Vad gäller planbestämmelsen beträffande öppningar eller portiker har den justerats. 

Kravet på genomgående entréer har, där det varit svåra terrängförhållanden, tagits bort. 

 

17. Björn Larsson, Väppeby 7:18  

Synpunkterna, som genomgående är positiva, kommer från en av personerna i 
exploateringsgruppen. Han anser bland annat att det är bra att det finns grönytor i planförslaget 
samt att den blandning av arkitektur som förväntas kommer att bidra till en attraktiv upplevelse. 
Vidare gör han bedömningen att de föreslagna gårdarna kommer att  bidra till att de boende 
lättare kommer att kunna umgås. Han ger avslutningsvis en eloge till gediget utförda handlingar 
inklusive utredningar. 

Kommentar 

Remissvaret behöver inte kommenteras. 

 

18. Kian properties  

Främst gäller synpunkten invändning mot föreslagen nockhöjd som anses vara för snålt tilltagen. 
Det blir svårt att uppföra det antal våningar som exploatören tänkt sig. De föreslår en höjning av 
nockhöjden på flertalet av de hus och kvarter de planerar bygga. 

Där planbestämmelsen kräver att sockelvåning med 3,5 m takhöjd ska byggas anser exploatören 
att det behövs ytterligare 1m i nockhöjd för att kunna uppföra de tänkta husen. 

För att öka variationen i stadsdelen finns i planförslaget en planbestämmelse om genomgående 
entréer och en om att öppningar/portiker ska utföras. Exploatören anser att båda kraven är svåra 
att tillgodose tillsammans och vill ha en förenkling. 

Det finns även en önskan om mindre ändring av egenskapsgräns samt minskat krav på storleken 
på indragen takvåning. 

Kommentar 

Nockhöjd. För att öka variationen på bebyggelsen främst mot järnvägen har nockhöjden justerats 
med en ökning av 0,5 m i mitten av kvarteren. (Övrigt se kommentar på remissvar femton.) 
 
Sockelvåning. (Se kommentar på remissvar sexton.) 
 
Öppningar/portiker. (Se kommentar på remissvar sexton.) 
 
Beträffande mindre ändring av egenskapsgräns har den justerats. 
 
Storleken på indragen takvåning har justerats till 1,5 m i planförslaget. 
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19. Ove och Christer Franck samt Björn Larsson 

Fastighetsägaren ingår i exploateringsgruppen och vill framföra följande synpunkter. Främst 
gäller det en invändning mot föreslagen nockhöjd som de anser vara för snålt tilltagen. Där 
planbestämmelsen kräver att sockelvåning med 3,5 m takhöjd ska byggas anser de att det behövs 
ytterligare 1 m i nockhöjd för att kunna uppföra de tänkta husen. I kvarter där det krävs 
genomgående entréer och att öppningar/portiker ska utföras anser de att båda kraven är svåra att 
tillgodose tillsammans och vill ha en förenkling. Det finns även en önskan om en minskad 
storlek på indragen takvåning. Annars är de positiva till hur planförslaget illustrerar en småstad 
med varierande bebyggelse. Avslutningsvis vill de ha kommunens synpunkt på föreslaget 
sedumtak. 

Kommentar 

Nockhöjd. För att öka variationen på bebyggelsen främst mot järnvägen har nockhöjden justerats 
med en ökning av 0,5 m i hörnen på kvarteren. (Övrigt se kommentar på remissvar femton.) 
 
Sockelvåning. (Se kommentar på remissvar sexton.) 
 
Öppningar/portiker. (Se kommentar på remissvar sexton.) 
 
Indragen takvåning. (Se kommentar på remissvar arton.) 

Sedumtak. (Se kommentar på remissvar fem.) 
 

 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 
Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter. Det som främst tagits upp under både 
samrådet och granskningen är riskavstånd till järnvägen, lokalisering av framtida utveckling av 
Mälarbanan samt risk- och bullerfrågan i och med närheten till Mälarbanan och 
Stockholmsvägen. Närboende har även ställt krav på lägre exploatering (bebyggelsens 
omfattning och höjdsättning) och det finns en oro speciellt hos sakägarna norr om planområdet 
för ökat buller om planförslaget genomförs samt sänkta fastighetsvärden i och med försämrad 
utsikt. 

Ändringar gjorda efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. Planbeskrivningen har genomgått 
redaktionella ändringar samt kompletterats med information om bland annat uppgifter om 
hushöjder, antalet bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning av området, 
dagvattenhantering, riskhantering, järnvägsspårsutredning samt bullerutredning.  

Ändringar gjorda efter granskningen 
Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar och förtydliganden. Plankartan har 
justerats vad gäller grundkartans läsbarhet. Mindre justeringar har också gjorts vad gäller enstaka 
hushöjder, buller och dagvatten. Mindre ändring av byggrätterna har gjorts för fastigheterna 
Väppeby 7:61 och Väppeby 7:47. Även bullerutredningen har förtydligats.  
 



 

  22(23) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-01-15 KS 2011/00112 

 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 
granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som förs fram till 
antagande. 

Sakägare med besvärsrätt: 
1. Naturskyddsföreningen  
2. Bista 12:1 
3. Bista 3:9 
4. Bista 3:8 
5. Väppeby 7:226 
6. Väppeby 7:25 
7. Väppeby 7:21 
8. Väppeby 7:27 
9. Väppeby 7:29 
10. Väppeby 7:26 
11. Väppeby 7:225 
12. Väppeby 7:232 
13. Väppeby 7:233 
14. Bista 12:2 (Väppebyvägen 

4A) 
15. Väppebyvägen 20 
16. Väppeby 7:21 
17. Väppebyvägen 18 
18. Kapellvägen 5 

Synpunkt inkom under granskningen 

1. Naturskyddsföreningen  
2. Väppebyvägen 24 
3. Väppebyvägen 20 
4. Väppebyvägen 8 
5. Väppebyvägen 12B 
6. Väppebyvägen 18 
7. Väppebyvägen 5A 
8. Väppebyvägen 5B 
9. Väppebyvägen 1 – 24 
10. Gryningsvägen 10 
11. Mastvägen 3 
12. Björksäterkyrkan 
13. Väppebyvägen 7:16 
14. Väppeby 7:1 
15. Väppeby 7:18 
16. Bista 11:1 
17. Bista 13:1 

Synpunkt inkom under samrådet 

 
Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och 
bygglagen (2010:900).  
 

Bålsta 2018-01-15 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

 

Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande detaljplan 
för Väppeby 7:18 m. fl., Tvåhus 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska 
ingå följande exploateringsavtal och överenskommelser avseende detaljplan 
för Väppeby 7:18 m fl: 
1. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB 

(566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 samt 
exploatör i kvarter A-D. 

2. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och de 
lagfarna ägarna till Väppeby 7:1, Christer Franck (330502-1499) och 
Ove Franck (350325-1473), samt tillhörande Överenskommelse om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3A.  

3. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och lagfaren 
ägare till Väppeby 7:18, Björn Larsson (590509-1194), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3B.  

4. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Björn Larsson (590509-
1194), lagfaren ägare till kvarter I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i 
kvarter I och J, samt tillhörande Överenskommelse om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

5. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Eign AB (559092-2919), 
lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

6. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Nordic Properties 
Portfolio 2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F 
(Bista 13:1), samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, 
se Bilaga 3.   

7. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta 
Småstadsutveckling AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 
7:20 samt exploatör i kvarter G och H (Väppeby 7:20), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

8. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta 
Småstadsutveckling AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 
7:15 samt SA 82 Holding 2 AB (559038-0878), lagfaren ägare till 
Väppeby 7:16, exploatörer i kvarter K och L (Väppeby 7:15 och 7:16), 
samt tillhörande Överenskommelser om fastighetsreglering, se Bilaga 
3A och 3B. 
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9. Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för 
Väppeby 7:18 med tillhörande bilaga. Överenskommelsen träffas med 
samtliga exploatörer inom kvarteren A-L.  

10. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudgeten för 
Tvåhusplanen på -2 850 000 kronor. 

Sammanfattning 

Syftet med de exploateringsavtal och överenskommelser som har upprättats 
är att reglera och underlätta utbyggnaden av föreslagen byggnation i 
enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m. fl.  
 
Innan antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha träffat 
avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder på befintligt 
bullerplank längs med järnvägsspåren norr om planområdet.  
 
Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 
planområdet. Kommunens kostnader bedöms uppgå till ca 28,1 mkr. 
Exploatörerna inom planområdet ska erlägga exploateringsbidrag om 
sammanlagt ca 26,8 mkr. Differensen beror på att kommunen ska finansiera 
halva den kostnad som avser ombyggnad av planerad park intill kyrkan. 
Kommunen beräknas även få kostnader avseende marklösen om ca 200 tkr, 
men detta kan finansieras via den markförsäljning som sker av kommunal 
mark. 
 
Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 
alla exploatörer vad avser samverkan och samordning. Det finns även frågor 
som parterna kommer att behöva lösa under utbyggnadsfasen. 

Bakgrund 

Planuppdraget initierades av de ursprungliga fastighetsägarna, som ansökte 
om planuppdrag för en förtätning av området. Kommunstyrelsen beslutade 
2011 att ge Plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att planlägga 
området. De ursprungliga fastighetsägarna träffade 2012 en 
överenskommelse sinsemellan avseende genomförandet av detaljplanen. 
Samråd kring planförslaget genomfördes under 2013 och granskning under 
2016. Under den tid som gått har flera av fastigheterna inom planområdet 
bytt ägare.  
 
Den ursprungliga tanken var sannolikt att utföra exploateringen som så 
kallad exploateringssamverkan, men vid utgången av juni 2012 upphörde 
lagen om exploateringssamverkan att gälla. Exploateringssamverkan var en 
metod som var särskilt lämplig att använda i områden med en splittrad 
fastighetsindelning. 
 
Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 
alla byggherrar vad avser samverkan och samordning. 
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Huvudsakligt innehåll i förslag till exploateringsavtal och 
överenskommelser 

Avtalen förutsätter att kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. Kartan nedan visar de olika kvarter som omfattas av de 
exploateringsavtal och överenskommelser som ska träffas. 

Kommunen och Trafikverket ska träffa avtal avseende kompletterande 
bullerskyddsåtgärder på befintligt bullerplank längs med järnvägsspåren 
norr om aktuellt planområde. Detta avtal ska vara träffat innan detaljplanen 
antas. 

 
 
 
Förutom sedvanliga avtalsvillkor innebär avtalen i korthet att: 

 Kommunen utför utbyggnad av allmänna anläggningar inom allmän 
platsmark.  

 Samtliga exploatörer ska lämna exploateringsbidrag för kommunens 
utbyggnad av lokalgator, torg med mera samt erlägga 
anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa.  

 Samtliga exploatörer ska lämna bidrag till den ombyggnad av 
befintligt plank som Trafikverket ska utföra väster om järnvägen. 
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 Överenskommelser om fastighetsreglering träffas för att reglera 
marköverföringar av den mark som enligt planförslaget utgör allmän 
platsmark till kommunens gatufastighet. Kommunen svarar för 
förrättningskostnaderna, men denna kostnad finansieras sedan 
genom erhållet exploateringsbidrag. Därutöver svarar Kommunen 
för en del av marklösenkostnaderna för planerad park intill kyrkan. 

 Exploatörerna ställer säkerheter i form av pantbrev och 
moderbolagsborgen. Säkerheterna ska vara överlämnade till 
Kommunen senast en vecka före kommunens beslut om antagande 
av detaljplanen.  

 Separat överenskommelse träffas mellan kommunen och samtliga 
exploatörer, se Bilaga 2 i respektive exploateringsavtal. Syftet med 
den är att underlätta framtida samverkan och samordning mellan alla 
byggaktörer inom planområdet. Överenskommelsen reglerar 
utförande av allmänna anläggningar, utförande av bullerplank, 
framtagande av tidplan, gemensamma arbeten samt hur samordning 
ska ske. Det finns dock frågor som det ännu är för tidigt att träffa 
avtal om, de kommer att behöva lösas under utbyggnadsfasen. 

 Exploateringsavtalet med Preservia Pendlingen AB, avseende 
kvarteren A-D, är beroende av att förvärv av del av fastigheterna 
Väppeby 7:1 och 7:18 genomförs. Detta exploateringsavtal 
innehåller därför även separata överenskommelser med nuvarande 
fastighetsägare, se avtalets Bilaga 3A och 3B.  

 Exploateringsavtalet med Björn Larsson, avseende kvarter I och J, 
innebär även att kommunen godkänner att överlåtelse av kvarter I får 
ske till Torghuset i Bålsta AB (559141-8172). 

 Exploateringsavtalet med Nordic Properties Portfolio 2 AB, innebär 
att överenskommelse om fastighetsreglering träffas. 
Överenskommelsen innebär bland annat att marköverföring sker av 
delar av kommunens fastigheter Bista 15:1 och Bista 4:5 till Bista 
13:1. Fastighetsägaren erlägger en ersättning till kommunen om 1,7 
mkr.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Exploatörerna ska erlägga exploateringsersättning och betala 
anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande va-taxa.  
 
Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 
planområdet. Kommunens kostnader bedöms uppgå till ca 28,1 mkr. 
Kostnaderna avser kommunens faktiska kostnad för projektering, 
kostnadsbedömning, marklösen, upphandling, byggledning, samordning, 
utbyggnad och besiktning.  
 
Exploatörerna inom planområdet ska erlägga exploateringsbidrag om 
sammanlagt ca 26,8 mkr. Differensen beror på att kommunen ska finansiera 
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för halva den kostnad som avser ombyggnad av planerad park intill kyrkan. 
Kommunen beräknas även få kostnader avseende marklösen om ca 200 000 
kronor, men detta kan finansieras via den markförsäljning som sker av 
kommunal mark. 
 
En kostnadsandel om tio procent av exploateringsersättningen betalas senast 
tre månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Resterande del av 
erläggs senast en månad efter det att anläggningarna godkänts vid 
slutbesiktning.  
 
Exploatörerna ska finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank som 
Trafikverket enligt avtal med kommunen ska utföra på västra sidan om 
järnvägsspåren. 
 
Fastighetsägare och exploatörer har varierande möjligheter att ställa 
säkerheter som garanterar genomförandet och finansieringen av allmänna 
anläggningar. Syftet med lämnade säkerheter är att minska risktagandet för 
kommunen.  

Uppföljning 

Kommunen ska svara för projektering, upphandling och utbyggnad av alla 
allmänna anläggningar inom planområdet. Detta ska förberedas och resurser 
ska avsättas i god tid, så att utbyggnaden kan ske så snart som möjligt, efter 
det att detaljplanen antagits.  
 
Det ekonomiska resultatet ska följas upp via budget och redovisas i 
kommunens Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal och överenskommelser samt tillhörande bilagor.  
__________ 

Beslut skickas till 
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§ 9 Dnr 2018/00043  

Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande 
detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå följande 
exploateringsavtal och överenskommelser avseende detaljplan för Väppeby 
7:18 m.fl.: 

a. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB 
(566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 samt 
exploatör i kvarter A-D. 

b. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och de 
lagfarna ägarna till Väppeby 7:1, Christer Franck (330502-1499) och Ove 
Franck (350325-1473), samt tillhörande Överenskommelse om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3A.  

c. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och lagfaren 
ägare till Väppeby 7:18, Björn Larsson (590509-1194), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3B.  

d. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Björn Larsson (590509-
1194), lagfaren ägare till kvarter I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i kvarter 
I och J, samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se 
Bilaga 3.  

e. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Eign AB (559092-2919), 
lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

f. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Nordic Properties Portfolio 
2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F (Bista 13:1), 
samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.   

g. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 
AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 7:20 samt exploatör i 
kvarter G och H (Väppeby 7:20), samt tillhörande Överenskommelse om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

h. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 
AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 7:15 samt SA 82 Holding 2 
AB (559038-0878), lagfaren ägare till Väppeby 7:16, exploatörer i kvarter 
K och L (Väppeby 7:15 och 7:16), samt tillhörande Överenskommelser om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3A och 3B. 
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i. Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 
7:18 med tillhörande bilaga. Överenskommelsen träffas med samtliga 
exploatörer inom kvarteren A-L. 

2.  Avtalen tecknas under förutsättning att ekonomiska säkerheter ställs av 
exploatörerna för avtalet.   

Sammanfattning  

Syftet med de exploateringsavtal och överenskommelser som har upprättats 
är att reglera och underlätta utbyggnaden av föreslagen byggnation i 
enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Innan antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha träffat 
avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder på befintligt 
bullerplank längs med järnvägsspåren norr om planområdet.  

Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 
planområdet. Kommunens kostnader bedöms uppgå till ca 28,1 mkr. 
Exploatörerna inom planområdet ska erlägga exploateringsbidrag om 
sammanlagt ca 26,8 mkr. Differensen beror på att kommunen ska finansiera 
halva den kostnad som avser ombyggnad av planerad park intill kyrkan. 
Kommunen beräknas även få kostnader avseende marklösen om ca 200 tkr, 
men detta kan finansieras via den markförsäljning som sker av kommunal 
mark. 

Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 
alla exploatörer vad avser samverkan och samordning. Det finns även frågor 
som parterna kommer att behöva lösa under utbyggnadsfasen. 

Då ärendet inte var komplett till arbetsutskottets sammanträde 2018-01-30 
har en reviderad tjänsteskrivelse (dok nr. 80243) tillförs inför 
kommunstyrelsens behandling.  

Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse Tvåhus exploatering 
KSAU 2018-01-30 § 10 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsavtal och överenskommelser samt tillhörande bilagor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på att följande beslutssats läggs till: Avtalen tecknas 
under förutsättning att ekonomiska säkerheter ställs av exploatörerna för 
avtalet.   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) tillägg och finner 
att så sker.  

Jäv 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 10 Dnr 2018/00043  

Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande 
detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen 
ska ingå följande exploateringsavtal och överenskommelser avseende 
detaljplan för Väppeby 7:18 m fl: 

- Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB 
(566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 samt 
exploatör i kvarter A-D. 

- Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och de lagfarna 
ägarna till Väppeby 7:1, Christer Franck (330502-1499) och Ove Franck 
(350325-1473), samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, 
se Bilaga 3A.  

- Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och lagfaren 
ägare till Väppeby 7:18, Björn Larsson (590509-1194), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3B.  

- Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Björn Larsson (590509-
1194), lagfaren ägare till kvarter I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i kvarter 
J, samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

- Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Eign AB (559092-2919), 
lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

- Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Nordic Properties Portfolio 
2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F (Bista 13:1), 
samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.   

- Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 
AB (556964-0112), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter K (Väppeby 
7:15), G och H (Väppeby 7:20), samt tillhörande Överenskommelse om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

- Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och SA 82 Holding 2 AB 
(559038-0878), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter L (Väppeby 7:16), 
samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Sammanfattning  

Syftet med de exploateringsavtal och överenskommelser som har upprättats 
är att reglera och underlätta utbyggnaden av föreslagen byggnation i 
enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m. fl.  

Innan antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha träffat 
avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder på befintligt 
bullerplank längs med järnvägsspåren norr om planområdet.  

Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 
planområdet. Kommunens kostnader samt det belopp som byggaktörerna 
inom planområdet ska erlägga som exploateringsbidrag är ännu inte 
fastställda, men beräknas vara klara till kommunstyrelsens behandling av 
ärendet.  

Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 
alla byggaktörer vad avser samverkan och samordning. Det finns även 
frågor som parterna kommer att behöva lösa under utbyggnadsfasen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Exploateringsavtal och överenskommelser samt tillhörande bilagor.  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-15 KS 2018/00043 nr 79817 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 

Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande detaljplan 
för Väppeby 7:18 m.fl.,Tvåhus 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska 
ingå följande exploateringsavtal och överenskommelser avseende detaljplan 
för Väppeby 7:18 m fl: 

1. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB 
(566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 samt 
exploatör i kvarter A-D. 

2. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och de 
lagfarna ägarna till Väppeby 7:1, Christer Franck (330502-1499) och 
Ove Franck (350325-1473), samt tillhörande Överenskommelse om 
fastighetsreglering, se Bilaga 3A.  

3. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och lagfaren 
ägare till Väppeby 7:18, Björn Larsson (590509-1194), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3B.  

4. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Björn Larsson (590509-
1194), lagfaren ägare till kvarter I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i 
kvarter J, samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se 
Bilaga 3.  

5. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Eign AB (559092-2919), 
lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

6. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Nordic Properties 
Portfolio 2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F 
(Bista 13:1), samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, 
se Bilaga 3.   

7. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta 
Småstadsutveckling AB (556964-0112), lagfaren ägare samt exploatör i 
kvarter K (Väppeby 7:15), G och H (Väppeby 7:20), samt tillhörande 
Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  
Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och SA 82 Holding 2 AB 
(559038-0878), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter L (Väppeby 
7:16), samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se 
Bilaga 3.    
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-15 KS 2018/00043 nr 79817 

 

Sammanfattning 

Syftet med de exploateringsavtal och överenskommelser som har upprättats 
är att reglera och underlätta utbyggnaden av föreslagen byggnation i 
enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m. fl.  
 
Innan antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha träffat 
avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder på befintligt 
bullerplank längs med järnvägsspåren norr om planområdet.  
 
Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 
planområdet. Kommunens kostnader bedöms uppgå till cirka XX mkr. 
Byggaktörerna inom planområdet ska erlägga ett exploateringsbidrag om 
XX mkr. 
 
Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 
alla byggaktörer vad avser samverkan och samordning. Det finns även 
frågor som parterna kommer att behöva lösa under utbyggnadsfasen. 
   
 
Ärendet 

Bakgrund 
Planuppdraget initierades av de ursprungliga fastighetsägarna, som ansökte 
om planuppdrag för en förtätning av området. Kommunstyrelsen beslutade 
2011 att ge Plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att planlägga 
området. De ursprungliga fastighetsägarna träffade 2012 en 
överenskommelse sinsemellan avseende genomförandet av detaljplanen. 
Samråd kring planförslaget genomfördes under 2013 och granskning under 
2017. Under den tid som gått har flera av fastigheterna inom planområdet 
bytt ägare.  
 
Den ursprungliga tanken var sannolikt att utföra exploateringen som så 
kallad exploateringssamverkan, men vid utgången av juni 2012 upphörde 
lagen om exploateringssamverkan att gälla. Exploateringssamverkan var en 
användbar metod lämplig att använda i områden med en splittrad 
fastighetsindelning. 
 
Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 
alla byggherrar vad avser samverkan och samordning. 
 

Huvudsakligt innehåll i förslag till exploateringsavtal och 
överenskommelser 
Avtalen förutsätter att kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. Kartan nedan visar de olika kvarter som omfattas av de 
exploateringsavtal och överenskommelser som ska träffas. 

Kommunen och Trafikverket ska träffa avtal avseende kompletterande 
bullerskyddsåtgärder på befintligt bullerplank längs med järnvägsspåren 
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norr om aktuellt planområde. Detta avtal ska vara träffat innan detaljplanen 
antas. 

 

 

Förutom sedvanliga avtalsvillkor innebär avtalen i korthet att: 
 Kommunen utför utbyggnad av allmänna anläggningar inom allmän 

platsmark.  
 Samtliga exploatörer ska lämna exploateringsbidrag för kommunens 

utbyggnad av lokalgator, torg med mera samt erlägga 
anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa.  

 Överenskommelser om fastighetsreglering träffas för att reglera 
marköverföringar av den mark som enligt planförslaget utgör allmän 
platsmark till kommunens gatufastighet. Kommunen svarar för 
förrättningskostnaderna, men denna kostnad finansieras sedan 
genom erhållet exploateringsbidrag. 

 Exploatörerna ställer säkerheter i form av pantbrev och 
moderbolagsborgen. Säkerheterna ska vara överlämnade till 
Kommunen senast en vecka före kommunens beslut om antagande 
av detaljplanen.  

 Separat överenskommelse träffas mellan kommunen och samtliga 
exploatörer, se Bilaga 2 i respektive exploateringsavtal. Syftet med 
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den är att underlätta framtida samverkan och samordning mellan alla 
byggaktörer inom planområdet. Överenskommelsen reglerar 
utförande av allmänna anläggningar, utförande av bullerplank, 
framtagande av tidplan, gemensamma arbeten samt hur samordning 
ska ske. Det finns dock frågor som det ännu är för tidigt att träffa 
avtal om, de kommer att behöva lösas under utbyggnadsfasen. 

 Exploateringsavtalet med Preservia Pendlingen AB, avseende 
kvarteren A-B, är beroende av att förvärv av del av fastigheterna 
Väppeby 7:1 och 7:7 genomförs. Detta exploateringsavtal innehåller 
därför även separata överenskommelser med nuvarande 
fastighetsägare, se Bilaga 3A och 3B.  

 Exploateringsavtalet med Björn Larsson, avseende kvarter I och J, 
innebär även att kommunen godkänner att överlåtelse av kvarter I får 
ske till Torghuset i Bålsta AB (559141-8172). 

 Exploateringsavtalet med Nordic Properties Portfolio 2 AB, innebär 
att överenskommelse om fastighetsreglering träffas. 
Överenskommelsen innebär bland annat att marköverföring sker av 
delar av kommunens fastigheter Bista 15:1 och Bista 4:5 till Bista 
13:1. Fastighetsägaren erlägger en ersättning till kommunen om 1,7 
mkr.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Exploatörerna ska erlägga exploateringsersättning och betala 
anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande va-taxa. De 
exploateringsersättningar som erläggs ska täcka kommunens kostnader för 
de anläggningsarbeten som kommunen utför på allmän platsmark. 
Kostnaderna avser kommunens faktiska kostnad för projektering, 
kostnadsbedömning, marklösen, upphandling, byggledning, samordning, 
utbyggnad och besiktning. Kommunens kostnad har bedömts uppgå till ca 
XX miljoner kronor. 
  
En kostnadsandel om tio procent av exploateringsersättningen betalas senast 
tre månader efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Resterande del  
erläggs senast en månad efter det att anläggningarna godkänts vid 
slutbesiktning.  
 
Fastighetsägare och byggaktörer har varierande möjligheter att ställa 
säkerheter som garanterar genomförandet och finansieringen av allmänna 
anläggningar. Syftet med lämnade säkerheter är att minska risktagandet för 
kommunen.  
 

Uppföljning 

Kommunen ska svara för projektering, upphandling och utbyggnad av alla 
allmänna anläggningar inom planområdet. Detta ska förberedas och resurser 
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ska avsättas i god tid, så att utbyggnaden kan ske så snart som möjligt, efter 
det att detaljplanen antagits.  
  
Det ekonomiska resultatet ska följas upp via budget och redovisas i 
kommunens Årsredovisning. 
 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal och överenskommelser samt tillhörande bilagor.  
   

__________ 

Beslut skickas till 

Avtalsparterna 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska avdelningen  

 



 

 Bilaga exploateringsbudget 1(2) 

 Datum Vår beteckning 
 2018-02-19 

 
KS 2018/00043 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Johan Hagland, Plan- och exploateringschef 
0171-52 617 
johan.hagland@habo.se 

 

 

Exploateringsbudget Tvåhusplanen 

Sammanfattning 

Tvåhusområdet är en del av projektet Bålsta centrum som av fullmäktige utpekat som angeläget. Om-
rådet ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort som antogs 2010.  

Planuppdraget initierades 2011 av de ursprungliga fastighetsägarna. Detaljplanen var föremål för sam-
råd 2013 och granskning under 2016. Genomförandet av framtagen detaljplan ställer mycket höga 
krav på kommunen och alla byggherrar vad avser samverkan och samordning. 

Exploateringsbudget 

Exploateringen av Tvåhusplanen innebär en nettoexploatering på -2 850 000 kronor för kommunen. 
Målsättningen att exploateringar på annans mark ska ha full kostnadstäckning och att exploatering på 
kommunens mark ska 15 procent i överskott uppnås därmed inte. 

I budgeten har medräknats åtgärder inom plan/exploateringsområdet. Exploateringen medför åtgärder i 
VA-nätet utanför området, vilket inte ingår. VA-avdelningen måste ta hänsyn till sådana åtgärder i 
kommande budgetarbete. 

Exploateringen medför inget upplåningsbehov under år 2018. Kommande upplåningsbehov år 2019-
2024 är totalt 26 miljoner kronor vilket kommer att räknas in i kommunens totala upplåningsbehov re-
spektive år. 

 
 

Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna exklusive VA beräknas uppgå till totalt 32, 6 miljoner 
kronor och sker under en längre tidsperiod. Exploatörernas anläggningsavgift/exploateringsbidrag 

Exploateringsbudget
Total Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 

10 Tvåhusplanen budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inkomster 34 200 0 3 380 0 1 320 0 1 320 0 28 180

Utgifter -37 050 -500 -3 530 -8 345 -4 845 -4 945 -5 045 -5 145 -4 695

Nettoexploatering -2 850 -500 -150 -8 345 -3 525 -4 945 -3 725 -5 145 23 485

Driftbudget efter projektslut

Gatuavdelningen, drift -20

Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto -55

Finansieringsbehov -500 -150 -8 345 -3 525 -4 945 -3 725 -5 145

Specifikation

Anläggningstillgång -32 550 0 -3 130 -4 745 -4 845 -4 945 -5 045 -5 145 -4 695

Anläggningsavgift 29 800 0 2 980 0 0 0 0 0 26 820

Anläggningstillgång VA -4 000 0 -400 -3 600 0 0 0 0 0

Anslutningsavgift VA 4 000 0 0 0 1 320 0 1 320 0 1 360

Summa till balansräkning, anläggn -2 750 0 -550 -8 345 -3 525 -4 945 -3 725 -5 145 23 485

Utgift för omsättningstillgång -500 -500 0 0 0 0 0 0 0

Minskning omsättningstillgång 500 0 500 0 0 0 0

Intäkt att resultatföra 400 400 0 0 0 0 0 0

Kostnad att resultatföra -500 -500 0 0 0 0 0 0

Summa till resultaträkning -100 -100 0 0 0 0 0 0

mailto:johan.hagland@habo.se


2(2) 

uppgår till 29,8 miljoner kronor inklusive plank. Differensen beror på att kommunen ska finansiera 
halva den kostnad som avser ombyggnad av planerad park intill kyrkan samt marklösen beräknat till 
cirka 200 000 kronor. Det sena erläggandet av exploateringsbidraget medför även räntekostnader.  

Utbyggnaden av VA-anläggningar beräknas till 4 miljoner kronor och anslutningsavgifter bör uppgå 
till samma belopp. 

Försäljning av kommunens mark på 300-400 kvadratmeter beräknas ge intäkter på cirka 400 000 kro-
nor vilket inte täcker kommunens del av detaljplanekostnaderna.  

Beräkningarna är gjorda i ett tidigt skede vilket gör att de kan förändras. 

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart en entreprenör kan upphandlas och er-
forderliga tillstånd enligt plan- och bygglagen har lämnats.  

Driftskostnad 

Gatuavdelningen får först från och med 2020 en ökad driftskostnad för åtgärderna. 

Riskanalys 

I projektet föreligger liksom i alla större projekt en risk för såväl minskade som ökade kostnader bero-
ende av marknadsläget vid tidpunkten.  

Uppföljning 

Uppföljning av projektet sker i kommunens ordinarie uppföljningsprocess. 
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Parter 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:7  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:16  

Ägare  SA 82 holding 2 AB, 559038-0878, lagfaren ägare (1/1)  

    

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:7 ansöker härmed tillsammans med 
SA 82 holding 2 AB, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:16 om fastighetsreglering en-
ligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Berörda markområden 

Från Väppeby 7:16 överförs område markerat i kartskiss som figur 43 (ljusgrön färg) med ca 
436 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 27 (rosa färg) med ca 65 
kvm till fastigheten Väppeby 7:16. Se kartskiss 1. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Kartskiss 1 

 

Ersättning 

Ersättning ska betalas av Håbo kommun. Ersättningen är en totalsumma för de områden som 
ska överföras till Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7.  

Den ersättning som ska betalas till fastighetsägaren SA 82 holding 2 AB, ägare till fastigheten 
Väppeby 7:16 är, 112 700 kr. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun. Finansiering av kommunens kostnad sker 
sedan genom det exploateringsbidrag som ska betalas i enlighet träffat exploateringsavtal. 

Underskrifter 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Väppeby 7:7 För ägaren till Väppeby 7:16 

 

___________________ _______________________ 
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Parter 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:7  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:18  

Ägare  Björn Magnus Hernfrid Larsson (590509-1194), lagfaren ägare (1/1)   

 

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:7 ansöker härmed tillsammans med 
Björn Magnus Hernfrid Larsson, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:18 om fastighets-
reglering enligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl.  

Berörda markområden 

Från Väppeby 7:18 överförs område markerat i kartskiss som figur 12 (vit färg) med ca 1050 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Från Väppeby 7:18 överförs område markerat i kartskiss som figur 40 (röd färg) med ca 215 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Från Väppeby 7:18 överförs område markerat i kartskiss som figur 41 (ljusgrön färg) med ca 
1009 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Kartskiss1 

 

 

Ersättning 

Ersättning ska betalas av Håbo kommun. Ersättningen är en totalsumma för alla de områden 
som ska överföras till Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7.  

Den ersättningen som ska betalas till fastighetsägaren Björn Magnus Hernfrid Larsson, ägare 
till fastigheten Väppeby 7:18, är 341 000 kronor. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun. Finansiering av kommunens kostnad sker 
sedan genom det exploateringsbidrag som ska betalas i enlighet träffat exploateringsavtal. 

 
Underskrifter 

 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Väppeby 7:7 För ägaren till Väppeby 7:18 

 

___________________ _______________________ 

 



	 	 BILAGA	3B	

 
 

Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för 
Väppeby 7:18 m.fl. – Björn Larsson 

§1 PARTER 

Mellan	Håbo	kommun	(212000-0241),	nedan	kallad	Kommunen	och	den	lagfarna	ägaren	till	
Väppeby	7:18,	Björn Larsson (590509-1194),	nedan	kallade	Fastighetsägaren,	träffas	denna	
överenskommelse	om	exploatering.		

§2 MARKÄGANDE OCH AVTAL  

Fastighetsägaren	har	träffat	köpeavtal	om	försäljning	av	del	av	fastigheten	Väppeby	7:1	till	
Preservia	 Pendlingen	 AB	 (556833-9203).	 Ursprungligt	 köpeavtal	 tecknades	 150112,	 detta	
förnyades	161207.	Tilläggsavtal	till	köpeavtalet	tecknades	170705.	

Enligt	 gällande	 köpeavtal	 ska	 köpet	 genomföras	 när	 detaljplanen	 för	 Väppeby	 7:18	 m	 fl	
vunnit	 laga	 kraft	 och	 avstyckning	 av	 exploateringsområdet	 skett	 i	 enlighet	 med	 Bilaga	 1.	
Fastighetsägaren	bekräftar	genom	undertecknande	av	detta	avtal,	att	köpeavtalet	endast	är	
villkorat	 av	 att	 detaljplanen	 vinner	 laga	 kraft	 och	 att	 ansökan	 om	 avstyckning	 av	
exploateringsområdet	är	 inlämnad	 till	 Lantmäteriet,	 samt	att	köpeavtalet	med	 tilläggsavtal	
uppfyller	alla	formella	krav.	
	
Kommunen	har	träffat	exploateringsavtal	med	tillträdande	fastighetsägare	Preservia	
Pendlingen	AB.	I	avtalet	regleras	bland	annat	finansieringen	av	den	utbyggnad	av	allmänna	
anläggningar	som	ska	ske	inom	planområdet.		
	
Om	det	försålda	området,	Exploateringsområdet,	av	något	skäl	kvarstår	i	Fastighetsägarens	
ägo,	kvarstår	Fastighetsägaren	med	ansvar	gentemot	Kommunen	för	Exploateringsavtalets	
rätta	fullgörande.	Fastighetsägaren	har	tagit	del	av	upprättat	avtal	mellan	Kommunen	och	
Preservia	Pendlingen	AB.	

§3 DETALJPLAN  

Parterna	förbinder	sig	att	ömsesidigt	verka	för	att	förslag	till	detaljplan	för	Väppeby	7:18	m	fl	
upprättad	2018-01-15,	antas	och	vinner	laga	kraft	i	huvudsaklig	överensstämmelse	med	
detaljplaneförslaget.		
	
Fastighetsägaren	är	medveten	om	att	beslut	om	att	anta	detaljplan	fattas	av	
kommunfullmäktige	i	Håbo	kommun.	Exploatören	är	även	medveten	om	att	sakägare	har	
rätt	att	överklaga	beslut	att	anta	Detaljplanen.	
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§4 FASTIGHETSBILDNING OCH SERVITUT 

Parterna	är	överens	om	att	ansöka	om	fastighetsreglering	för	överföring	av	delar	av	
fastigheten	Väppeby	7:1	till	Kommunens	fastighet	Väppeby	7:7,	se	upprättad	ansökan	om	
lantmäteriförrättning,	se	Bilaga	1	samt	Överenskommelse	om	fastighetsreglering,	se	Bilaga	
2.		
	
Kommunen	medges	tillträde	när	överenskommelsen	och	ansökan	om	fastighetsreglering	har	
undertecknats	och	lämnats	till	Lantmäteriet.	Formellt	tillträde	sker	när	lantmäteri-
förrättningen	vunnit	laga	kraft.		

§5 PLANKOSTNAD 

Fastighetsägaren	 erlägger	 ersättning	 för	 kommunens	 arbete	 med	 detaljplanen	 i	 enlighet	
med	gällande	planavtal.		

§6 SKADESTÅND 

Om	Fastighetsägaren	överlåter	exploateringsområdet	eller	fastighet	som	avstyckats	från	
exploateringsområdet	till	annan	part	än	Preservia	Pendlingen	AB,	äger	kommunen	rätt	till	
ersättning	för	skada	på	grund	av	avtalsbrottet	och	Fastighetsägaren	kvarstår	med	ansvar	
gentemot	Kommunen	för	Exploateringsavtalets	rätta	fullgörande.		

§7 TVIST	 	

Tvist	angående	tolkning	av	denna	överenskommelse	ska	avgöras	av	allmän	domstol.	
_________________________________________________________________	

	
Detta	avtal	har	upprättats	två	likalydande	exemplar	varav	parterna	tagit	var	sitt.		
	
Bålsta	den					2018	
	
………………………………………………	 …………………………………………	
Håbo	kommun	 	 Björn	Larsson	
	
………………………………………………	 …………………………………………	
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Parter 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:7  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:15 

Ägare  Bålsta småstadsutveckling AB, 556964-0112, lagfaren ägare (1/1)  

    

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:7 ansöker härmed tillsammans med 
Bålsta småstadsutveckling AB, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:15 om fastighetsre-
glering enligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Berört markområde 

Från Väppeby 7:15 överförs område markerat i kartskiss som figur 47 (orange färg) med ca 
231 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Kartskiss 1 

 

Ersättning 

Figur 47  

Ersättning ska betalas av Håbo kommun. Ersättningen är en totalsumma för de områden som 
ska överföras till Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7.  

Den ersättning som ska betalas till fastighetsägaren Bålsta småstadsutveckling AB, ägare till 
fastigheten Väppeby 7:15 är, 52 000 kronor. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun. Finansiering av kommunens kostnad sker 
sedan genom det exploateringsbidrag som ska betalas i enlighet träffat exploateringsavtal. 

Underskrifter 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Väppeby 7:7 För ägaren till Väppeby 7:15 

 

___________________ _______________________ 



Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

  Parter 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:7  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:1  

Ägare  Christer Franck (350325-1473), lagfaren ägare (1/2)  

  Ove Franck (330502-1499), lagfaren ägare (1/2)  

 

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:7 ansöker härmed tillsammans med 
Christer Franck och Ove Franck, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:1 om fastighets-
reglering enligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Berörda markområden 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 11 (lila färg) med ca 1200 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 18 (lila färg) med ca 210 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 2. 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 37 (mörkröd färg) med ca 
6500 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 3. 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 1 (blå färg) med ca 133 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 4. 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 4 (lila färg) med ca 70 kvm 
till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 4. 

Från Väppeby 7:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 50 (ljusgul färg) med ca 
610 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 5. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Kartskiss1 

 

Kartskiss 2 
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Kartskiss 3 
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Kartskiss 4 

 

 

Kartskiss 5 
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Ersättning 

Ersättning ska betalas av Håbo kommun. Ersättningen är en totalsumma för alla de områden 
som ska överföras till Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7.  

Den ersättning som ska betalas till fastighetsägarna Ove Franck och Christer Franck, ägare till 
fastigheten Väppeby 7:1, är 174 000 kr. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun.  

 

Underskrifter 

 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Väppeby 7:7 För ägaren till Väppeby 7:1 

 

___________________ _______________________ 



	 	 BILAGA	3A	

  
 

Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för 
Väppeby 7:18 m.fl. – Christer och Ove Franck 

§1 PARTER 

Mellan	Håbo	kommun	(212000-0241),	nedan	kallad	Kommunen	och	de	lagfarna	ägarna	till	
Väppeby	7:1,	Christer	Franck	(350325-1473)	och	Ove	Franck	(330502-1499),	nedan	kallade	
Fastighetsägaren,	träffas	denna	överenskommelse	om	exploatering.		

§2 MARKÄGANDE OCH AVTAL  

Fastighetsägaren	har	träffat	köpeavtal	om	försäljning	av	del	av	fastigheten	Väppeby	7:1	till	
Preservia	 Pendlingen	 AB	 (556833-9203).	 Ursprungligt	 köpeavtal	 tecknades	 150112,	 detta	
förnyades	161207.	Tilläggsavtal	till	köpeavtalet	tecknades	170705.	

Enligt	 gällande	 avtal	 ska	 köpet	 genomföras	 när	 detaljplanen	 för	Väppeby	 7:18	m	 fl	 vunnit	
laga	 kraft	 och	 avstyckning	 av	 exploateringsområdet	 skett	 i	 enlighet	 med	 Bilaga	 1.	
Fastighetsägaren	bekräftar	genom	undertecknande	av	detta	avtal,	att	köpeavtalet	endast	är	
villkorat	 av	 att	 detaljplanen	 vinner	 laga	 kraft	 och	 att	 ansökan	 om	 avstyckning	 av	
exploateringsområdet	är	 inlämnad	 till	 Lantmäteriet,	 samt	att	köpeavtalet	med	 tilläggsavtal	
uppfyller	alla	formella	krav.	
	
Kommunen	har	träffat	exploateringsavtal	med	tillträdande	fastighetsägare	Preservia	
Pendlingen	AB.	I	avtalet	regleras	bland	annat	finansieringen	av	den	utbyggnad	av	allmänna	
anläggningar	som	ska	ske	inom	planområdet.		
	
Om	det	försålda	området,	Exploateringsområdet,	av	något	skäl	kvarstår	i	Fastighetsägarens	
ägo,	kvarstår	Fastighetsägaren	med	ansvar	gentemot	Kommunen	för	Exploateringsavtalets	
rätta	fullgörande.	Fastighetsägaren	har	tagit	del	av	upprättat	avtal	mellan	Kommunen	och	
Preservia	Pendlingen	AB.	

§3 DETALJPLAN  

Parterna	förbinder	sig	att	ömsesidigt	verka	för	att	förslag	till	detaljplan	för	Väppeby	7:18	m	fl	
upprättad	2018-01-15,	antas	och	vinner	laga	kraft	i	huvudsaklig	överensstämmelse	med	
detaljplaneförslaget.		
	
Fastighetsägaren	är	medveten	om	att	beslut	om	att	anta	detaljplan	fattas	av	
kommunfullmäktige	i	Håbo	kommun.	Exploatören	är	även	medveten	om	att	sakägare	har	
rätt	att	överklaga	beslut	att	anta	Detaljplanen.	
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§4 FASTIGHETSBILDNING OCH SERVITUT 

Parterna	är	överens	om	att	ansöka	om	fastighetsreglering	för	överföring	av	delar	av	
fastigheten	Väppeby	7:1	till	Kommunens	fastighet	Väppeby	7:7,	se	upprättad	ansökan	om	
lantmäteriförrättning,	se	Bilaga	1	samt	Överenskommelse	om	fastighetsreglering,	se	Bilaga	
2.		
	
Kommunen	medges	tillträde	när	överenskommelsen	och	ansökan	om	fastighetsreglering	har	
undertecknats	och	lämnats	till	Lantmäteriet.	Formellt	tillträde	sker	när	lantmäteri-
förrättningen	vunnit	laga	kraft.		

§5 PLANKOSTNAD 

Fastighetsägaren	 erlägger	 ersättning	 för	 kommunens	 arbete	 med	 detaljplanen	 i	 enlighet	
med	 gällande	planavtal.	 Planavtalet	 är	 tecknat	med	Agro	Gran	AB	556398-8905	 /	 Christer	
och	Ove	Franck.	

§6 SKADESTÅND 

Om	Fastighetsägaren	överlåter	exploateringsområdet	eller	fastighet	som	avstyckats	från	
exploateringsområdet	till	annan	part	än	Preservia	Pendlingen	AB,	äger	kommunen	rätt	till	
ersättning	för	skada	på	grund	av	avtalsbrottet	och	Fastighetsägaren	kvarstår	med	ansvar	
gentemot	Kommunen	för	Exploateringsavtalets	rätta	fullgörande.		

§7 TVIST	 	

Tvist	angående	tolkning	av	denna	överenskommelse	ska	avgöras	av	allmän	domstol.	
_________________________________________________________________	

	
Detta	avtal	har	upprättats	i	två	likalydande	exemplar	varav	parterna	tagit	var	sitt.	
	
Bålsta	den					2018	
	
………………………………………………	 …………………………………………	
Håbo	kommun	 	 Christer	Franck	
	
………………………………………………	 …………………………………………	
	 	 	 Ove	Franck	
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Parter 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:7  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:20  

Ägare  Bålsta småstadsutveckling AB, lagfaren ägare (1/1)  

    

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:7 ansöker härmed tillsammans med 
Bålsta småstadsutveckling AB, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:20 om fastighetsre-
glering enligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Berörda markområden 

Från Väppeby 7:20 överförs område markerat i kartskiss som figur 17 (grön färg) med ca 
1550 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Eventuella mindre areal avvikelser är acceptabla av parterna. Slutlig areal beslutas av Lantmä-
teriet.  
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Kartskiss 1 

 

 

Ersättning 

Den ersättning som ska betalas till fastighetsägaren Bålsta småstadsutveckling AB, ägare till 
fastigheten Väppeby 7:20 är, 174 400 kr. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun. Finansiering av kommunens kostnad sker 
sedan genom det exploateringsbidrag som ska betalas i enlighet träffat exploateringsavtal. 

Underskrifter 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Väppeby 7:7 För ägaren till Väppeby 7:20 

 

___________________ _______________________ 
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Parter 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:7  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Väppeby 7:18  

Ägare  Björn Magnus Hernfrid Larsson (590509-1194), lagfaren ägare (1/1)   

 

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:7 ansöker härmed tillsammans med 
Björn Magnus Hernfrid Larsson, fastighetsägare till fastigheten Väppeby 7:18 om fastighets-
reglering enligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl.  

Berörda markområden 

Från Väppeby 7:18 överförs område markerat i kartskiss som figur 12 (vit färg) med ca 1050 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Från Väppeby 7:18 överförs område markerat i kartskiss som figur 40 (röd färg) med ca 215 
kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Från Väppeby 7:18 överförs område markerat i kartskiss som figur 41 (ljusgrön färg) med ca 
1009 kvm till fastigheten Väppeby 7:7. Se kartskiss 1. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Kartskiss1 

 

 

Ersättning 

Ersättning ska betalas av Håbo kommun. Ersättningen är en totalsumma för alla de områden 
som ska överföras till Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7.  

Den ersättningen som ska betalas till fastighetsägaren Björn Magnus Hernfrid Larsson, ägare 
till fastigheten Väppeby 7:18, är 341 000 kronor. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun. Finansiering av kommunens kostnad sker 
sedan genom det exploateringsbidrag som ska betalas i enlighet träffat exploateringsavtal. 

 
Underskrifter 

 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Väppeby 7:7 För ägaren till Väppeby 7:18 

 

___________________ _______________________ 
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
 

Parter 

Fastighet   Håbo Bista 15:1 och Håbo Bista 4:5  

Ägare  Håbo kommun (212000-0241), lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Bista 13:1  

Ägare  Nordic properties portfolio 2AB, 556991-9466, lagfaren ägare (1/1)  

    

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Bista 15:1 ansöker härmed tillsammans med 
Nordic properties portfolio 2AB, fastighetsägare till fastigheten Bista 13:1 om fastighetsregle-
ring enligt denna överenskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt kommande detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Berörda markområden 

Från Bista 13:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 19 (orange färg) med ca 1,5 
kvm till fastigheten Bista 15:1. Se kartskiss 1. 

Från Bista 13:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 21 (ljusgrön färg) med ca 22 
kvm till fastigheten Bista 15:1. Se kartskiss 1. 

Från Bista 15:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 22 (röd färg) med ca 450 kvm 
till fastigheten Bista 13:1. Se kartskiss 1. 

Från Bista 13:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 23 (gul färg) med ca 10 kvm 
till fastigheten Bista 15:1. Se kartskiss 1. 

Från Bista 4:5 överförs område markerat i kartskiss som figur 24 (grön färg) med ca 30 kvm 
till fastigheten Bista 13:1. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Ersättning 

Ersättning ska betalas av Nordic properties portfolio 2AB. Ersättningen är en totalsumma för 
de områden som ska överföras till Nordic properties portfolio 2AB:s fastighet Bista 13:1 och 
hänsyn har även tagits till den överföring som sker till Bista 15:1.  

Den ersättning som ska betalas till fastighetsägaren Håbo kommun, ägare till fastigheten Bista 
15:1 är, 1 700 000 kronor. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnader betalas av Håbo kommun, men detta finansieras sedan av det exploate-
ringsbidrag som erläggs enligt träffat exploateringsavtal. 

Underskrifter 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Bista 15:1 och Bista 4:5 För ägaren till Bista 13:1 

 

________________________________ _______________________________ 
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Överenskommelse om fastighetsreglering 

   

Parter 

Fastighet   Håbo Bista 15:1  

Ägare  Håbo kommun, 212000-0241, lagfaren ägare (1/1)  

 

Fastighet   Håbo Bista 11:1  

Ägare  Eign AB, 559092-2919, lagfaren ägare (1/1)    

 

Ansökan 

Håbo kommun, fastighetsägare till fastigheten Bista 15:1 ansöker härmed tillsammans med 
Eign AB, fastighetsägare till fastigheten Bista 11:1 om fastighetsreglering enligt denna över-
enskommelse. Parterna är överens enligt detta avtal. 

Ansökan avser fastighetsbildning enligt förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Syftet med fastighetsregleringen är att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning i en-
lighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Berörda markområden 

Från Bista 11:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 14 (lila färg) med ca 135 kvm 
till fastigheten Bista 15:1. Se kartskiss 1. 

Från Bista 11:1 överförs område markerat i kartskiss som figur 15 (mörkblå färg) med ca 525 
kvm till fastigheten Bista 15:1. Se kartskiss 1. 

Parterna accepterar mindre avvikelser vad avser arealer. Slutlig areal beslutas av Lantmäteriet.  
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Ersättning 

Ersättning ska betalas av Håbo kommun. Ersättningen är en totalsumma för de områden som 
ska överföras till Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7.  

Den ersättning som ska betalas till fastighetsägaren Eign AB, ägare till fastigheten Bista 11:1, 
är 74 250 kr. 

Tillträde 

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft.  

Förrättningskostnader 

Förrättningskostnaden betalas av Håbo kommun. Finansiering av kommunens kostnad sker 
sedan genom det exploateringsbidrag som ska betalas i enlighet träffat exploateringsavtal. 

Underskrifter 

Bålsta            /            2018 Bålsta            /            2018 

För ägaren till Bista 15:1 För ägaren till Bista 13:1 

 

___________________ _______________________ 

 



1 (8) 
 

Sign Bolaget, Kommunen 

 

 

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DETALJPLANEOMRÅDE 
VÄPPEBY 7:18 m fl – Exploateringsområde kvarter K och L 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Bålsta Småstadsutveck-
ling AB (556964-0112) och SA 82 Holding 2 AB (559038-0878) nedan kallad Exploatören 
träffas följande exploateringsavtal, nedan kallad Avtalet, avseende fastigheterna Väppeby 
7:15 och Väppeby 7:16 i Håbo kommun. 

§2 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

Exploatören som är ägare till fastigheterna Väppeby 7:15 och Väppeby 7:16 i Håbo kommun, 
avser att uppföra nya flerbostadshus inom den del av detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl, som har benämnts K och L och markerats med röd begränsningslinje på bifogad detalj-
planekarta, se Bilaga 1. 
 
Parterna förbinder sig att ömsesidigt verka för att förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl 
upprättad 2018-01-15, antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med de-
taljplaneförslaget. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Detaljplaneområdet. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska alla avtal avse-
ende utbyggnad inom kvarteren A-L vara undertecknade och alla säkerheter enligt §8 ska vara 
överlämnade. 

§3 AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

Bilaga 1 Plankarta med Exploateringsområdet markerat samt förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. (endast plankarta biläggs).  

Bilaga 2 Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m. 
fl. med tillhörande bilagor: 

Bilaga A  Utförande av torg och gångfartsområde.   

Bilaga 3A Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende Väppeby 7:15.  

Bilaga 3B Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende Väppeby 7:16. 
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Bilaga 4  Anvisningar avseende utförande och gestaltning.  

Bilaga 5 Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09. 

Bilaga 6 Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, daterad  
2015-07-01, reviderad 2018-01-15. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Väppeby 7:18 m fl daterad 2017-02-21. 

Bilaga 8 Nyckeltal för fördelning av kostnader.  

§4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte De-
taljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Exploatören att Exploatören har erforderlig 
behörighet för att ingå Avtalet.  

Utbyggnaden inom planområdet förutsätter ett nära samarbete mellan Kommunen och alla de 
exploatörer som ska vara verksamma inom Detaljplaneområdet. Kommunen och exploatörer-
na träffar en överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl. Syftet med denna överenskommelse är att reglera det som det är särskilt viktigt att alla 
samarbetar och samverkar kring, se Bilaga 2.  

Kommunen och Exploatören förbinder sig att ömsesidigt och i samarbete med övriga exploa-
törer inom planområdet genomföra exploateringen inom Exploateringsområdet och intillig-
gande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och Avtalet.  

§5 FASTIGHETSBILDNING 

5.1 Marköverlåtelser 

Parterna är överens om att de delar av fastigheterna Väppeby 7:15 och 7:16 som enligt Detalj-
planen utgör allmän platsmark, genom fastighetsreglering, ska tillföras Kommunens fastighet 
Väppeby 7:7, i enlighet med upprättade handlingar, se Bilaga 3A och 3B.  
 
Från Håbo kommuns fastighet Väppeby 7:7 ska ett markområde överföras till Väppeby 7:15. 
Innan denna fastighetsreglering kan genomföras ska de vatten- och avloppsledningar som 
kommunen har på denna mark ersättas med nya ledningar som anläggs på allmän platsmark. 
När så skett träffas separat överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastighetsägarna.  
 
5.2 Fastighetsbildning 
Kommunen och Exploatören ansöker om den fastighetsbildning som erfordras enligt 5.1. Ex-
ploatören svarar för samtliga med Avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
Detta regleras genom det exploateringsbidrag som Exploatören erlägger. 
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5.3 Tillträde 
Kommunen medges tillträde till den allmänna platsmarken enligt 5.1 när överenskommelsen 
och ansökan om fastighetsreglering har undertecknats av båda parter och lämnats till Lantmä-
teriet. Formellt tillträde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.  

5.4 Servitut och ledningsrätt 

Exploatören medger Kommunen rätt att inom berörd del av fastigheten Väppeby 7:15 och 
Väppeby 7:16 utan ersättning anlägga och för all framtid nyttja, underhålla och ombygga led-
ningar för belysning.  
 
Fastigheten Väppeby 7:16 är belastad med ett avtalsservitut (03-IM-92/2577) till förmån för 
Håbo kommuns fastighet Råby 4:18. Det har skett en fastighetsreglering som lett till att vat-
ten- och avloppsledningarna inte längre är placerade inom fastigheten Väppeby 7:16. Fastig-
hetsägaren och Kommunen är överens om att detta servitut kan upphävas.  
 
§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 
Byggnader och utomhusmiljöer ska i huvudsak utformas och ges en gestaltning i enlighet med 
planbeskrivning, planbestämmelser samt upprättad handling avseende utförande och gestalt-
ning, se Bilaga 4.  
 
Exploatören ska på eget initiativ informera ansvarig chef för kommunens plan- och exploate-
ringsverksamhet avseende gestaltning av planerad byggnation. Exploatören ska genomföra 
denna avstämning i god tid, dock senast två veckor innan ansökan om bygglov görs. Syftet är 
att säkerställa byggnationens överensstämmelse med planförslaget och Bilaga 4.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 
anläggningar som är befintliga eller under pågående utbyggnad ansvarar Exploatören, på egen 
bekostnad, för att anläggningarna återställs. Kommunen ska skriftligen godkänna detta åter-
ställande. Om så ej sker får Kommunen på Exploatörens bekostnad utföra erforderliga åtgär-
der.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad 
vad avser utbyggnad av allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entre-
prenör från att utföra en pågående entreprenad, svarar Exploatören för de merkostnader som 
uppstår och som kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
 
Exploatören utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 
uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att upprättade handlingar granskas och godkänns av Kommunen. Kommunens 
granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar inkommit till kommunen.  
 
6.2 Etablering/upplag 
 
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Exploatören äger inte rätt 
att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-
ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 
Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatö-
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ren eller av denna anlitad entreprenör. In- och utfart till respektive byggarbetsplats inom plan-
området ska ske i enlighet med de anvisningar som tas fram i form av skedesplaner. Dessa ska 
hållas uppdaterade under hela utbyggnadstiden. 
 
6.3 Skydd av vegetation 
Exploatören ansvarar för att vegetation inom allmän plats inte skadas under den tid utbyggna-
den pågår. Exploatören ska skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att av-
gränsa det område som ska skyddas med stängsel.  

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation. Vid denna in-
spektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation sä-
kerställas.  

6.4 Parkeringstal 
Exploatören har tagit del av Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09, se 
Bilaga 5. För planområdet gäller generellt 1,0 bilplats per lägenhet varav 0,1 bilplats för gäst-
parkering. Detta parkeringstal gäller till dess Kommunen fattat nytt beslut som är möjligt att 
tillämpa för planområdet. 

6.5 Buller och vibrationer 
Exploatören ska bekosta och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att rekommenderade 
gränsvärden avseende buller och vibrationer uppnås. Förslag på åtgärder finns angivna i fram-
tagen Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, se Bilaga 6.  

6.6 Anläggningsavgift vatten och avlopp 
Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra de anläggningar för vatten och av-
lopp som erfordras fram till de förbindelsepunkter som upprättas i anslutning till Exploate-
ringsområdet. Kommunen, Tekniska avdelningen, va-enheten anvisar förbindelsepunkt. 

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvat-
ten enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsav-
giften när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.7 Dagvatten 

Exploatören ska utföra och bekosta alla åtgärder vad avser omhändertagande av dagvatten 
inom Exploateringsområdet. För att minska risken för ökade vattenflöden och förorening av 
dagvatten inom planområdet förbinder sig Exploatören att följa dagvattenutredningen, se Bi-
laga 7.  

Detaljplanens genomförande kan leda till att vissa dagvattenanläggningar (för omhänderta-
gande av dagvatten som avrinner från kvartersmark) får en placering på allmän platsmark. 
Dessa anläggningar ska projekteras och anläggas med kommunens va-avdelning som huvud-
man. Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga avtal och överenskommelser med Kom-
munen, Tekniska avdelningen, va-enheten, vad avser omhändertagande av dagvatten på all-
män platsmark.  

Exploatören ska redovisa hur dagvattnet kommer att hanteras och det finns möjlighet att träffa 
överenskommelser om alternativa lösningar. Bland annat kan det bli aktuellt att ersätta vissa 
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lösningar som föreslagits i dagvattenutredningen, med ett omhändertagande av dagvatten ut-
anför planområdet, inom ramen för planerad utbyggnad av Gröna Dalens dagvattensystem.  

6.8 Fjärrvärme, el, fiber och tele  
Exploatören ska ingå erforderliga avtal avseende fjärrvärme, el, fiber och tele.   

6.9 Tillgänglighet 
Exploatören ska på egen bekostnad vidta åtgärder för att begränsa de störningar i viktiga 
funktioner som utbyggnaden av Exploateringsområdet kan orsaka. Med viktiga funktioner av-
ses tillgänglighet och teknisk försörjning till andra fastigheter i närheten av Exploateringsom-
rådet.  

§7  FINANSIERING AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

Ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar och yttre infrastruktur 
Samtliga exploatörer inom Detaljplaneområdet (kvarteren A-L) ska lämna bidrag till finansie-
ringen av den utbyggnad av allmänna anläggningar som krävs. Detta sker genom att kostna-
den fördelas mellan exploatörerna utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8.  

Kommunen har bedömt att kostnaden uppgår till 28,1 miljoner kronor (kostnadsläge 180101), 
se Bilaga 8. Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet erlägger ska täcka kom-
munens kostnader för åtgärder upp till 26,8 miljoner kronor. Exploatören för kvarteren K och 
L har en kostnadsandel om 17,02 % (kostnadsandelen motsvarar 4 561 400 kronor i kostnads-
läge 180101).  

Exploatörerna inom planområdet ska även finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank 
som Trafikverket enligt avtal med Kommunen ska utföra på västra sidan om järnvägsspåren. 
Den totala kostnaden bedöms av Trafikverket uppgå till 3 miljoner kronor. Eventuella till-
kommande kostnader därutöver finansieras av Kommunen. Denna kostnad fördelas mellan 
alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarteren K och 
L motsvarar 510 600 kronor i kostnadsläge 180101).  

Kommunens kostnad för marklösen och lantmäteriförrättning bedöms uppgå till 1,7 miljoner 
kronor (kostnadsläge januari 2018) Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet er-
lägger ska täcka kommunens kostnader upp till 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad fördelas 
mellan alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarte-
ren K och L motsvarar 255 300 kronor i kostnadsläge 180101).  

Ersättningens erläggande 

Exploatören ska erlägga en ersättning om 507 200 kronor senast tre månader efter det att De-
taljplanen vunnit laga kraft. Kommunen fakturerar Exploatören. 

Exploatörens ersättning för marklösen och lantmäteriförrättning erläggs när lantmäteriförrätt-
ningen vunnit laga kraft. Samtidigt regleras även den ersättning som Kommunen ska erlägga i 
enlighet med träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Resterande del av ersättningen ska Exploatören erlägga senast en månad efter det att de all-
männa anläggningarna godkänts vid slutbesiktning. Kommunen utfärdar då en slutfaktura på 
beloppet.  
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Den ersättning som exploatörerna faktureras får inte överstiga den verkliga kostnaden. Kom-
munen ska kvartalsvis till samtliga exploatörer inom planområdet redovisa nedlagda kostna-
der som är att hänföra till denna paragraf. Redovisning ska ske i samband med de samord-
ningsmöten som anges i Bilaga 2. 
 
Kommunens åtaganden ska rymmas inom en kostnadsram om 28,1 miljoner kronor vad avser 
allmänna anläggningar och 3 miljoner kronor vad avser ombyggnad av bullerplank samt 1,7 
miljoner kronor vad avser marklösen och förrättningskostnader. Samtliga kostnadsramar är 
angivna i kostnadsläge 180101. 
 
Innan slutlig fakturering sker kan angivna kostnadstak indexjusteras. Indexjusteringen ska då 
ske för tidsperioden från och med 180101 fram till dagen för slutlig fakturering. För allmänna 
anläggningar och bullerplank används Entreprenadindex för Husbyggnadsentreprenader (In-
dextalen fastställs av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier och In-
stallatörsföretagen). Justering görs utifrån index för Litt 113 Asfaltarbeten med 70 % och Litt 
114 Trädgårdsarbeten med 30 %. För marklösenkostnad och lantmäteriförrättning görs juste-
ringen med konsumentprisindex. Slutlig beräkning av Exploatörens kostnadsandel görs sedan 
utifrån de indexjusterade kostnadstaken. 
 
Om det finns åtaganden som inte kan rymmas inom det justerade kostnadstaket för de all-
männa anläggningarna ska Kommunen, så snart den fått kännedom om detta, meddela exploa-
törernas samordningsperson. Efter samråd med denne äger Kommunen sedan rätt att, under 
förutsättning att den framtida funktionen på anläggningen inte går förlorad, besluta om alter-
nativa lösningar vad avser till exempel materialval eller utförande.  
  
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator 
eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 
 

§8 ÖVRIGA VILLKOR 
8.1 Säkerhet 
För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt detta Avtal ska Exploatören ställa 
säkerhet i form av pantbrev eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten 
ska uppgå till tio miljoner kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en vecka 
före kommunens beslut om antagande av detaljplanen.  

8.2 Dröjsmålsränta 
Erlägger inte Exploatören ersättning i enlighet med detta avtal i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid 
varje tidpunkt gällande referensränta. 

8.3 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 
Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om tio miljoner kronor (penningvärde 2018-01-
01), att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som avstyck-
ats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende 
Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande be-
stämmelse.  
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”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet mellan 
Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling AB/ SA 82 Holding 2 AB.  Kopia av avtalet bi-
fogas.  

Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten 
utge vite till Håbo kommun med tio miljoner kronor i penningvärde 2018-01-01. Motsvarande 
ansvar ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-
nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsom-
rådet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen översända en be-
styrkt kopia av överlåtelsehandlingen.  

Om Exploatören överlåter annan del av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats 
från Exploateringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte 
fullgjorts, kvarstår Exploatören på samma sätt som ovan med ansvar gentemot Kommunen för 
Exploateringsavtalets rätta fullgörande. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 
bolag. 

8.5 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-
liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 
Exploatören eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På 
begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om de nya ägarförhål-
landena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skrift-
ligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-
tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 
ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-
het av att genomföra projekt av den omfattning som Exploateringsavtalet innebär. Härtill 
krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den som överlåtelsen sker till ställer god-
tagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande den som Exploatören ställt.  

8.6 Viten 
Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betal-
ning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvär-
det vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 
eller det index som kan komma att ersätta det.  
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8.7 Kartunderlag 
Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggning-
ar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. 

§9 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

__________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
Ort och datum      Ort och datum  
 

För Håbo kommun  För ägaren till Väppeby 7:15, Bålsta Små-
stadsutveckling AB  
 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
       Roger Altgenug 
    

 

       För ägaren till Väppeby 7:16,  
       SA 82 Holding 2 AB (559038-0878) 
 
 
 
………………………………………..   ……………………………………………… 
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DETALJPLANEOMRÅDE 
VÄPPEBY 7:18 m fl – Exploateringsområde kvarter I och J 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Björn Larsson (590509-
1194), nedan kallad Exploatören träffas följande exploateringsavtal, nedan kallad Avtalet, av-
seende del av fastigheten 7:18 i Håbo kommun. 

§2 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

Exploatören som är ägare till fastigheten Väppeby 7:18 i Håbo kommun, avser att uppföra nya 
flerbostadshus inom den del av detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m fl, som har benämnts 
I och J och markerats med röd begränsningslinje på bifogad detaljplanekarta, se Bilaga 1. 
 
Parterna förbinder sig att ömsesidigt verka för att förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl 
upprättad 2018-01-15, antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med de-
taljplaneförslaget. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Detaljplaneområdet. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska alla avtal avse-
ende utbyggnad inom kvarteren A-L vara undertecknade och alla säkerheter enligt §8 ska vara 
överlämnade. 

§3 AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

Bilaga 1 Plankarta med Exploateringsområdet markerat samt förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. (endast plankarta biläggs).  

Bilaga 2 Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m. 
fl. med tillhörande bilagor: 

Bilaga A  Utförande av torg och gångfartsområde.   

Bilaga 3 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.  

Bilaga 4  Anvisningar avseende utförande och gestaltning.  

Bilaga 5 Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09. 
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Bilaga 6 Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, daterad  
2015-07-01, reviderad 2018-01-15. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Väppeby 7:18 m fl daterad 2017-02-21. 

Bilaga 8 Nyckeltal för fördelning av kostnader.  

§4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte De-
taljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Exploatören att Exploatören har erforderlig 
behörighet för att ingå Avtalet.  

Utbyggnaden inom planområdet förutsätter ett nära samarbete mellan Kommunen och alla de 
exploatörer som ska vara verksamma inom Detaljplaneområdet. Kommunen och exploatörer-
na träffar en överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl. Syftet med denna överenskommelse är att reglera det som det är särskilt viktigt att alla 
samarbetar och samverkar kring, se Bilaga 2.  

Kommunen och Exploatören förbinder sig att ömsesidigt och i samarbete med övriga exploa-
törer inom planområdet genomföra exploateringen inom Exploateringsområdet och intillig-
gande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och Avtalet.  

§5 FASTIGHETSBILDNING 

5.1 Marköverlåtelser 

Parterna är överens om att den del av fastigheten Väppeby 7:18 som enligt Detaljplanen utgör 
allmän platsmark, genom fastighetsreglering, ska tillföras Kommunens fastighet Väppeby 7:7, 
i enlighet med upprättade handlingar, se Bilaga 3.  
 
5.2 Fastighetsbildning 
Kommunen och Exploatören ansöker om den fastighetsbildning som erfordras enligt 5.1. Ex-
ploatören svarar för samtliga med Avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
Detta regleras genom det exploateringsbidrag som Exploatören erlägger. 
 
5.3 Tillträde 

Kommunen medges tillträde till den allmänna platsmarken enligt 5.1 när överenskommelsen 
och ansökan om fastighetsreglering har undertecknats av båda parter och lämnats till Lantmä-
teriet. Formellt tillträde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.  

5.4 Servitut och ledningsrätt 

Exploatören medger Kommunen rätt att inom berörd del av fastigheten Väppeby 7:18 utan er-
sättning anlägga och för all framtid nyttja, underhålla och ombygga ledningar för belysning.  
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Fastigheterna Väppeby 7:18 och 7:20 (akt 03-97:114) har idag servitut för väg över gångbana 
på kommunens fastighet. Med den nya planen har detta servitut inte längre någon verkan. 
Kommunen och fastighetsägarna ska träffa en överenskommelse för att upphäva servitutet.  
 
§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Byggnader och utomhusmiljöer ska i huvudsak utformas och ges en gestaltning i enlighet med 
planbeskrivning, planbestämmelser samt upprättad handling avseende utförande och gestalt-
ning, se Bilaga 4.  
 
Exploatören ska på eget initiativ informera ansvarig chef för kommunens plan- och exploate-
ringsverksamhet avseende gestaltning av planerad byggnation. Exploatören ska genomföra 
denna avstämning i god tid, dock senast två veckor innan ansökan om bygglov görs. Syftet är 
att säkerställa byggnationens överensstämmelse med planförslaget och Bilaga 4.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 
anläggningar som är befintliga eller under pågående utbyggnad ansvarar Exploatören, på egen 
bekostnad, för att anläggningarna återställs. Kommunen ska skriftligen godkänna detta åter-
ställande. Om så ej sker får Kommunen på Exploatörens bekostnad utföra erforderliga åtgär-
der.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad 
vad avser utbyggnad av allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entre-
prenör från att utföra en pågående entreprenad, svarar Exploatören för de merkostnader som 
uppstår och som kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
 
Exploatören utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 
uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att upprättade handlingar granskas och godkänns av Kommunen. Kommunens 
granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar inkommit till kommunen.  

 
6.2 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Exploatören äger inte rätt 
att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-
ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 
Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatö-
ren eller av denna anlitad entreprenör. In- och utfart till respektive byggarbetsplats inom plan-
området ska ske i enlighet med de anvisningar som tas fram i form av skedesplaner. Dessa ska 
hållas uppdaterade under hela utbyggnadstiden. 
 

6.3 Skydd av vegetation 
Exploatören ansvarar för att vegetation inom allmän plats inte skadas under den tid utbyggna-
den pågår. Exploatören ska skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att av-
gränsa det område som ska skyddas med stängsel.  
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Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation. Vid denna in-
spektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation sä-
kerställas.  

6.4 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09, se 
Bilaga 5. För planområdet gäller generellt 1,0 bilplats per lägenhet varav 0,1 bilplats för gäst-
parkering. Detta parkeringstal gäller till dess kommunen fattat nytt beslut som är möjligt att 
tillämpa för planområdet. 

6.5 Buller och vibrationer 

Exploatören ska bekosta och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att rekommenderade 
gränsvärden avseende buller och vibrationer uppnås. Förslag på åtgärder finns angivna i fram-
tagen Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, se Bilaga 6.  

6.6 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra de anläggningar för vatten och av-
lopp som erfordras fram till de förbindelsepunkter som upprättas i anslutning till Exploate-
ringsområdet. Kommunen, Tekniska avdelningen, va-enheten anvisar förbindelsepunkt. 

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvat-
ten enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsav-
giften när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.7 Dagvatten 

Exploatören ska utföra och bekosta alla åtgärder vad avser omhändertagande av dagvatten 
inom Exploateringsområdet. För att minska risken för ökade vattenflöden och förorening av 
dagvatten inom planområdet förbinder sig Exploatören att följa dagvattenutredningen, se Bi-
laga 7.  

Detaljplanens genomförande kan leda till att vissa dagvattenanläggningar (för omhänderta-
gande av dagvatten som avrinner från kvartersmark) får en placering på allmän platsmark. 
Dessa anläggningar ska projekteras och anläggas med kommunens va-avdelning som huvud-
man. Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga avtal och överenskommelser med Kom-
munen, Tekniska avdelningen, va-enheten, vad avser omhändertagande av dagvatten på all-
män platsmark.  

Exploatören ska redovisa hur dagvattnet kommer att hanteras och det finns möjlighet att träffa 
överenskommelser om alternativa lösningar. Bland annat kan det bli aktuellt att ersätta vissa 
lösningar som föreslagits i dagvattenutredningen, med ett omhändertagande av dagvatten ut-
anför planområdet, inom ramen för planerad utbyggnad av Gröna Dalens dagvattensystem.  

6.8 Fjärrvärme, el, fiber och tele  

Exploatören ska ingå erforderliga avtal avseende fjärrvärme, el, fiber och tele.   
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6.9 Tillgänglighet 

Exploatören ska på egen bekostnad vidta åtgärder för att begränsa de störningar i viktiga 
funktioner som utbyggnaden av Exploateringsområdet kan orsaka. Med viktiga funktioner av-
ses tillgänglighet och teknisk försörjning till andra fastigheter i närheten av Exploateringsom-
rådet.  

§7  FINANSIERING AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

Ersättning	för	utbyggnad	av	allmänna	anläggningar	och	yttre	infrastruktur	
Samtliga exploatörer inom Detaljplaneområdet (kvarteren A-L) ska lämna bidrag till finansie-
ringen av den utbyggnad av allmänna anläggningar som krävs. Detta sker genom att kostna-
den fördelas mellan exploatörerna utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8.  

Kommunen har bedömt att kostnaden uppgår till 28,1 miljoner kronor (kostnadsläge 180101), 
se Bilaga 8. Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet erlägger ska täcka kom-
munens kostnader för åtgärder upp till 26,8 miljoner kronor. Exploatören för kvarteren I och J 
har en kostnadsandel om 9,35 % (kostnadsandelen motsvarar 2 505 800 kronor i kostnadsläge 
180101).  

Exploatörerna inom planområdet ska även finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank 
som Trafikverket enligt avtal med Kommunen ska utföra på västra sidan om järnvägsspåren. 
Den totala kostnaden bedöms av Trafikverket uppgå till 3 miljoner kronor. Eventuella till-
kommande kostnader därutöver finansieras av Kommunen. Denna kostnad fördelas mellan 
alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarteren I och 
J motsvarar 280 500 kronor i kostnadsläge 180101).  

Kommunens kostnad för marklösen och lantmäteriförrättning bedöms uppgå till 1,7 miljoner 
kronor (kostnadsläge januari 2018) Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet er-
lägger ska täcka kommunens kostnader upp till 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad fördelas 
mellan alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarte-
ren I och J motsvarar 140 200 kronor i kostnadsläge 180101).  

Ersättningens	erläggande	
Exploatören ska erlägga en ersättning om 278 600 kronor senast tre månader efter det att De-
taljplanen vunnit laga kraft. Kommunen fakturerar Exploatören. 

Exploatörens ersättning för marklösen och lantmäteriförrättning erläggs när lantmäteriförrätt-
ningen vunnit laga kraft. Samtidigt regleras även den ersättning som Kommunen ska erlägga i 
enlighet med träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Resterande del av ersättningen ska Exploatören erlägga senast en månad efter det att de all-
männa anläggningarna godkänts vid slutbesiktning. Kommunen utfärdar då en slutfaktura på 
beloppet.  
 
Den ersättning som exploatörerna faktureras får inte överstiga den verkliga kostnaden. Kom-
munen ska kvartalsvis till samtliga exploatörer inom planområdet redovisa nedlagda kostna-
der som är att hänföra till denna paragraf. Redovisning ska ske i samband med de samord-
ningsmöten som anges i Bilaga 2. 
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Kommunens åtaganden ska rymmas inom en kostnadsram om 28,1 miljoner kronor vad avser 
allmänna anläggningar och 3 miljoner kronor vad avser ombyggnad av bullerplank samt 1,7 
miljoner kronor vad avser marklösen och förrättningskostnader. Samtliga kostnadsramar är 
angivna i kostnadsläge 180101. 
 
Innan slutlig fakturering sker kan angivna kostnadstak indexjusteras. Indexjusteringen ska då 
ske för tidsperioden från och med 180101 fram till dagen för slutlig fakturering. För allmänna 
anläggningar och bullerplank används Entreprenadindex för Husbyggnadsentreprenader (In-
dextalen fastställs av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier och In-
stallatörsföretagen). Justering görs utifrån index för Litt 113 Asfaltarbeten med 70 % och Litt 
114 Trädgårdsarbeten med 30 %. För marklösenkostnad och lantmäteriförrättning görs juste-
ringen med konsumentprisindex. Slutlig beräkning av Exploatörens kostnadsandel görs sedan 
utifrån de indexjusterade kostnadstaken. 
 
Om det finns åtaganden som inte kan rymmas inom det justerade kostnadstaket för de all-
männa anläggningarna ska Kommunen, så snart den fått kännedom om detta, meddela exploa-
törernas samordningsperson. Efter samråd med denne äger Kommunen sedan rätt att, under 
förutsättning att den framtida funktionen på anläggningen inte går förlorad, besluta om alter-
nativa lösningar vad avser till exempel materialval eller utförande.  
  
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator 
eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 
	

§8 ÖVRIGA VILLKOR 

8.1 Säkerhet 
För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt detta Avtal ska Exploatören ställa 
säkerhet i form av pantbrev eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten 
ska uppgå till fem miljoner kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en 
vecka före kommunens beslut om antagande av detaljplanen.  

8.2 Dröjsmålsränta 

Erlägger inte Exploatören ersättning i enlighet med detta avtal i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid 
varje tidpunkt gällande referensränta. 

8.3 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om fem miljoner kronor (penningvärde 2018-
01-01), att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som av-
styckats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser av-
seende Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa föl-
jande bestämmelse.  
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”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet mellan 
Håbo kommun och Björn Larsson.  Kopia av avtalet bifogas.  

Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten 
utge vite till Håbo kommun med fem miljoner kronor i penningvärde 2018-01-01. Motsva-
rande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-
nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsom-
rådet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen översända en be-
styrkt kopia av överlåtelsehandlingen. Exploatören har informerat Kommunen om att köpeav-
tal har träffats vad avser överlåtelse av kvarteret J till Torghuset i Bålsta AB (559141-8172). 
Torghuset i Bålsta AB utgör därför en part i den överenskommelse som träffats, se Bilaga 2. 
Exploatören kvarstår med ansvar gentemot Kommunen för Exploateringsavtalets rätta fullgö-
rande till dess Kommunen erhållit av Kommunen godkänd säkerhet från Torghuset i Bålsta 
AB. 

Om Exploatören överlåter annan del av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats 
från Exploateringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte 
fullgjorts, kvarstår Exploatören på samma sätt som ovan med ansvar gentemot Kommunen för 
Exploateringsavtalets rätta fullgörande. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 
bolag. 

8.5 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-
liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 
Exploatören eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På 
begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om de nya ägarförhål-
landena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skrift-
ligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-
tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 
ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-
het av att genomföra projekt av den omfattning som Exploateringsavtalet innebär. Härtill 
krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den som överlåtelsen sker till ställer god-
tagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande den som Exploatören ställt.  

8.6 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betal-
ning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvär-
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det vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 
eller det index som kan komma att ersätta det.  

8.7 Kartunderlag 

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggning-
ar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. 

§9 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

__________________________________________________________________________ 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
Ort och datum      Ort och datum  
 

För Håbo kommun     För ägaren till Väppeby 7:18  
 
        

………………………………………..   ……………………………………………… 
       Björn Larsson 
 

………………………………………..   ……………………………………………… 
        

 

 

  



9 (8) 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

 

 

                               BILAGA 1 

 

 



1 (8) 
 

Sign Bolaget, Kommunen 

 

 

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DETALJPLANEOMRÅDE 
VÄPPEBY 7:18 m fl – Exploateringsområde kvarter G och H 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Bålsta Småstadsutveck-
ling AB (556964-0112) nedan kallad Exploatören träffas följande exploateringsavtal, nedan 
kallad Avtalet, avseende fastigheten Väppeby 7:20 i Håbo kommun. 

§2 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

Exploatören som är ägare till fastigheten Väppeby 7:20 i Håbo kommun, avser att uppföra nya 
flerbostadshus inom den del av detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m fl, som har benämnts 
G och H och markerats med röd begränsningslinje på bifogad detaljplanekarta, se Bilaga 1. 
 
Parterna förbinder sig att ömsesidigt verka för att förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl 
upprättad 2018-01-15, antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med de-
taljplaneförslaget. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Detaljplaneområdet. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska alla avtal avse-
ende utbyggnad inom kvarteren A-L vara undertecknade och alla säkerheter enligt §8 ska vara 
överlämnade. 

§3 AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

Bilaga 1 Plankarta med Exploateringsområdet markerat samt förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. (endast plankarta biläggs).  

Bilaga 2 Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m. 
fl. med tillhörande bilagor: 

Bilaga A  Utförande av torg och gångfartsområde.   

Bilaga 3 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.  

Bilaga 4  Anvisningar avseende utförande och gestaltning.  

Bilaga 5 Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09. 
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Bilaga 6 Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, daterad  
2015-07-01, reviderad 2018-01-15. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Väppeby 7:18 m fl daterad 2017-02-21. 

Bilaga 8 Nyckeltal för fördelning av kostnader.  

§4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte De-
taljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Exploatören att Exploatören har erforderlig 
behörighet för att ingå Avtalet.  

Utbyggnaden inom planområdet förutsätter ett nära samarbete mellan Kommunen och alla de 
exploatörer som ska vara verksamma inom Detaljplaneområdet. Kommunen och exploatörer-
na träffar en överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl. Syftet med denna överenskommelse är att reglera det som det är särskilt viktigt att alla 
samarbetar och samverkar kring, se Bilaga 2.  

Kommunen och Exploatören förbinder sig att ömsesidigt och i samarbete med övriga exploa-
törer inom planområdet genomföra exploateringen inom Exploateringsområdet och intillig-
gande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och Avtalet.  

§5 FASTIGHETSBILDNING 

5.1 Marköverlåtelser 

Parterna är överens om att den del av fastigheten Väppeby 7:20 som enligt Detaljplanen utgör 
allmän platsmark, genom fastighetsreglering, ska tillföras Kommunens fastighet Väppeby 7:7, 
i enlighet med upprättade handlingar, se Bilaga 3.  
 
5.2 Fastighetsbildning 
Kommunen och Exploatören ansöker om den fastighetsbildning som erfordras enligt 5.1. Ex-
ploatören svarar för samtliga med Avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
Detta regleras genom det exploateringsbidrag som Exploatören erlägger. 
 
5.3 Tillträde 

Kommunen medges tillträde till den allmänna platsmarken enligt 5.1 när överenskommelsen 
och ansökan om fastighetsreglering har undertecknats av båda parter och lämnats till Lantmä-
teriet. Det åvilar Exploatören att riva den byggnad som delvis är belägen på den mark som ska 
överlåtas. Detta ska ske i god tid så att kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar inte 
försvåras och för att planerad fastighetsbildning ska kunna ske, se även 6.1. Formellt tillträde 
sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.  
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5.4 Servitut och ledningsrätt 

Exploatören medger Kommunen rätt att inom berörd del av fastigheten Väppeby 7:20 utan er-
sättning anlägga och för all framtid nyttja, underhålla och ombygga ledningar för belysning.  
 
Fastigheterna Väppeby 7:18 och 7:20 (akt 03-97:114) har idag servitut för väg över gångbana 
på kommunens fastighet. Med den nya planen har detta servitut inte längre någon verkan. 
Kommunen och fastighetsägarna ska träffa en överenskommelse för att upphäva servitutet.  
 
Fastigheten Bista 11:1 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM1-44/516.1 till förmån för 
Väppeby 7:20. Fastighetsägarna bör teckna en överenskommelse för att upphäva detta servi-
tut.  
 
§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Byggnader och utomhusmiljöer ska i huvudsak utformas och ges en gestaltning i enlighet med 
planbeskrivning, planbestämmelser samt upprättad handling avseende utförande och gestalt-
ning, se Bilaga 4.  
 
Exploatören ska på eget initiativ informera ansvarig chef för kommunens plan- och exploate-
ringsverksamhet avseende gestaltning av planerad byggnation. Exploatören ska genomföra 
denna avstämning i god tid, dock senast två veckor innan ansökan om bygglov görs. Syftet är 
att säkerställa byggnationens överensstämmelse med planförslaget och Bilaga 4.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 
anläggningar som är befintliga eller under pågående utbyggnad ansvarar Exploatören, på egen 
bekostnad, för att anläggningarna återställs. Kommunen ska skriftligen godkänna detta åter-
ställande. Om så ej sker får Kommunen på Exploatörens bekostnad utföra erforderliga åtgär-
der.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad 
vad avser utbyggnad av allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entre-
prenör från att utföra en pågående entreprenad, svarar Exploatören för de merkostnader som 
uppstår och som kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
 
Exploatören utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 
uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att upprättade handlingar granskas och godkänns av Kommunen. Kommunens 
granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar inkommit till kommunen.  
 
6.2 Etablering/upplag 
 
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Exploatören äger inte rätt 
att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-
ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 
Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatö-
ren eller av denna anlitad entreprenör. In- och utfart till respektive byggarbetsplats inom plan-
området ska ske i enlighet med de anvisningar som tas fram i form av skedesplaner. Dessa ska 
hållas uppdaterade under hela utbyggnadstiden. 
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6.3 Skydd av vegetation 
Exploatören ansvarar för att vegetation inom allmän plats inte skadas under den tid utbyggna-
den pågår. Exploatören ska skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att av-
gränsa det område som ska skyddas med stängsel.  

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation. Vid denna in-
spektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation sä-
kerställas.  

6.4 Parkeringstal 
Exploatören har tagit del av Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09, se 
Bilaga 5. För planområdet gäller generellt 1,0 bilplats per lägenhet varav 0,1 bilplats för gäst-
parkering. Detta parkeringstal gäller till dess kommunen fattat nytt beslut som är möjligt att 
tillämpa för planområdet. 
6.5 Buller och vibrationer 

Exploatören ska bekosta och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att rekommenderade 
gränsvärden avseende buller och vibrationer uppnås. Förslag på åtgärder finns angivna i fram-
tagen Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, se Bilaga 6.  
6.6 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra de anläggningar för vatten och av-
lopp som erfordras fram till de förbindelsepunkter som upprättas i anslutning till Exploate-
ringsområdet. Kommunen, Tekniska avdelningen, va-enheten anvisar förbindelsepunkt. 

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvat-
ten enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsav-
giften när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.7 Dagvatten 

Exploatören ska utföra och bekosta alla åtgärder vad avser omhändertagande av dagvatten 
inom Exploateringsområdet. För att minska risken för ökade vattenflöden och förorening av 
dagvatten inom planområdet förbinder sig Exploatören att följa dagvattenutredningen, se Bi-
laga 7.  

Detaljplanens genomförande kan leda till att vissa dagvattenanläggningar (för omhänderta-
gande av dagvatten som avrinner från kvartersmark) får en placering på allmän platsmark. 
Dessa anläggningar ska projekteras och anläggas med kommunens va-avdelning som huvud-
man. Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga avtal och överenskommelser med Kom-
munen, Tekniska avdelningen, va-enheten, vad avser omhändertagande av dagvatten på all-
män platsmark.  

Exploatören ska redovisa hur dagvattnet kommer att hanteras och det finns möjlighet att träffa 
överenskommelser om alternativa lösningar. Bland annat kan det bli aktuellt att ersätta vissa 
lösningar som föreslagits i dagvattenutredningen, med ett omhändertagande av dagvatten ut-
anför planområdet, inom ramen för planerad utbyggnad av Gröna Dalens dagvattensystem.  
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6.8 Fjärrvärme, el, fiber och tele  

Exploatören ska ingå erforderliga avtal avseende fjärrvärme, el, fiber och tele.   

6.9 Tillgänglighet 

Exploatören ska på egen bekostnad vidta åtgärder för att begränsa de störningar i viktiga 
funktioner som utbyggnaden av Exploateringsområdet kan orsaka. Med viktiga funktioner av-
ses tillgänglighet och teknisk försörjning till andra fastigheter i närheten av Exploateringsom-
rådet.  

§7  FINANSIERING AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

Ersättning	för	utbyggnad	av	allmänna	anläggningar	och	yttre	infrastruktur	
Samtliga exploatörer inom Detaljplaneområdet (kvarteren A-L) ska lämna bidrag till finansie-
ringen av den utbyggnad av allmänna anläggningar som krävs. Detta sker genom att kostna-
den fördelas mellan exploatörerna utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8.  

Kommunen har bedömt att kostnaden uppgår till 28,1 miljoner kronor (kostnadsläge 180101), 
se Bilaga 8. Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet erlägger ska täcka kom-
munens kostnader för åtgärder upp till 26,8 miljoner kronor. Exploatören för kvarteren G och 
H har en kostnadsandel om 16,81 % (kostnadsandelen motsvarar 4 505 000 kronor i kostnads-
läge 180101).  

Exploatörerna inom planområdet ska även finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank 
som Trafikverket enligt avtal med Kommunen ska utföra på västra sidan om järnvägsspåren. 
Den totala kostnaden bedöms av Trafikverket uppgå till 3 miljoner kronor. Eventuella till-
kommande kostnader därutöver finansieras av Kommunen. Denna kostnad fördelas mellan 
alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarteren G och 
H motsvarar 504 300 kronor i kostnadsläge 180101).  

Kommunens kostnad för marklösen och lantmäteriförrättning bedöms uppgå till 1,7 miljoner 
kronor (kostnadsläge januari 2018) Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet er-
lägger ska täcka kommunens kostnader upp till 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad fördelas 
mellan alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarte-
ren G och H motsvarar 252 100 kronor i kostnadsläge 180101).  

Ersättningens	erläggande	
Exploatören ska erlägga en ersättning om 500 900 kronor senast tre månader efter det att De-
taljplanen vunnit laga kraft. Kommunen fakturerar Exploatören. 

Exploatörens ersättning för marklösen och lantmäteriförrättning erläggs när lantmäteriförrätt-
ningen vunnit laga kraft. Samtidigt regleras även den ersättning som Kommunen ska erlägga i 
enlighet med träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Resterande del av ersättningen ska Exploatören erlägga senast en månad efter det att de all-
männa anläggningarna godkänts vid slutbesiktning. Kommunen utfärdar då en slutfaktura på 
beloppet.  
 
Den ersättning som exploatörerna faktureras får inte överstiga den verkliga kostnaden. Kom-
munen ska kvartalsvis till samtliga exploatörer inom planområdet redovisa nedlagda kostna-
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der som är att hänföra till denna paragraf. Redovisning ska ske i samband med de samord-
ningsmöten som anges i Bilaga 2. 
 
Kommunens åtaganden ska rymmas inom en kostnadsram om 28,1 miljoner kronor vad avser 
allmänna anläggningar och 3 miljoner kronor vad avser ombyggnad av bullerplank samt 1,7 
miljoner kronor vad avser marklösen och förrättningskostnader. Samtliga kostnadsramar är 
angivna i kostnadsläge 180101. 
 
Innan slutlig fakturering sker kan angivna kostnadstak indexjusteras. Indexjusteringen ska då 
ske för tidsperioden från och med 180101 fram till dagen för slutlig fakturering. För allmänna 
anläggningar och bullerplank används Entreprenadindex för Husbyggnadsentreprenader (In-
dextalen fastställs av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier och In-
stallatörsföretagen). Justering görs utifrån index för Litt 113 Asfaltarbeten med 70 % och Litt 
114 Trädgårdsarbeten med 30 %. För marklösenkostnad och lantmäteriförrättning görs juste-
ringen med konsumentprisindex. Slutlig beräkning av Exploatörens kostnadsandel görs sedan 
utifrån de indexjusterade kostnadstaken. 
 
Om det finns åtaganden som inte kan rymmas inom det justerade kostnadstaket för de all-
männa anläggningarna ska Kommunen, så snart den fått kännedom om detta, meddela exploa-
törernas samordningsperson. Efter samråd med denne äger Kommunen sedan rätt att, under 
förutsättning att den framtida funktionen på anläggningen inte går förlorad, besluta om alter-
nativa lösningar vad avser till exempel materialval eller utförande.  
  
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator 
eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 
	

§8 ÖVRIGA VILLKOR 
8.1 Säkerhet 

För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt detta Avtal ska Exploatören ställa 
säkerhet i form av pantbrev eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten 
ska uppgå till tio miljoner kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en vecka 
före kommunens beslut om antagande av detaljplanen.  

8.2 Dröjsmålsränta 
Erlägger inte Exploatören ersättning i enlighet med detta avtal i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid 
varje tidpunkt gällande referensränta. 

8.3 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 
Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om tio miljoner kronor (penningvärde 2018-01-
01), att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som avstyck-
ats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende 
Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande be-
stämmelse.  
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”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet mellan 
Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling AB.  Kopia av avtalet bifogas.  

Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten 
utge vite till Håbo kommun med tio miljoner kronor i penningvärde 2018-01-01. Motsvarande 
ansvar ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-
nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsom-
rådet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen översända en be-
styrkt kopia av överlåtelsehandlingen.  

Om Exploatören överlåter annan del av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats 
från Exploateringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte 
fullgjorts, kvarstår Exploatören på samma sätt som ovan med ansvar gentemot Kommunen för 
Exploateringsavtalets rätta fullgörande. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 
bolag. 

8.5 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-
liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 
Exploatören eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På 
begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om de nya ägarförhål-
landena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skrift-
ligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-
tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 
ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-
het av att genomföra projekt av den omfattning som Exploateringsavtalet innebär. Härtill 
krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den som överlåtelsen sker till ställer god-
tagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande den som Exploatören ställt.  

8.6 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betal-
ning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvär-
det vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 
eller det index som kan komma att ersätta det.  
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8.7 Kartunderlag 

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggning-
ar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. 

§9 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

__________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
Ort och datum      Ort och datum  
 

För Håbo kommun  För ägaren till Väppeby 7:20, Bålsta Små-
stadsutveckling AB  
 
      
  

………………………………………..   ……………………………………………… 
       Roger Altgenug 
 

………………………………………..   ……………………………………………… 
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DETALJPLANEOMRÅDE 
VÄPPEBY 7:18 m fl – Exploateringsområde kvarter F 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Nordic Properties Port-
folio 2 AB (556991-9466), nedan kallad Exploatören träffas följande exploateringsavtal, ne-
dan kallad Avtalet, avseende fastigheten Bista 13:1 i Håbo kommun. 

§2 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

Exploatören som är ägare till fastigheten Bista 13:1 i Håbo kommun, avser att uppföra nya 
flerbostadshus inom den del av detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m fl, som har benämnts 
F och markerats med röd begränsningslinje på bifogad detaljplanekarta, se Bilaga 1. 
 
Parterna förbinder sig att ömsesidigt verka för att förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl 
upprättad 2018-01-15, antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med de-
taljplaneförslaget. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Detaljplaneområdet. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska alla avtal avse-
ende utbyggnad inom kvarteren A-L vara undertecknade och alla säkerheter enligt §8 ska vara 
överlämnade. 

§3 AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

Bilaga 1 Plankarta med Exploateringsområdet markerat samt förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. (endast plankarta biläggs).  

Bilaga 2 Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m. 
fl. med tillhörande bilagor: 

Bilaga A  Utförande av torg och gångfartsområde.   

Bilaga 3 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.  

Bilaga 4  Anvisningar avseende utförande och gestaltning.  

Bilaga 5 Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09. 
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Bilaga 6 Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, daterad  
2015-07-01, reviderad 2018-01-15. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Väppeby 7:18 m fl daterad 2017-02-21. 

Bilaga 8 Nyckeltal för fördelning av kostnader.  

§4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte De-
taljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Exploatören att Exploatören har erforderlig 
behörighet för att ingå Avtalet.  

Utbyggnaden inom planområdet förutsätter ett nära samarbete mellan Kommunen och alla de 
exploatörer som ska vara verksamma inom Detaljplaneområdet. Kommunen och exploatörer-
na träffar en överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl. Syftet med denna överenskommelse är att reglera det som det är särskilt viktigt att alla 
samarbetar och samverkar kring, se Bilaga 2.  

Kommunen och Exploatören förbinder sig att ömsesidigt och i samarbete med övriga exploa-
törer inom planområdet genomföra exploateringen inom Exploateringsområdet och intillig-
gande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och Avtalet.  

§5 FASTIGHETSBILDNING 

5.1 Marköverlåtelser 

Parterna är överens om att den del av fastigheten Bista 13:1 som enligt Detaljplanen utgör 
allmän platsmark, genom fastighetsreglering, ska tillföras Kommunens fastighet Bista 15:1, i 
enlighet med upprättade handlingar, se Bilaga 3.  
 
5.2 Fastighetsbildning 
Kommunen och Exploatören ansöker om den fastighetsbildning som erfordras enligt 5.1. Ex-
ploatören svarar för samtliga med Avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
Detta regleras genom det exploateringsbidrag som Exploatören erlägger. 
 
5.3 Tillträde 

Kommunen medges tillträde till den allmänna platsmarken enligt 5.1 när överenskommelsen 
och ansökan om fastighetsreglering har undertecknats av båda parter och lämnats till Lantmä-
teriet. Formellt tillträde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.  

5.4 Servitut och ledningsrätt 

Exploatören medger Kommunen att inom berörd del av fastigheten Bista 13:1 utan ersättning 
anlägga och för all framtid nyttja, underhålla och ombygga ledningar för belysning.  
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Håbo kommun har sedan 2012 ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar som belastar 
Bista 13:1 (akt 0305-12/6). Ledningarna kan inte ligga kvar i befintligt läge. Kommunen ska 
anlägga nya vatten- och avloppsledningar på intilliggande intilliggande allmän platsmark. När 
dessa ledningar är anlagda och klara att tas i bruk, kan ledningarna på fastigheten Bista 13:1 
proppas. Detta görs av Kommunen på Exploatörens bekostnad. Exploatören ska sedan ansöka 
om och bekosta lantmäteriförrättning avseende ändring av upplåten ledningsrätt. 
 

§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 
Byggnader och utomhusmiljöer ska i huvudsak utformas och ges en gestaltning i enlighet med 
planbeskrivning, planbestämmelser samt upprättad handling avseende utförande och gestalt-
ning, se Bilaga 4.  
 
Exploatören ska på eget initiativ informera ansvarig chef för kommunens plan- och exploate-
ringsverksamhet avseende gestaltning av planerad byggnation. Exploatören ska genomföra 
denna avstämning i god tid, dock senast två veckor innan ansökan om bygglov görs. Syftet är 
att säkerställa byggnationens överensstämmelse med planförslaget och Bilaga 4.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 
anläggningar som är befintliga eller under pågående utbyggnad ansvarar Exploatören, på egen 
bekostnad, för att anläggningarna återställs. Kommunen ska skriftligen godkänna detta åter-
ställande. Om så ej sker får Kommunen på Exploatörens bekostnad utföra erforderliga åtgär-
der.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad 
vad avser utbyggnad av allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entre-
prenör från att utföra en pågående entreprenad, svarar Exploatören för de merkostnader som 
uppstår och som kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
 
Exploatören utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 
uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att upprättade handlingar granskas och godkänns av Kommunen. Kommunens 
granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar inkommit till kommunen.  
 
6.2 Etablering/upplag 
 
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Exploatören äger inte rätt 
att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-
ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 
Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatö-
ren eller av denna anlitad entreprenör. In- och utfart till respektive byggarbetsplats inom plan-
området ska ske i enlighet med de anvisningar som tas fram i form av skedesplaner. Dessa ska 
hållas uppdaterade under hela utbyggnadstiden. 
 
6.3 Skydd av vegetation 
Exploatören ansvarar för att vegetation inom allmän plats inte skadas under den tid utbyggna-
den pågår. Exploatören ska skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att av-
gränsa det område som ska skyddas med stängsel.  



4 (8) 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

 

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation. Vid denna in-
spektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation sä-
kerställas.  

6.4 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09, se 
Bilaga 5. För planområdet gäller generellt 1,0 bilplats per lägenhet varav 0,1 bilplats för gäst-
parkering. Detta parkeringstal gäller till dess kommunen fattat nytt beslut som är möjligt att 
tillämpa för planområdet. 

6.5 Buller och vibrationer 
Exploatören ska bekosta och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att rekommenderade 
gränsvärden avseende buller och vibrationer innehålls. Förslag på åtgärder finns angivna i 
framtagen Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, se Bilaga 
6.  

6.6 Anläggningsavgift vatten och avlopp 
Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra de anläggningar för vatten och av-
lopp som erfordras fram till de förbindelsepunkter som upprättas i anslutning till Exploate-
ringsområdet. Kommunen, Tekniska avdelningen, va-enheten anvisar förbindelsepunkt. 

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvat-
ten enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsav-
giften när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.7 Dagvatten 

Exploatören ska utföra och bekosta alla åtgärder vad avser omhändertagande av dagvatten 
inom Exploateringsområdet. För att minska risken för ökade vattenflöden och förorening av 
dagvatten inom planområdet förbinder sig Exploatören att följa dagvattenutredningen, se Bi-
laga 7.  

Detaljplanens genomförande kan leda till att vissa dagvattenanläggningar (för omhänderta-
gande av dagvatten som avrinner från kvartersmark) får en placering på allmän platsmark. 
Dessa anläggningar ska projekteras och anläggas med kommunens va-avdelning som huvud-
man. Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga avtal och överenskommelser med Kom-
munen, Tekniska avdelningen, va-enheten, vad avser omhändertagande av dagvatten på all-
män platsmark.  

Exploatören ska redovisa hur dagvattnet kommer att hanteras och det finns möjlighet att träffa 
överenskommelser om alternativa lösningar. Bland annat kan det bli aktuellt att ersätta vissa 
lösningar som föreslagits i dagvattenutredningen, med ett omhändertagande av dagvatten ut-
anför planområdet, inom ramen för planerad utbyggnad av Gröna Dalens dagvattensystem.  

6.8 Fjärrvärme, el, fiber och tele  
Exploatören ska ingå erforderliga avtal avseende fjärrvärme, el, fiber och tele.   
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6.9 Tillgänglighet 

Exploatören ska på egen bekostnad vidta åtgärder för att begränsa de störningar i viktiga 
funktioner som utbyggnaden av Exploateringsområdet kan orsaka. Med viktiga funktioner av-
ses tillgänglighet och teknisk försörjning till andra fastigheter i närheten av Exploateringsom-
rådet.  

§7  FINANSIERING AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

Ersättning	för	utbyggnad	av	allmänna	anläggningar	och	yttre	infrastruktur	
Samtliga exploatörer inom Detaljplaneområdet (kvarteren A-L) ska lämna bidrag till finansie-
ringen av den utbyggnad av allmänna anläggningar som krävs. Detta sker genom att kostna-
den fördelas mellan exploatörerna utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8.  

Kommunen har bedömt att kostnaden uppgår till 28,1 miljoner kronor (kostnadsläge 180101), 
se Bilaga 8. Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet erlägger ska täcka kom-
munens kostnader för åtgärder upp till 26,8 miljoner kronor. Exploatören för kvarteret F har 
en kostnadsandel om 9,19 % (kostnadsandelen motsvarar 2 462 900 kronor i kostnadsläge 
180101).  

Exploatörerna inom planområdet ska även finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank 
som Trafikverket enligt avtal med Kommunen ska utföra på västra sidan om järnvägsspåren. 
Den totala kostnaden bedöms av Trafikverket uppgå till 3 miljoner kronor. Eventuella till-
kommande kostnader därutöver finansieras av Kommunen. Denna kostnad fördelas mellan 
alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarteret F mot-
svarar 275 700 kronor i kostnadsläge 180101).  

Kommunens kostnad för marklösen och lantmäteriförrättning bedöms uppgå till 1,7 miljoner 
kronor (kostnadsläge januari 2018) Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet er-
lägger ska täcka kommunens kostnader upp till 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad fördelas 
mellan alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarteret 
F motsvarar 137 800 kronor i kostnadsläge 180101).  

Ersättningens	erläggande	
Exploatören ska erlägga en ersättning om 273 900 kronor senast tre månader efter det att De-
taljplanen vunnit laga kraft. Kommunen fakturerar Exploatören. 

Exploatörens ersättning för marklösen och lantmäteriförrättning erläggs när lantmäteriförrätt-
ningen vunnit laga kraft. Samtidigt regleras även den ersättning som Kommunen ska erlägga i 
enlighet med träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Resterande del av ersättningen ska Exploatören erlägga senast en månad efter det att de all-
männa anläggningarna godkänts vid slutbesiktning. Kommunen utfärdar då en slutfaktura på 
beloppet.  
 
Den ersättning som exploatörerna faktureras får inte överstiga den verkliga kostnaden. Kom-
munen ska kvartalsvis till samtliga exploatörer inom planområdet redovisa nedlagda kostna-
der som är att hänföra till denna paragraf. Redovisning ska ske i samband med de samord-
ningsmöten som anges i Bilaga 2. 
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Kommunens åtaganden ska rymmas inom en kostnadsram om 28,1 miljoner kronor vad avser 
allmänna anläggningar och 3 miljoner kronor vad avser ombyggnad av bullerplank samt 1,7 
miljoner kronor vad avser marklösen och förrättningskostnader. Samtliga kostnadsramar är 
angivna i kostnadsläge 180101. 
 
Innan slutlig fakturering sker kan angivna kostnadstak indexjusteras. Indexjusteringen ska då 
ske för tidsperioden från och med 180101 fram till dagen för slutlig fakturering. För allmänna 
anläggningar och bullerplank används Entreprenadindex för Husbyggnadsentreprenader (In-
dextalen fastställs av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier och In-
stallatörsföretagen). Justering görs utifrån index för Litt 113 Asfaltarbeten med 70 % och Litt 
114 Trädgårdsarbeten med 30 %. För marklösenkostnad och lantmäteriförrättning görs juste-
ringen med konsumentprisindex. Slutlig beräkning av Exploatörens kostnadsandel görs sedan 
utifrån de indexjusterade kostnadstaken. 
 
Om det finns åtaganden som inte kan rymmas inom det justerade kostnadstaket för de all-
männa anläggningarna ska Kommunen, så snart den fått kännedom om detta, meddela exploa-
törernas samordningsperson. Efter samråd med denne äger Kommunen sedan rätt att, under 
förutsättning att den framtida funktionen på anläggningen inte går förlorad, besluta om alter-
nativa lösningar vad avser till exempel materialval eller utförande.  
  
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator 
eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 
	

§8 ÖVRIGA VILLKOR 

8.1 Säkerhet 
För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt detta Avtal ska Exploatören ställa 
säkerhet i form av pantbrev eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten 
ska uppgå till fem miljoner kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en 
vecka före kommunens beslut om antagande av detaljplanen.  

8.2 Dröjsmålsränta 

Erlägger inte Exploatören ersättning i enlighet med detta avtal i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid 
varje tidpunkt gällande referensränta. 

8.3 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om tre miljoner kronor (penningvärde 2018-01-
01), att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som avstyck-
ats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende 
Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande be-
stämmelse.  
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”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet mellan 
Håbo kommun och Nordic Properties Portfolio 2 AB.  Kopia av avtalet bifogas.  

Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten 
utge vite till Håbo kommun med fem miljoner kronor i penningvärde 2018-01-01. Motsva-
rande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-
nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsom-
rådet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen översända en be-
styrkt kopia av överlåtelsehandlingen.  

Om Exploatören överlåter annan del av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats 
från Exploateringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte 
fullgjorts, kvarstår Exploatören på samma sätt som ovan med ansvar gentemot Kommunen för 
Exploateringsavtalets rätta fullgörande. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 
bolag. 

8.5 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-
liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 
Exploatören eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På 
begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om de nya ägarförhål-
landena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skrift-
ligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-
tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 
ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-
het av att genomföra projekt av den omfattning som Exploateringsavtalet innebär. Härtill 
krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den som överlåtelsen sker till ställer god-
tagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande den som Exploatören ställt.  

8.6 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betal-
ning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvär-
det vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 
eller det index som kan komma att ersätta det.  
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8.7 Kartunderlag 

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggning-
ar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. 

§9 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

__________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
Ort och datum      Ort och datum  
 

För Håbo kommun  För ägaren till Bista 13:1, Nordic Properties 
Portfolio 2 AB 
 
      
  

………………………………………..   ……………………………………………… 
       Sirwan Amjadi 
 

………………………………………..   ……………………………………………… 
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DETALJPLANEOMRÅDE 
VÄPPEBY 7:18 m fl – Exploateringsområde kvarter E 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Eign AB (559092-
2919), nedan kallad Exploatören träffas följande exploateringsavtal, nedan kallad Avtalet, av-
seende fastigheten Bista 11:1 i Håbo kommun. 

§2 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

Exploatören som är ägare till fastigheten Bista 11:1 i Håbo kommun, avser att uppföra nya 
flerbostadshus inom den del av detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m fl, som har benämnts 
E och markerats med röd begränsningslinje på bifogad detaljplanekarta, se Bilaga 1. 
 
Parterna förbinder sig att ömsesidigt verka för att förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl 
upprättad 2018-01-15, antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med de-
taljplaneförslaget. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Detaljplaneområdet. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska alla avtal avse-
ende utbyggnad inom kvarteren A-L vara undertecknade och alla säkerheter enligt §8 ska vara 
överlämnade. 

§3 AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

Bilaga 1 Plankarta med Exploateringsområdet markerat samt förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl. (endast plankarta biläggs).  

Bilaga 2 Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m. 
fl. med tillhörande bilagor: 

Bilaga A  Utförande av torg och gångfartsområde.   

Bilaga 3 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.  

Bilaga 4  Anvisningar avseende utförande och gestaltning.  

Bilaga 5 Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09. 
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Bilaga 6 Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, daterad  
2015-07-01, reviderad 2018-01-15. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Väppeby 7:18 m fl daterad 2017-02-21. 

Bilaga 8 Nyckeltal för fördelning av kostnader.  

§4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte De-
taljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Exploatören att Exploatören har erforderlig 
behörighet för att ingå Avtalet.  

Utbyggnaden inom planområdet förutsätter ett nära samarbete mellan Kommunen och alla de 
exploatörer som ska vara verksamma inom Detaljplaneområdet. Kommunen och exploatörer-
na träffar en överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl. Syftet med denna överenskommelse är att reglera det som det är särskilt viktigt att alla 
samarbetar och samverkar kring, se Bilaga 2.  

Kommunen och Exploatören förbinder sig att ömsesidigt och i samarbete med övriga exploa-
törer inom planområdet genomföra exploateringen inom Exploateringsområdet och intillig-
gande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och Avtalet.  

§5 FASTIGHETSBILDNING 

5.1 Marköverlåtelser 

Parterna är överens om att den del av fastigheten Bista 11:1 som enligt Detaljplanen utgör 
allmän platsmark, genom fastighetsreglering, ska tillföras Kommunens fastighet Bista 15:1, i 
enlighet med upprättade handlingar, se Bilaga 3.  
 
5.2 Fastighetsbildning 
Kommunen och Exploatören ansöker om den fastighetsbildning som erfordras enligt 5.1. Ex-
ploatören svarar för samtliga med Avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
Detta regleras genom det exploateringsbidrag som Exploatören erlägger. 
 
5.3 Tillträde 

Kommunen medges tillträde till den allmänna platsmarken enligt 5.1 när överenskommelsen 
och ansökan om fastighetsreglering har undertecknats av båda parter och lämnats till Lantmä-
teriet. Formellt tillträde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.  

5.4 Servitut och ledningsrätt 

Exploatören medger Kommunen rätt att inom berörd del av fastigheten Bista 11:1 utan ersätt-
ning anlägga och för all framtid nyttja, underhålla och ombygga ledningar för belysning.  
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Håbo kommun har befintliga vatten- och avloppsledningar belägna på fastigheten Bista 11:1. 
Ledningarnas läge behöver klarläggas. Ledningarna kan sannolikt ligga kvar i befintligt läge. 
Exploatören och Kommunen ska i så fall träffa avtalsservitut som säkerställer att Kommunen 
äger rätt att nyttja, underhålla och ombygga dessa ledningarna. Om Exploatören önskar flytta 
ledningarna kan detta ske på Exploatörens bekostnad till intilliggande allmän platsmark.  
 
Fastigheten Bista 11:1 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM1-44/516.1 till förmån för 
Väppeby 7:20. Fastighetsägarna bör teckna en överenskommelse för att upphäva detta servi-
tut.  
 
§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Byggnader och utomhusmiljöer ska i huvudsak utformas och ges en gestaltning i enlighet med 
planbeskrivning, planbestämmelser samt upprättad handling avseende utförande och gestalt-
ning, se Bilaga 4.  
 
Exploatören ska på eget initiativ informera ansvarig chef för kommunens plan- och exploate-
ringsverksamhet avseende gestaltning av planerad byggnation. Exploatören ska genomföra 
denna avstämning i god tid, dock senast två veckor innan ansökan om bygglov görs. Syftet är 
att säkerställa byggnationens överensstämmelse med planförslaget och Bilaga 4.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 
anläggningar som är befintliga eller under pågående utbyggnad ansvarar Exploatören, på egen 
bekostnad, för att anläggningarna återställs. Kommunen ska skriftligen godkänna detta åter-
ställande. Om så ej sker får Kommunen på Exploatörens bekostnad utföra erforderliga åtgär-
der.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad 
vad avser utbyggnad av allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entre-
prenör från att utföra en pågående entreprenad, svarar Exploatören för de merkostnader som 
uppstår och som kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
 
Exploatören utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 
uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att upprättade handlingar granskas och godkänns av Kommunen. Kommunens 
granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar inkommit till kommunen.  
 
6.2 Etablering/upplag 
 
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Exploatören äger inte rätt 
att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-
ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 
Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatö-
ren eller av denna anlitad entreprenör. In- och utfart till respektive byggarbetsplats inom plan-
området ska ske i enlighet med de anvisningar som tas fram i form av skedesplaner. Dessa ska 
hållas uppdaterade under hela utbyggnadstiden. 
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6.3 Skydd av vegetation 

Exploatören ansvarar för att vegetation inom allmän plats inte skadas under den tid utbyggna-
den pågår. Exploatören ska skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att av-
gränsa det område som ska skyddas med stängsel.  

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation. Vid denna in-
spektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation sä-
kerställas. 

6.4 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09, se 
Bilaga 5. För planområdet gäller generellt 1,0 bilplats per lägenhet varav 0,1 bilplats för gäst-
parkering. Detta parkeringstal gäller till dess Kommunen fattat nytt beslut som är möjligt att 
tillämpa för planområdet. 

6.5 Buller och vibrationer 
Exploatören ska bekosta och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att rekommenderade 
gränsvärden avseende buller och vibrationer uppnås. Förslag på åtgärder finns angivna i fram-
tagen Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, se Bilaga 6.  

6.6 Anläggningsavgift vatten och avlopp 
Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra de anläggningar för vatten och av-
lopp som erfordras fram till de förbindelsepunkter som upprättas i anslutning till Exploate-
ringsområdet. Kommunen, Tekniska avdelningen, va-enheten anvisar förbindelsepunkt. 

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvat-
ten enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsav-
giften när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.7 Dagvatten 

Exploatören ska utföra och bekosta alla åtgärder vad avser omhändertagande av dagvatten 
inom Exploateringsområdet. För att minska risken för ökade vattenflöden och förorening av 
dagvatten inom planområdet förbinder sig Exploatören att följa dagvattenutredningen, se Bi-
laga 7.  

Detaljplanens genomförande kan leda till att vissa dagvattenanläggningar (för omhänderta-
gande av dagvatten som avrinner från kvartersmark) får en placering på allmän platsmark. 
Dessa anläggningar ska projekteras och anläggas med kommunens va-avdelning som huvud-
man. Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga avtal och överenskommelser med Kom-
munen, Tekniska avdelningen, va-enheten, vad avser omhändertagande av dagvatten på all-
män platsmark.  

Exploatören ska redovisa hur dagvattnet kommer att hanteras och det finns möjlighet att träffa 
överenskommelser om alternativa lösningar. Bland annat kan det bli aktuellt att ersätta vissa 
lösningar som föreslagits i dagvattenutredningen, med ett omhändertagande av dagvatten ut-
anför planområdet, inom ramen för planerad utbyggnad av Gröna Dalens dagvattensystem.  
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6.8 Fjärrvärme, el, fiber och tele  

Exploatören ska ingå erforderliga avtal avseende fjärrvärme, el, fiber och tele.   

6.9 Tillgänglighet 

Exploatören ska på egen bekostnad vidta åtgärder för att begränsa de störningar i viktiga 
funktioner som utbyggnaden av Exploateringsområdet kan orsaka. Med viktiga funktioner av-
ses tillgänglighet och teknisk försörjning till andra fastigheter i närheten av Exploateringsom-
rådet.  

§7  FINANSIERING AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

Ersättning	för	utbyggnad	av	allmänna	anläggningar	och	yttre	infrastruktur	
Samtliga exploatörer inom Detaljplaneområdet (kvarteren A-L) ska lämna bidrag till finansie-
ringen av den utbyggnad av allmänna anläggningar som krävs. Detta sker genom att kostna-
den fördelas mellan exploatörerna utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8.  

Kommunen har bedömt att kostnaden uppgår till 28,1 miljoner kronor (kostnadsläge 180101), 
se Bilaga 8. Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet erlägger ska täcka kom-
munens kostnader för åtgärder upp till 26,8 miljoner kronor. Exploatören för kvarteret E har 
en kostnadsandel om 7,64 % (kostnadsandelen motsvarar 2 047 500 kronor i kostnadsläge 
180101).  

Exploatörerna inom planområdet ska även finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank 
som Trafikverket enligt avtal med Kommunen ska utföra på västra sidan om järnvägsspåren. 
Den totala kostnaden bedöms av Trafikverket uppgå till 3 miljoner kronor. Eventuella till-
kommande kostnader därutöver finansieras av Kommunen. Denna kostnad fördelas mellan 
alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarter E mots-
varar 229 200 kronor i kostnadsläge 180101).  

Kommunens kostnad för marklösen och lantmäteriförrättning bedöms uppgå till 1,7 miljoner 
kronor (kostnadsläge januari 2018) Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet er-
lägger ska täcka kommunens kostnader upp till 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad fördelas 
mellan alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarter 
E motsvarar 114 600 kronor i kostnadsläge 180101).  

Ersättningens	erläggande	
Exploatören ska erlägga en ersättning om 227 700 kronor senast tre månader efter det att De-
taljplanen vunnit laga kraft. Kommunen fakturerar Exploatören. 

Exploatörens ersättning för marklösen och lantmäteriförrättning erläggs när lantmäteriförrätt-
ningen vunnit laga kraft. Samtidigt regleras även den ersättning som Kommunen ska erlägga i 
enlighet med träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Resterande del av ersättningen ska Exploatören erlägga senast en månad efter det att de all-
männa anläggningarna godkänts vid slutbesiktning. Kommunen utfärdar då en slutfaktura på 
beloppet.  
 
Den ersättning som exploatörerna faktureras får inte överstiga den verkliga kostnaden. Kom-
munen ska kvartalsvis till samtliga exploatörer inom planområdet redovisa nedlagda kostna-
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der som är att hänföra till denna paragraf. Redovisning ska ske i samband med de samord-
ningsmöten som anges i Bilaga 2. 
 
Kommunens åtaganden ska rymmas inom en kostnadsram om 28,1 miljoner kronor vad avser 
allmänna anläggningar och 3 miljoner kronor vad avser ombyggnad av bullerplank samt 1,7 
miljoner kronor vad avser marklösen och förrättningskostnader. Samtliga kostnadsramar är 
angivna i kostnadsläge 180101. 
 
Innan slutlig fakturering sker kan angivna kostnadstak indexjusteras. Indexjusteringen ska då 
ske för tidsperioden från och med 180101 fram till dagen för slutlig fakturering. För allmänna 
anläggningar och bullerplank används Entreprenadindex för Husbyggnadsentreprenader (In-
dextalen fastställs av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier och In-
stallatörsföretagen). Justering görs utifrån index för Litt 113 Asfaltarbeten med 70 % och Litt 
114 Trädgårdsarbeten med 30 %. För marklösenkostnad och lantmäteriförrättning görs juste-
ringen med konsumentprisindex. Slutlig beräkning av Exploatörens kostnadsandel görs sedan 
utifrån de indexjusterade kostnadstaken. 
 
Om det finns åtaganden som inte kan rymmas inom det justerade kostnadstaket för de all-
männa anläggningarna ska Kommunen, så snart den fått kännedom om detta, meddela exploa-
törernas samordningsperson. Efter samråd med denne äger Kommunen sedan rätt att, under 
förutsättning att den framtida funktionen på anläggningen inte går förlorad, besluta om alter-
nativa lösningar vad avser till exempel materialval eller utförande.  
  
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator 
eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 
	

§8 ÖVRIGA VILLKOR 
8.1 Säkerhet 

För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt detta Avtal ska Exploatören ställa 
säkerhet i form av pantbrev eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten 
ska uppgå till fem miljoner kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en 
vecka före kommunens beslut om antagande av detaljplanen.  

8.2 Dröjsmålsränta 
Erlägger inte Exploatören ersättning i enlighet med detta avtal i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid 
varje tidpunkt gällande referensränta. 

8.3 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 
Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om fem miljoner kronor (penningvärde 2018-
01-01), att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som av-
styckats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser av-
seende Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa föl-
jande bestämmelse.  
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”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet mellan 
Håbo kommun och Eign AB.  Kopia av avtalet bifogas.  

Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten 
utge vite till Håbo kommun med fem miljoner kronor i penningvärde 2018-01-01. Motsva-
rande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-
nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsom-
rådet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen översända en be-
styrkt kopia av överlåtelsehandlingen.  

Om Exploatören överlåter annan del av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats 
från Exploateringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte 
fullgjorts, kvarstår Exploatören på samma sätt som ovan med ansvar gentemot Kommunen för 
Exploateringsavtalets rätta fullgörande. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 
bolag. 

8.5 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-
liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 
Exploatören eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På 
begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om de nya ägarförhål-
landena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skrift-
ligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-
tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 
ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-
het av att genomföra projekt av den omfattning som Exploateringsavtalet innebär. Härtill 
krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den som överlåtelsen sker till ställer god-
tagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande den som Exploatören ställt.  

8.6 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betal-
ning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvär-
det vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 
eller det index som kan komma att ersätta det.  
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8.7 Kartunderlag 

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggning-
ar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. 

§9 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

__________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
Ort och datum      Ort och datum  
 

För Håbo kommun     För ägaren till Bista 11:1, Eign AB  
 
        

………………………………………..   ……………………………………………… 
       David Madeling 
 

………………………………………..   ……………………………………………… 
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          BILAGA 1 
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EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DETALJPLANEOMRÅDE 
VÄPPEBY 7:18 m fl – Exploateringsområde kvarter A-D 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Preservia Pendlingen 
AB (556833-9203), nedan kallad Exploatören träffas följande exploateringsavtal, nedan kal-
lad Avtalet, avseende del av fastigheterna Väppeby 7:1 och 7:18 i Håbo kommun. 

§2 MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

Exploatören har träffat köpeavtal om förvärv av del av fastigheterna Väppeby 7:1 och 
Väppeby 7:18 i Håbo kommun. Dessa markområden ingår i den mark som markerats med röd 
begränsningslinje på detaljplanekartan i Bilaga 1. Inom detta område, som har benämnts kvar-
ter A-D, nedan kallat Exploateringsområdet avser exploatören att uppföra nya flerbostadshus i 
enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl, se Bilaga 1. 
 
Exploatören har träffat köpeavtal med Björn Larsson (590509-1194) lagfaren ägare till fastig-
heten Väppeby 7:18. Exploatören har även träffat köpeavtal med de lagfarna ägarna till 
Väppeby 7:1, Christer Franck (350325-1473) och Ove Franck (330502-1499).  
 
Enligt gällande köpeavtal kommer köpen att genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft 
och avstyckning av exploateringsområdet skett i enlighet med ansökan om fastighetsbildning, 
se Bilaga 3A och 3B. Kommunen träffar även en separat överenskommelse med nuvarande 
fastighetsägare, se Bilaga 3A och 3B. 
 
Parterna förbinder sig att ömsesidigt verka för att förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl 
upprättad 2018-01-15, antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med de-
taljplaneförslaget. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Detaljplaneområdet. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska alla avtal avse-
ende utbyggnad inom kvarteren A-L vara undertecknade och alla säkerheter enligt §8 ska vara 
överlämnade. 

§3 AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor. 

Bilaga 1 Plankarta med Exploateringsområdet markerat samt förslag till detaljplan för 
Väppeby 7:18 m. fl.(endast plankarta biläggs).  
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Bilaga 2 Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m. 
fl. med tillhörande bilagor: 

Bilaga A  Utförande av torg och gångfartsområde.   

Bilaga 3A Överenskommelse mellan Håbo kommun och fastighetsägarna till Väppeby 7:1 
inklusive ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.  

Bilaga 3B Överenskommelse mellan Håbo kommun och fastighetsägaren till Väppeby 7:18 
inklusive ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. 

Bilaga 4  Anvisningar avseende utförande och gestaltning.  

Bilaga 5 Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09. 

Bilaga 6 Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, daterad  
2015-07-01, reviderad 2018-01-15. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Väppeby 7:18 m fl daterad 2017-02-21. 

Bilaga 8 Nyckeltal för fördelning av kostnader.  

§4 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte De-
taljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

I och med undertecknandet av Avtalet garanterar Exploatören att Exploatören har erforderlig 
behörighet för att ingå Avtalet samt att ingånget köpeavtal med nuvarande fastighetsägare 
endast är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft och att avstyckning i enlighet med in-
lämnad ansökan om lantmäteriförrättning kan ske, samt att samtliga köpeavtal och tilläggsav-
tal uppfyller alla formella krav enligt jordabalkens regler. Ursprungligt köpeavtal tecknades 
150112, detta förnyades 161207. Tilläggsavtal till köpeavtalet tecknades 170705. 

Utbyggnaden inom planområdet förutsätter ett nära samarbete mellan Kommunen och alla de 
exploatörer som ska vara verksamma inom Detaljplaneområdet. Kommunen och exploatörer-
na träffar en överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m 
fl. Syftet med denna överenskommelse är att reglera det som det är särskilt viktigt att alla 
samarbetar och samverkar kring, se Bilaga 2.  

Kommunen och Exploatören förbinder sig att ömsesidigt och i samarbete med övriga exploa-
törer inom planområdet genomföra exploateringen inom Exploateringsområdet och intillig-
gande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och Avtalet.  

§5 FASTIGHETSBILDNING 

5.1 Marköverlåtelser 

Parterna är överens om att de delar av fastigheterna Väppeby 7:1 och 7:18 som enligt Detalj-
planen utgör allmän platsmark, genom fastighetsreglering, ska tillföras Kommunens fastighet 
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Väppeby 7:7, i enlighet med upprättade handlingar, se Bilaga 3A och 3B. Exploatören svarar 
för samtliga med Avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
 

5.2 Servitut 

Fastigheten Väppeby 7:1 är belastad av servitut till förmån för Trafikverkets fastighet 
Väppeby 7:2. Servitutets ändamål är att säkerställa åtkomst till järnvägsanläggningen för drift, 
underhåll och utveckling. Det åligger blivande fastighetsägare till Exploateringsområdet att 
träffa överenskommelse med Trafikverket kring hur denna åtkomst till anläggningen ska 
kvarstå.  

Fastigheten Väppeby 7:1 är även belastad av servitut till förmån för fastigheten Väppeby 
7:47. Servitutets ändamål är att säkerställa utfart från fastigheten Väppeby 7:47, se även §6.9.  

Inom planområdet planläggs ett område för transformatorstation på mark tillhörande Väppeby 
7:1 och Väppeby 7:18. Området ska avstyckas eller upplåtas med ledningsrätt. För åtkomst till 
området ska servitutsavtal träffas. Upplåtelse av mark och servitutsrätt ska ske utan ersättning 
till ledningshavaren. Det åvilar Exploatören att säkerställa att avtal om detta träffas med EON 
Elnät Stockholm, om så inte redan skett i samband med tillträde till Exploateringsområdet.  
 

§6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 
Byggnader och utomhusmiljöer ska i huvudsak utformas och ges en gestaltning i enlighet med 
planbeskrivning, planbestämmelser samt upprättad handling avseende utförande och gestalt-
ning, se Bilaga 4.  
 
Exploatören ska på eget initiativ informera ansvarig chef för kommunens plan- och exploate-
ringsverksamhet avseende gestaltning av planerad byggnation. Exploatören ska genomföra 
denna avstämning i god tid, dock senast två veckor innan ansökan om bygglov görs. Syftet är 
att säkerställa byggnationens överensstämmelse med planförslaget och Bilaga 4.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 
anläggningar som är befintliga eller under pågående utbyggnad ansvarar Exploatören, på egen 
bekostnad, för att anläggningarna återställs. Kommunen ska skriftligen godkänna detta åter-
ställande. Om så ej sker får Kommunen på Exploatörens bekostnad utföra erforderliga åtgär-
der.  
 
Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad 
vad avser utbyggnad av allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entre-
prenör från att utföra en pågående entreprenad, svarar Exploatören för de merkostnader som 
uppstår och som kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
 
Exploatören utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 
uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att upprättade handlingar granskas och godkänns av Kommunen. Kommunens 
granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar inkommit till kommunen.  
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6.2 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Exploatören äger inte rätt 
att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-
ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 
Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatö-
ren eller av denna anlitad entreprenör. In- och utfart till respektive byggarbetsplats inom plan-
området ska ske i enlighet med de anvisningar som tas fram i form av skedesplaner. Dessa ska 
hållas uppdaterade under hela utbyggnadstiden. 
 
6.3 Skydd av vegetation 

Exploatören ansvarar för att vegetation inom allmän plats inte skadas under den tid utbyggna-
den pågår. Exploatören ska skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att av-
gränsa det område som ska skyddas med stängsel.  

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation. Vid denna in-
spektion ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation sä-
kerställas. 

6.4 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Parkeringsutredning för Bålsta centrum daterad 2003-09-09, se 
Bilaga 5. För planområdet gäller generellt 1,0 bilplats per lägenhet varav 0,1 bilplats för gäst-
parkering. Detta parkeringstal gäller till dess kommunen fattat nytt beslut som är möjligt att 
tillämpa för planområdet. 

6.5 Buller och vibrationer 

Exploatören ska bekosta och tillse att erforderliga åtgärder vidtas för att rekommenderade 
gränsvärden avseende buller och vibrationer uppnås. Förslag på åtgärder finns angivna i fram-
tagen Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning järnväg, se Bilaga 6.  

6.6 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Kommunen ska på egen bekostnad projektera och utföra de anläggningar för vatten och av-
lopp som erfordras fram till de förbindelsepunkter som upprättas i anslutning till Exploate-
ringsområdet. Kommunen, Tekniska avdelningen, va-enheten anvisar förbindelsepunkt. 

Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvat-
ten enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsav-
giften när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.7 Dagvatten 

Exploatören ska utföra och bekosta alla åtgärder vad avser omhändertagande av dagvatten 
inom Exploateringsområdet. För att minska risken för ökade vattenflöden och förorening av 
dagvatten inom planområdet förbinder sig Exploatören att följa dagvattenutredningen, se Bi-
laga 7.  
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Detaljplanens genomförande kan leda till att vissa dagvattenanläggningar (för omhänderta-
gande av dagvatten som avrinner från kvartersmark) får en placering på allmän platsmark. 
Dessa anläggningar ska projekteras och anläggas med kommunens va-avdelning som huvud-
man. Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga avtal och överenskommelser med Kom-
munen, Tekniska avdelningen, va-enheten, vad avser omhändertagande av dagvatten på all-
män platsmark.  

Exploatören ska redovisa hur dagvattnet kommer att hanteras och det finns möjlighet att träffa 
överenskommelser om alternativa lösningar. Bland annat kan det bli aktuellt att ersätta vissa 
lösningar som föreslagits i dagvattenutredningen, med ett omhändertagande av dagvatten ut-
anför planområdet, inom ramen för planerad utbyggnad av Gröna Dalens dagvattensystem.  

6.8 Fjärrvärme, el, fiber och tele  

Exploatören ska ingå erforderliga avtal avseende fjärrvärme, el, fiber och tele.   

6.9 Tillgänglighet 

Exploatören ska på egen bekostnad vidta åtgärder för att begränsa de störningar i viktiga 
funktioner som utbyggnaden av Exploateringsområdet kan orsaka. Med viktiga funktioner av-
ses tillgänglighet och teknisk försörjning till andra fastigheter i närheten av Exploateringsom-
rådet.  

Exploatören är medveten om att utfartsfrågan för fastigheten Väppeby 7:47 behöver säkerstäl-
las under hela utbyggnadstiden, till dess utfart kan ske via den nya lokalgatan. Det åvilar Ex-
ploatören att träffa överenskommelse med fastighetsägaren så att utfartsfrågan löses. Lösning-
en ska även vara samordnad med kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar i anslut-
ning till Väppeby 7:47. 

Vite om tre miljoner kronor utgår om Exploatören under utbyggnadstiden inte vidtar erforder-
liga åtgärder. 

§7  FINANSIERING AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

Ersättning	för	utbyggnad	av	allmänna	anläggningar	och	yttre	infrastruktur	
Samtliga exploatörer inom Detaljplaneområdet (kvarteren A-L) ska lämna bidrag till finansie-
ringen av den utbyggnad av allmänna anläggningar som krävs. Detta sker genom att kostna-
den fördelas mellan exploatörerna utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8.  

Kommunen har bedömt att kostnaden uppgår till 28,1 miljoner kronor (kostnadsläge 180101), 
se Bilaga 8. Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet erlägger ska täcka kom-
munens kostnader för åtgärder upp till 26,8 miljoner kronor. Exploatören för kvarteren A, B, 
C och D har en kostnadsandel om 39,9 % (kostnadsandelen motsvarar 10 717 000 kronor i 
kostnadsläge 180101).  

Exploatörerna inom planområdet ska även finansiera den ombyggnad av befintligt bullerplank 
som Trafikverket enligt avtal med Kommunen ska utföra på västra sidan om järnvägsspåren. 
Den totala kostnaden bedöms av Trafikverket uppgå till 3 miljoner kronor. Eventuella till-
kommande kostnader därutöver finansieras av Kommunen. Denna kostnad fördelas mellan 
alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarter A-D 
motsvarar 1 200 000 kronor i kostnadsläge 180101).  
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Kommunens kostnad för marklösen och lantmäteriförrättning bedöms uppgå till 1,7 miljoner 
kronor (kostnadsläge januari 2018) Den ersättning som alla exploatörer inom planområdet er-
lägger ska täcka kommunens kostnader upp till 1,5 miljoner kronor. Denna kostnad fördelas 
mellan alla exploatörer utifrån framtagna nyckeltal, se Bilaga 8 (kostnadsandelen för kvarter 
A-D motsvarar 600 000 kronor i kostnadsläge 180101).  

Ersättningens	erläggande	
Exploatören ska erlägga en ersättning om 1 191 600 kronor senast tre månader efter det att 
Detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen fakturerar Exploatören. 

Exploatörens ersättning för marklösen och lantmäteriförrättning erläggs när lantmäteriförrätt-
ningen vunnit laga kraft. Samtidigt regleras även den ersättning som Kommunen ska erlägga i 
enlighet med träffad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Resterande del av ersättningen ska Exploatören erlägga senast en månad efter det att de all-
männa anläggningarna godkänts vid slutbesiktning. Kommunen utfärdar då en slutfaktura på 
beloppet.  
 
Den ersättning som exploatörerna faktureras får inte överstiga den verkliga kostnaden. Kom-
munen ska kvartalsvis till samtliga exploatörer inom planområdet redovisa nedlagda kostna-
der som är att hänföra till denna paragraf. Redovisning ska ske i samband med de samord-
ningsmöten som anges i Bilaga 2. 
 
Kommunens åtaganden ska rymmas inom en kostnadsram om 28,1 miljoner kronor vad avser 
allmänna anläggningar och 3 miljoner kronor vad avser ombyggnad av bullerplank samt 1,7 
miljoner kronor vad avser marklösen och förrättningskostnader. Samtliga kostnadsramar är 
angivna i kostnadsläge 180101. 
 
Innan slutlig fakturering sker kan angivna kostnadstak indexjusteras. Indexjusteringen ska då 
ske för tidsperioden från och med 180101 fram till dagen för slutlig fakturering. För allmänna 
anläggningar och bullerplank används Entreprenadindex för Husbyggnadsentreprenader (In-
dextalen fastställs av Statistiska centralbyrån i samråd med Sveriges Byggindustrier och In-
stallatörsföretagen). Justering görs utifrån index för Litt 113 Asfaltarbeten med 70 % och Litt 
114 Trädgårdsarbeten med 30 %. För marklösenkostnad och lantmäteriförrättning görs juste-
ringen med konsumentprisindex. Slutlig beräkning av Exploatörens kostnadsandel görs sedan 
utifrån de indexjusterade kostnadstaken. 
 
Om det finns åtaganden som inte kan rymmas inom det justerade kostnadstaket för de all-
männa anläggningarna ska Kommunen, så snart den fått kännedom om detta, meddela exploa-
törernas samordningsperson. Efter samråd med denne äger Kommunen sedan rätt att, under 
förutsättning att den framtida funktionen på anläggningen inte går förlorad, besluta om alter-
nativa lösningar vad avser till exempel materialval eller utförande.  
  
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska ägare till fas-
tighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för ga-
tukostnad enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator 
eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 
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§8 ÖVRIGA VILLKOR 

8.1 Säkerhet 
För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt detta Avtal ska Exploatören ställa 
säkerhet i form av pantbrev eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten 
ska uppgå till femton miljoner kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en 
vecka före kommunens beslut om antagande av detaljplanen.  

8.2 Dröjsmålsränta 

Erlägger inte Exploatören ersättning i enlighet med detta avtal i rätt tid utgår dröjsmålsränta 
motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid 
varje tidpunkt gällande referensränta. 

8.3 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om tio miljoner kronor (penningvärde 2018-01-
01), att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som avstyck-
ats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende 
Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande be-
stämmelse.  

”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet mellan 
Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB.  Kopia av avtalet bifogas.  

Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 
sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten 
utge vite till Håbo kommun med tio miljoner kronor i penningvärde 2018-01-01. Motsvarande 
ansvar ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-
nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsom-
rådet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen översända en be-
styrkt kopia av överlåtelsehandlingen. 

Om Exploatören överlåter Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploate-
ringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte fullgjorts, kvar-
står Exploatören med ansvar gentemot Kommunen för Exploateringsavtalets rätta fullgörande. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 
bolag. 

8.5 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  
Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-
liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 
Exploatören eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På 
begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om de nya ägarförhål-
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landena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skrift-
ligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-
tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 
ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-
het av att genomföra projekt av den omfattning som Exploateringsavtalet innebär. Härtill 
krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den som överlåtelsen sker till ställer god-
tagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande den som Exploatören ställt.  

8.6 Viten 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betal-
ning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvär-
det vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 
eller det index som kan komma att ersätta det.  

8.6 Kartunderlag 

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggning-
ar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. 

§9 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

__________________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

………………………………………..   ……………………………………………… 

Ort och datum      Ort och datum  

För Håbo kommun  För blivande ägare till del av Väppeby 7:1 och 
7:18, Preservia Pendlingen AB 

………………………………………..   ……………………………………………… 

………………………………………..   ……………………………………………… 
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          BILAGA 1 

 



Kostnadskalkyl	och	kostnadsfördelning	 	 Bilaga	8	
	    

Utbyggnad	av	allmänna	anläggningar	

	
	
Kostnad	för	exploatörer	i	kvarter	A-L	

	
	
Kostnad	för	Håbo	kommun	 		

	 (kostnadsläge	januari	2018)	 (kostnadsläge	januari	2018)	
Ombyggnad	av	Skeppsrondellen	 1	610	000	 	 		
Ombyggnad	av	Stockholmsvägen		 300	000	 	 		
	    
Gator	inom	området	 	   
Körbana	5,5	m	á	11	900	kr	 1	550	000	 	 		
Körbana	5,0	m	á	9	800	kr	 6	076	000	 	  
Körbana	5,0	gångfartsområde	á	10	900	kr	 1	417	000	 	  
Körbana	5,0	m	(utan	gångbana)	á	6	400	kr	 256	000	 	  
Gångbana	3,0	m	á	4	500	kr	 90	000	 	  
Gångbana	2.0	m	á	3	500	kr	 350	000	 	  
Trappor	vid	gångbanor	 100	000	 	  
Möblering	längs	gata	o	gångbana	 150	000	 	 		
Vändplaner	2	st	 560	000	 	  
Belysning,	gator,	torg,	park	 1	600	000	 	  
Träd	längs	gatorna	á	20	000	kr	 740	000	 	  
Centrala	torget	 1	040	000	 	 		
Kyrktorget	 1	160	000	 1	160	000	 		
Utsmyckning/lek	på	torgen	 800	000	 	 		
Återvinningsstation,	markytan	 500	000	 	 		
	    
Förarbeten		 	   
Projektering	inklusive	förprojektering,	exklusive	
VA	 2	000	000	 	  



Rivning	av	befintliga	gator	 610	000	 	  
Återställning	naturmark	 200	000	 	  
Trädfällning	och	stubbrytning	 200	000	 	  
    
Gemensamma	arbeten	enligt	Bilaga	2	§6	 1	000	000	 	  
Upphandling,	byggledning,	kontroll,	samordning	 1	000	000	 	   
SUMMA	 23	309	000	 1	160	000	 	
SUMMA	inklusive	oförutsett	15%	 26	805	350	 1	334	000	 Total	summa	28	100	000	kr	(28	139	350	kr)	
	    
Marklösen	och	förrättningskostnader,	
Kyrktorget	 200	000	 200	000	 	
Marklösen	och	förrättningskostnader		 1	300	000	 	  
SUMMA	 1	500	000	 200	000	 Total	summa	1	700	000	kr	
	    

Ombyggnad	av	plank	 	   
Plank,	bullerdämpande	västra	sidan		 3	000	000	 	 		
Plank,	bullerdämpande	östra	sidan	 Ingår	ej	 	 		
	    
    

Kostnadsfördelning	 	   
 Kostnadsandel	i	procent	 	  
Kvarter	A-D	 39,99	 	  
Kvarter	E	 7,64	 	  
Kvarter	F	 9,19	 	  
Kvarter	G	och	H	 16,81	 	  
Kvarter	I	och	J	 9,35	 	  
Kvarter	K	och	L	 17,02	 	  
 100	 	  
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PM-DAGVATTEN 

   
 

Sammanfattning 
På uppdrag av Håbo kommun har ÅF förprojekterat väg och VA samt gjort en dagvattenutredning 
inom ramen för upprättande av detaljplan, erhållen augusti 2016 för planområde Tvåhus, Väppeby 
7:18 med flera. Planområdet ligger söder om Bålsta Station mellan järnvägen (Mälarbanan) och 
Stockholmsvägen och utgörs idag till stora delar av löv- och barrskog. Efter utbyggnad är tanken att 
området ska inrymma bebyggelse med småstadsliknande kvarterstruktur med varierande hustyper 
och hushöjder. 
 
Ökade totalflöden från hela området efter utbyggnad blir 803 l/s mot dagens 220 l/s. Målet är att 
nuvarande utsläppsflöde eftersträvas. Det ökade dagvattnet från området beror på 
markanvändningen som kommer utgöras av mer hårdgjord yta vilket ger en högre avrinning. I kapitel 
7 står det att läsa om dagvattenhanteringen i form av förslag på fördröjning och rening. Enligt ÅFs 
föroreningsbedömningar så kommer halterna av föroreningar att öka. De kommer fortfarande ligga 
under riktvärdena för dagvatten som tagits fram av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm läns 
landsting för de flesta ämnena. Utan reningsåtgärder kommer riktvärdena för fosfor, bly och 
kadmium att överskridas, se vidare kapitel 6. Det ökade dagvattnet från området kommer med 
åtgärder för dagvattenhantering, både öppna och slutna lösningar, att kunna hanteras inom och 
nedströms området. Väppeby 7:18 med flera kommer att kunna byggas utan problem för dagvattnet.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund, syfte och kravspecifikation 
På uppdrag av Håbo kommun har ÅF förprojekterat väg och VA samt gjort en dagvattenutredning 
inom ramen för upprättande av detaljplan, erhållen augusti 2016 för planområde Tvåhus, Väppeby 
7:18 med flera. Planerad utbyggnad inom området är tänkt att inrymma bebyggelse med 
småstadsliknande kvarterstruktur med varierande hustyper och hushöjder.  
 
Denna dagvattenutredning syftar till att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom planområdet 
och ge förslag på principlösningar för hur dagvattnet kan omhändertas på bästa sätt. Utredningen 
och de förslag som föreslås görs enligt de riktlinjer och krav som redovisas i Håbo kommuns 
dagvattenpolicy.  
 
Dagvattenflöden inom området och till recipient beräknas med rationella metoden samt 
föroreningsbedömningar med tillhörande halter beskrivs före och efter utbyggnad med hjälp av 
schablonhalter i modelleringsprogrammet StormTac. Stockholmsvägen är inte medräknad då det 
antas att den omfattas av ett eget avvattningssystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1. Planillustration, version daterad augusti 2016 (Bilaga 1) som visar ett förslag över hur området kan 
utformas, med tomtnumrering 

 
Kravspecifikationen från Håbo kommun gällande dagvattenutredningar ser ut som följande: 
 

- Svara på de inkomna yttrandena för VA från samrådsskedet för detaljplanen 
- Utgå från Håbo kommuns antagna dagvattenpolicy 
- Behandla MKN (Miljökvalitetsnorm) 
- Flödeskraven ska gälla vid utgångspunkten från kvartersmark 
- Utloppsflödet från dagvattensystemetet, efter utbyggnad, ska motsvara dagens flöde 
- Beräkning på återkomsttid, 10 år med varaktigheten, 10 minuter vid beräkning av flöden 
- Utredningen ska omfatta hela planområdet 
- Behandla detaljplanens påverkan på avrinningen från omkringliggande områden 
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2 Förutsättningar 
Området som planeras för ny bebyggelse ligger söder om Bålsta Station mellan järnvägen 
(Mälarbanan) och Stockholmsvägen. Området utgörs idag till stora delar av löv- och barrskog. Det 
finns cirka 10 befintliga byggnader inom Väppeby 7:18 med flera, både asfalterade och grusade vägar 
samt befintliga ledningar såsom VA, el och tele. Några fastigheter ska finnas kvar som dagens tomter, 
dessa är Väppeby 7:17 (ny kvartersmark 6), Väppeby 7:47 (ny kvartersmark 7), Väppeby 7:61 (ny 
kvartersmark 7) samt del av 7:18 (ny kvartersmark 10). 
 
2.1 Dagvattenpolicy i Håbo kommun 
Håbo kommuns dagvattenpolicy, antagen 2012-10-08, innehåller både generella punkter samt mer 
specifika punkter för dagvattenhanteringen. De mest tillämpliga punkterna för denna utredning är: 
 

- Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten 
- Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor 
- Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen 
- Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen 
- Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt (LOD) 
- Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande nära källan saknas 

 
Väppeby 7:18 med flera ligger i Håbo kommuns dagvattenpolicys avrinningsområde 3, se Figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1. Avrinningsområden i Håbo kommun 

Väppeby 7:18 med flera 
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2.2 Dimensionering 
Enligt Håbo kommun ska dagvattenanläggningarna dimensioneras för 10 års regn med beräknad 
varaktighet 10 minuter. Nuvarande utsläppsflöde ska eftersträvas, vilket innebär att utbyggnaden av 
Väppeby 7:18 med flera inte ska leda till ökad belastning på kommunala dagvattennät nedströms. 

Hänsyn ska även tas till ökade flöden som följd av klimatförändringarna. I slutet av seklet kan 
intensiteten för de korta varaktigheterna (upp till cirka 30 minuter) för 10 års regn förväntas ökas 
med cirka 10-20 %, medan regn med längre varaktighet ökar i mindre grad (Svenskt Vatten, 
Publikation P104). Klimatfaktorn har för det dimensionerande regnet valts till 1.15, motsvarande en 
ökning på 15 %, detta efter Håbo kommuns önskemål. 
 
2.3 Miljökvalitetsnorm för vatten 
EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och 
benämns i Sverige för vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden 
istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) 
nuvarande ekologiska respektive kemiska status bedöms enligt en femgradig skala från hög till dålig. 
Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god 
status år 2015. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått 
vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och inte definitiv.  
 
Recipienten, vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden har tills år 2015 ingått i vattenförekomsten 
Mälaren-Gripsholmsviken. I förvaltningscykeln 2015-2021 kommer Mälaren-Prästfjärden att bli en 
egen vattenförekomst för vilken miljökvalitetsnorm för vatten kommer att beslutas.  
 
2.4 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp 
För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden för att bedöma reningskrav på enskilda 
dagvattenutsläpp. I Stockholms län togs förslag till riktvärden fram i februari 2009. Dessa är inte 
fastslagna i någon instans men kan användas för att få en uppfattning om behovet av 
reningsåtgärder på dagvattnet. Riktvärdena är indelade i flera olika nivåer. Det är lämpligt att 
använda nivå 2M, delavrinningsområde (2) till recipient, havsvik (M), se Tabell 2.4 där riktvärdena är 
angivna. 
 
Tabell 2.4. Föreslagna riktvärden 2M, årsmedelhalt 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Konc. 175 2500 10 30 90 0,50 15 30 0,07 60 000 700 

Enhet Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år 

Flöde 3,46 49,449 0,20 0,59 1,78 0,01 0,30 0,59 0,0014 1 187 13,8 

Koncentrationen för riktvärdena i µg/l är alltid desamma i nivå 2M, koncentrationen i kg/år varierar och beror 
på den reducerade arean på området efter utbyggnad och årsmedelnederbörden. 

 
P = Fosfor N = Kväve 
Pb = Bly Cu = Koppar 
Zn = Zink Cd = Kadmium 
Cr = Krom Ni = Nickel 
Hg = Kvicksilver SS = Suspenderad substans 
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3 Nulägesbeskrivning - mark 
Området är beläget söder om Bålsta Station mellan järnvägen (Mälarbanan) och Stockholmsvägen 
med en yta av 5,50 ha. Områdets nordöstra del består av en rullstensås med en förhållandevis plan 
tallbevuxen platå som har en marknivå runt +23 meter. Från denna platå sluttar marken bitvis brant 
ned mot sydväst. I den nedre sydvästra delen av området, mot Stockholmsvägen, är marken plan och 
här finns bebyggda villaträdgårdar, se Figur 3.1. Marknivåerna mot Stockholmsvägen ligger på 
ungefär +10 meter. Eftersom området har denna utformning så kommer området inte att påverkas 
av närliggande inkommande dagvattenavrinning. Uppmätt årsmedelnederbörd för Håbo kommun 
mellan 1960-1990 är 636 mm/år. 
 

 
Figur 3.1. T.v. Vy från området ner mot Stockholmsvägen. T.h. Vy mot området från sydväst med 
Skeppsrondellen till höger i bild. 

 
3.1 Jordarter, geoteknik och grundvatten 
Jordartskartan från SGU visar att utredningsområdet består av postglacial sand, postglacial finlera 
och glacial lera med inslag av urberg och sandig morän, se Figur 3.1:1. 
 
En geoteknisk undersökning har utförts av Structor och där framgår att marken inom området i 
huvudsak utgörs av postglacial sand med ett lerområde i sydväst och ett område med berg i dagen 
och sandig morän på en begränsad yta i mitten av området. Se Figur 3.1:2 för borrpunkter. 
 
Inom stora delar av området förekommer överst cirka 1 meter fyllning med inslag av sand, silt, mull 
och torrskorpelera. Under fyllningen förkommer 1 till 3 meter varvig lera med skikt av silt och 
finsand. Lermäktigheten är störst i sydväst mot Stockholmsvägen och där förekommer också lösare 
lera. Under leran förekommer 2 till 5 meter sand eller siltig sand. Marksonderingarna har neddrivits 
till ett djup av cirka 5 till 10 meter innan stopp mot förmodat berg eller i fasta jordlager. 
 
Några ytvattendrag finns inte inom området, de två installerade grundvattenrören har varit torra vid 
samtliga mätningar. Grundvattennivån i området kan förväntas ligga djupare än cirka 5 till 7 meter 
under befintlig marknivå och uttagsmöjligheter för grundvatten varierar mellan 1 – 5 l/s. SGUs 
grundvattenkarta redovisas i Figur 3.1:3. 
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Figur 3.1:1. Jordartskarta över området (SGU)  

 
Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan avta vid 
ökad mättnadsgrad. Mättad infiltrationskapacitet (mm/timme) kan ses i Tabell 3.1 nedan.  
 
Tabell 3.1. VAV, 1983  

Jordtyp Kapacitet 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 

 
I PM geoteknik som upprättats av Scandiakonsult 1993-05-07 för järnvägen öster om 
utredningsområdet (Mälarbanan, delen Bålsta station km 44+400 – 47+000, systemhandling) anges 
att ”jorden består av svallat material med växelvis lagring. Jordarterna är omväxlande sand, silt och 
lera med lös-medelfast lagring. Leran är till största delen av torrskorpekaraktär. Mot djupet bedöms 
jordarna bestå av mestadels sand.” 
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Grönt raster: God infiltration 
 
Gult raster: Förmodad god infiltration 
 
Rött raster: Förmodad dålig infiltration  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1:2. 11 stycken (SMS) borrpunkter från Geoteknik  (Structor, 2013) och   
8 stycken (1-8) borrpunkter från Geoteknik (Bjerking, 1994) 
 
 
 

  
 
Figur 3.1:3. Grundvattenkarta över området (SGU) 
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3.2 Avrinningsområde, markavvattningsföretag och recipient 
Recipient för området är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst Mälaren-Prästfjärden. Se Figur 3.2 
för områdets placering i förhållande till Kalmarviken med gröna pilar utritade för dagvattnets 
avledning. Räknat på dagvattenvägen, är Kalmarviken belägen cirka 1,3 km söder om området med 
vattenväg, Gröna Dalen som största dikesledare. Diket i Gröna Dalen utgörs idag av ett 
markavvattningsföretag. Planområdet berör inte markavattningsföretagets båtnadsområde (Bilaga 2) 
och eftersom Väppeby 7:18 med flera inte släpper på mer dagvatten efter utbyggnad så behövs 
ingen omprövning av markavattningsföretaget. Den kemiska statusen för recipienten klassas som ej 
god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. Den ekologiska statusen i 
recipienten klassas som god med liten risk för försämring. 
 

 
Figur 3.2. Dagvattnets väg från Väppeby 7:18 med flera till recipient 

 
3.3 Befintliga VA-ledningar och anslutningspunkter 
Befintliga VA-ledningar finns inom och i närheten av området. Risk föreligger att befintliga VA-
ledningar utsätts för återkommande vibrationer från närliggande järnvägsspår/tågtrafik. Detta 
beaktas förslagsvis i detaljprojekteringsfasen. Informationen om vattengångar, dimensioner, material 
och systemets befintliga kapacitet finns endast tillgängligt i begränsad omfattning. För ytterligare 
information om ledningar så behövs kontroll på plats i brunnar. Anslutningspunkter för dag, vatten 
och spill justeras i detaljprojekteringsfasen. VA-huvudmannen anvisar anslutningspunkt för 
respektive fastighet. 
 
Vatten och spillvatten 
Området ligger inom kommunens och VA-avdelningens verksamhetsområde. Befintlig vattenledning, 
dimension 150 mm samt befintlig spillvattenledning, dimension 300 mm går utanför området i 
Stockholmsvägen (Vid Kapellvägen). Befintlig vattenledning, dimension 100 mm samt befintlig 
spillvattenledning, dimension 225 mm går längs med området i Stockholmsvägen (vid Kalmarvägen). 
Dessa befintliga ledningar kan fungera som lämpliga anslutningspunkter. 
  

Väppeby 7:18 med flera 

Kalmarviken 

Dagvattenledningar 

Gröna Dalen 
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Dagvatten 
Befintlig dagvattenledning, dimension 300 mm ligger längs med området i Stockholmsvägen, både 
vid Kapellvägen och vid Kalmarvägen. Dagvattenledningen fortsätter genom befintligt 
bostadsområde längs med Hörntorpsvägen med dimension 225 mm, Rodervägen och Skeppsvägen 
med dimension 600 mm samt Kalmarvägen med dimension 400 mm för att sista biten vara två 
stycken dimension 300 mm ledningar. Efter detta mynnar dagvattenledningarna ut i diket Gröna 
Dalen som är ett dike med höga flöden, men god kapacitet. 
 

4 Dagvattenflöden före exploatering 
 
4.1 Förutsättningar för flödesberäkningar före utbyggnad 
Dagvatten är det avrinnande regn-, smält- och dräneringsvattnet från ett område. Från orörd, ej 
exploaterad mark sker en liten avrinning av dagvatten mot och till omgivande områden. När ytor 
exploateras med vägar, parkeringar och byggnader ökar avrinningen och även föroreningarna som 
följer med vattnet. 
 
Det bör noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader 
i flödet så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att 
förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta värden. 
 
Vid beräknade av dimensionerande flöden för nuläget har information om ytornas storlekar hämtats 
från flygfoton samt befintlig grundkarta. Formeln som använts är: 
 
Qdim = (q × AR) 
 
Qdim = Dimensionerande flöde (l/s) 
q = Regnintensitet för det dimensionerande regnet med återkomstiden 10 år och 10 minuters 
varaktighet = 224 l/s×ha enligt Svenskt Vatten P104, Figur 1.16 sid 22.  
AR = Reducerad area enligt Tabell 4.2. (Area × Avrinningskoefficient) 
 
4.2 Markanvändning före exploatering samt mängd dagvatten 
Markanvändningen inom området före utbyggnad utgörs idag av till stora delar löv- och barrskog och 
visas i Tabell 4.2. Respektive utbyggnadsområde har tilldelats en avrinningskoefficient utifrån 
nuvarande markanvändning och topografi. Befintligt dagvattenflöde i l/s (Bef Qdim) för respektive 
utbyggnadsområde kan ses i Figur 4.2. 
 
Tabell 4.2. Markanvändning i nuläget  

Nuläge Area (ha) 1 AR (ha) Qdim (l/s) 

Skogsmark 
Grusväg – Övriga vägar 
Kapellvägen – Asfaltsväg 
Hustak 

4,85 
0,15 
0,20 
0,30 

0,10 
0,40 
0,80 
0,90 

0,485 
0,060 
0,160 
0,270 

109 
14 
36 
61 

Summa total 5,50  0,975 220 
1 Avrinningskoefficient 
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Figur 4.2. Dagvattenflöden för respektive utbyggnadsområde i nuläget, Tabell 5.3 Bef Qdim (l/s). Pilar (blåa) visar 
hur dagvattnets väg går i dagsläget utefter befintliga höjdkurvor 
 

5 Dagvattenflöden efter exploatering 
 
5.1 Beräkningsförutsättningar  
Vid beräknande av dimensionerande flöden för ytornas storlekar efter utbyggnad är information 
hämtad från planillustration, erhållen augusti 2016 från Håbo kommun, se Bilaga 1. Det kan finnas 
senare daterade versioner av detaljplanen, men ytornas storlekar bedöms likvärdiga med detaljplan 
version augusti 2016.  
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Qdim = (q × AR) × 1,15 
 
Qdim = Dimensionerande flöde (l/s) 
q = Regnintensitet med återkomstiden 10 år och 10 minuters varaktighet = 224 l/s, ha enligt Svenskt 
Vatten P104, Figur 1.16 sid 22. 
AR = Reducerad area enligt Tabell 5.2. (Area × Avrinningskoefficient) 
1,15 = Klimatfaktor (15 %) 
 
Det bör noteras att mycket små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader 
i flödet så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att 
förändras vid den nya markanvändningen och inte som exakta värden. 
 
5.2 Markanvändning efter utbyggnad samt mängd dagvatten 
Markanvändningen inom planområdet efter utbyggnad kommer att utgöras av till stora delar takytor, 
hårdgjorda ytor och en liten del löv- och barrskog, vilket visas i Tabell 5.2. Respektive 
utbyggnadsområde har tilldelats en avrinningskoefficient utifrån detaljplanets illustrationskarta. Den 
planerade byggnationen kommer medföra högre andel hårdgjorda ytor inom området.  
 
Tabell 5.2. Markanvändning efter utbyggnad uppdelad på typ av avrinningsområde 

Efter utbyggnad Area (ha) 1 AR (ha) 2Qdim (l/s) 

Skogsmark 
Övriga vägar 
Kapellvägen – asfalt 
Hustak 
Övrig yta 

0,08 
0,96 
0,12 
2,19 
2,15 

0,10 
0,40 
0,80 
0,90 
0,30 

0,008 
0,384 
0,096 
1,971 
0,651 

2 
99 
25 

508 
169 

Summa total 5,50  3,11 803 
1 Avrinningskoefficient                      2 Räknat med klimatfaktor 

 
5.3 Sammanställning av dagvattenflöden före och efter utbyggnad 
Marken kommer att användas till bebyggelse. Omhändertagande av dagvatten ska ske på 
kvartersmark inom områdena så långt som det är möjligt genom LOD-lösningar. Det redovisas inga 
oljeavskiljare eller dagvattenmagasin i denna utredning, det är varje framtida fastighetsägares ansvar 
att ordna det, beroende på typ av markanvändning. Markanvändningen inom området efter 
utbyggnad visas i Tabell 5.3 och Figur 5.3 uppdelat per kvarter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

Dagvattenutredning och förprojektering Gata och VA, Väppeby 7:18 med flera Sida 11 av 24 

Uppdragsnummer: 708 847  2017-02-21 

 
Tabell 5.3. Markanvändning efter och före utbyggnad uppdelad per kvarter redovisade i l/s samt m3 

Utbyggt A (ha)  1 AR (ha) 2 Qdim (l/s) 2 Volym (m3) Tillkommande 
Flöde l/s 

Bef Qdim (l/s) 
(se fig. 4.2) 

Kapellvägen 0,12 0,80 0,096 25 1 25-21 = 4 21 

Torgyta (1) 0,07 0,70 0,049 13 7 13-2 = 11 2 

Kvartersmark (2) 0,21 0,54 0,1134 29 16 29-5 = 24 5 

Kvartersmark (3) 0,18 0,54 0,0972 25 4 25-12 = 13 12 

Kvartersmark (4) 0,37 0,54 0,1998 52 16 52-17 = 35 17 

Kvartersmark (5) 0,47 0,54 0,2538 65 41 65-9 = 56 9 

Kvartersmark (6) 0,22 0,54 0,1188 31 3 31-18 = 13 18 

Kvartersmark (7) 0,35 0,54 0,189 48 15 48-16 = 32 16 

Kvartersmark (8) 0,45 0,54 0,243 63 41 63-8 = 55 8 

Naturmark (9) 0,08 0,10 0,008 2 1 2-2 = 0 2 

Kvartersmark (10) 0,26 0,54 0,1404 36 9 36-14 = 22 14 

Kvartersmark (11) 0,06 0,54 0,0324 8 6 8-1 = 7 1 

Kvartersmark (12) 0,17 0,54 0,0918 24 13 24-4 = 20 4 

Kvartersmark (13) 0,43 0,54 0,2322 60 38 60-8 = 52 8 

Kvartersmark (14) 0,24 0,54 0,1296 33 13 33-9 = 24 9 

Kvartersmark (15) 0,28 0,54 0,1512 39 8 39-17 = 22 17 

Kvartersmark (16) 0,34 0,54 0,1836 47 26 47-8 = 39 8 

Kvartersmark (17) 0,26 0,54 0,1404 36 8 36-15 = 21 15 

Kvartersmark (18) 0,38 0,54 0,2052 53 20 53-15 = 38 15 

Torgyta inom område 0,08 0,70 0,056 15 9 15-2 = 13 2 

Lokalgata & gångväg 0,48 0,80 0,384 99 55 99-17 = 82 17 

Summa total 5,50  3,11 803 350 583 220 
1 Avrinningskoefficient                     2 Räknat med klimatfaktor 

 
Det sannolika dagvattenflödet i området är i nuläget på 220 l/s och efter utbyggnad kommer flödet 
att öka till 803 l/s beräknat med klimatfaktor. Den erforderliga volym som behöver fördröjas inom 
området är totalt 350 m3 beräknat med klimatfaktor (i Bilaga 5 redovisas erforderlig 
fördröjningsvolym per kvarter). Skillnaden mellan flöde efter utbyggnad och före utbyggnad blir 583 
l/s (803 l/s – 220 l/s). Beräknad genomsnittlig avrinningskoefficient på kvartersmark är ca 54 % med 
avseende på andelen hårdgjord yta. Det innebär att hårdgjord yta maximalt får utgöra 60 % av 
kvartersmarken och gröna ytor utgör 40 %. Ökas andelen hårdgjord yta så ökas denna faktor vilket 
resulterar i större dagvattenflöde som ska omhändertas. Krav från Håbo kommun är att nuvarande 
maxflöde ska eftersträvas och mer dagvatten än idag inte ska tillföras det kommunala 
dagvattennätet nedströms planområdet. Hur den erforderliga volymen dagvatten som uppstår kan 
hanteras lämnas förslag på under rubrik 7. 
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Figur 5.3. Schematisk bild över tillkommande byggnader på kvartersmark, planillustration A 2016-08-26 

 

6 Föroreningsbedömningar 
ÅF har tagit fram föroreningsbedömningar utifrån schablonvärden från StormTac för 
markanvändningarna skogsmark för nuläget (inkluderar olika typer av träd, mindre vägar och berg) 
och radhusområde för utbyggt område (inkluderar all markanvändning inom ett normalt 
radhusområde, såsom lokalgator, vägdiken, tak, uppfartsvägar, mindre parkeringar och gräsmattor). I 
StormTac finns även schablonhalter för flerfamiljshusområde, som har en något högre 
föroreningsgrad jämfört med markanvändningen radhusområde. Bedömningen är dock att planerad 
bebyggelse inom aktuellt område överensstämmer bättre med strukturen i ett radhusområde.   
 
Utgångspunkterna för föroreningsberäkningarna är nuvarande respektive framtida markanvändning 
samt uppmätt årsmedelnederbörd i Håbo kommun. Uppskattade totalhalter kan ses i Tabell 6 nedan. 
Halterna av ämnena kan momentant variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
 
I tabellen finns reningseffekter i % och halter i kg/år från StormTac 2016 för de förslag på 
dagvattenhanteringsåtgärder som tas upp under rubrik 7 med undantag för dagvattenkassetter och 
genomsläppliga material, då data för sådana magasin och material saknas. Magasin med 
dagvattenkassetter används främst för att fördröja dagvattnet. Under rubrik 7 beskrivs de olika 
åtgärderna närmre. 
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 Tabell 6. Resultat av föroreningsbedömningar 
Ämne  Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Kvick- 

silver 
SS Olja 

Riktvärden (2M) µg/l 175 2 500 10,0 30,0 90,0 0,50 15 30,0 0,070 60 000 700 

Schablonvärde skog µg/l 35,0 750,0 6,00 6,50 15,0 0,20 0,5 0,5 0,005 34 000 100 

Schablonvärde radhus 
µg/l 

250 1 500 12,0 25,0 85,0 0,60 6,0 7,0 0,020 45 000 600 

Riktvärden (2M) kg/år 3,55 50,72 0,2 0,61 1,83 0,01 0,300 0,610 0,0014
2 

1 217 14,2 

Summa nuläget kg/år 0,22 4,650 0,04 0,04 0,09 0,0012 0,003 0,003 0,0000
3 

210,8 0,62 

Summa utbyggnad kg/år 5,07 30,43 0,24 0,51 1,72 0,0122 0,122 0,142 0,0004 913,0 12,2 

Reningseffekt 
Makadamfyllt 
underjordiskt magasin 
kg/år samt % 

1,77 
35% 

13,7 
45% 

0,18 
75% 

0,36 
70% 

1,20 
70% 

0,0073 
60% 

0,085 
70% 

0,078 
55% 

0,0002 
40% 

730,4 
80% 

9,15 
75% 

Utsläppshalt 
Makadamfyllt 
underjordiskt magasin 
Kg/år samt % 

3,30 
65% 

16,7 
55% 

0,06 
25% 

0,15 
30% 

0,51 
30% 

0,0049 
40% 

0,037 
30% 

0,064 
45% 

0,0003 
60% 

182,6 
20% 

3,05 
25% 

Reningseffekt Biofilter 
kg/år samt % 

3,30 
65% 

12,2 
40% 

0,19 
80% 

0,33 
65% 

1,46 
85% 

0,0010 
85% 

0,031 
25% 

0,107 
75% 

0,0002 
50% 

730,4 
80% 

7,3 
60% 

Utsläppshalt Biofilter 
Kg/år samt % 

1,77 
35% 

18,26 
60% 

0,05 
20% 

0,18 
35% 

0,26 
15% 

0,0018 
15% 

0,092 
75% 

0,036 
25% 

0,0002 
50% 

182,6 
20% 

4,9 
40% 

Reningseffekt Gröna tak 
kg/år samt % 

* * 0,16 
65% 

* 0,34 
20% 

0,0024 
20% 

0,031 
25% 

0,049 
35% 

* 821,7 
90% 

 
I.u. 

Utsläppshalt Gröna tak 
Kg/år samt % 

** ** 0,08 
35% 

** 1,38 
80% 

0,0098 
80% 

0,092 
75% 

0,092 
65% 

** 91,3 
10% 

 
I.u. 

Reningseffekt 
Krossdike*** 
kg/år samt % 

3,04 
60% 

16,74 
55% 

0,20 
85% 

0,43 
85% 

1,46 
85% 

0,0010 
85% 

0,103 
85% 

0,128 
90 % 

0,0002 
45 % 

821,7 
90 % 

11,0 
90 % 

Utsläppshalt 
Krossdike*** 
Kg/år samt % 

2,03 
40% 

13,69 
45% 

0,04 
15% 

0,08 
15% 

0,26 
15% 

0,0018 
15% 

0,018 
15% 

0,014 
10% 

0,0002 
55% 

91,3 
10% 

1,22 
10% 

Reningseffekt Våt damm 
kg/år samt % 

2,79 
55% 

 

10,65
35% 

0,18
75% 

0,33 
65% 

0,86
50% 

0,0098 
80% 

0,073 
60% 

0,120 
85% 

0,0001 
30% 

730,4 
80% 

9,76
80% 

Utsläppshalt Våt damm 
Kg/år samt % 

2,28 
45% 

19,78
65% 

0,06 
35% 

0,18 
35%* 

0,86
50% 

0,0024 
20% 

0,049 
40% 

0,021 
15% 

0,0003 
70% 

182,6 
20% 

2,44
20% 

* Genererar påslag av ämnet **Ökade halter av ämnet ***Infiltrationsstråk 

 

Föroreningarna efter utbyggnad ligger under de föreslagna riktvärdena för de flesta ämnen förutom 
de orangemarkerade ovan i Tabell 6, vilka är fosfor, bly och kadmium. Totalt sett kommer 
dagvattenflödet och föroreningarna att öka från nuvarande värden till följd av den förändring av 
området som en exploatering innebär. Förändringen medför ökad andel hårdgjorda ytor, högre 
avrinningskoefficienter och högre schablonvärden för föroreningar. Bly och Kadmium ligger precis 
över riktvärdet och kan ses som godtagbara medan fosfor ligger klart över riktvärdet och bör 
åtgärdas innan dagvattnet från området avleds vidare. 
 
Beräknade generella reningseffekter i procent hämtade från StormTac i Tabell 6 ovan visar att för 
några av de föreslagna dagvattenåtgärderna underskrids riktvärdena. Med några av åtgärderna 
minskar inte halterna så att riktvärdena underskrids eller så ökar halterna för vissa ämnen. Därför 
kan det krävas en kombination av åtgärder för att riktvärdena ska underskridas. Exempelvis kan man 
anordna en slingrande bäck i fördröjningsytan som sträcker sig från norr till söder för att ta hand om 
allt dagvatten från de nordligare delarna av området (50 % av ytan). Denna bäck kan utformas så att 
den fungerar både som utjämning och som reningsdamm med permanent yta. Samtidigt kan den 
södra hälften av ytan renas via krossdiken längs med Stockholmsvägen. Den här kommer att ge ett 
beräknat resultat. 
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- Fosfor från 2,54 kg/år ned till 1,14 kg/år (dammen) samt 2,54 kg till 1,02 kg/år (krossdike) 
vilket ger totalt en minskning från 5,07 kg/år till 2,16 kg/år (riktvärde 3,55 kg/år).  

- På samma sätt för bly från totalt 0,24 kg/år ned till 0,06 kg/år (riktvärde 0,2kg/år).  
- För Kadmium:  från totalt 0,0122 kg/år ned till 0,0021 kg/år (riktvärde 0,01kg/år) 

 
För alla de andra ämnena klaras riktvärdena utan åtgärder så med den här kombinationen kommer 
alla riktvärden att klaras.  
 
Om sedumtak används måste en extra kontroll göras så att sedumtaken inte ökar fosforvärden så att 
riktvärdena överskrids. Det finns även andra kombinationer som kommer att gå lika bra att använda 
för att nå riktvärdena. Vilken/Vilka metoder som väljs påverkas av fler parametrar vid 
detaljprojektering. 
 
Inom området, på befintlig fastighet Bista 13:1, ny kvartersmark 17, har det tidigare legat en 
drivmedelsanläggning. Denna undersöktes i augusti 2012 och i rapporten från undersökningen 
gjordes bedömningen att det inte föreligger någon risk, med avseende på petroleumförorening, och 
att resultaten från den miljötekniska markundersökningen inte motiverar vidare åtgärder på platsen. 
Drivmedelscisternen på fastigheten är tömd och pumparna är borttagna, men cisternen och 
tillhörande installationer på fastigheten är inte tagna ur bruk. Med att ta ur bruk avses i det här fallet 
även rengöring och förhindrade av återfyllnad samt anmälan till tillsynsmyndigheten. 
 
Generellt kan det förväntas att föroreningsnivåerna från lokalgator och naturmark på området är 
låga. Lokalgator definieras här som gator med mindre än 8000 fordon per dygn, alltså 
årsmedeldygnstrafik (ÅDT) < 8000 (Stockholms stad, 2002). Trafiken från området kan bedömas 
utgöra den främsta källan till dagvattenföroreningar. Trafikrelaterade föroreningar kommer 
exempelvis från avgaser, olja och slitage av däck och vägar.  
 
ÅDT från Stockholmsvägen var år 2007 8600 fordon per dygn (WSP, 2011), vilket kan förväntas bidra 
med låga till måttliga föroreningshalter (Stockholms stad, 2002). Även parkeringsytor kan förväntas 
ge låga till måttliga utsläpp. 
 
Stockholmsvägen är en sekundär transportled för farligt gods. Farligt gods är ett samlingsnamn för 
ämnen och produkter med egenskaper som kan vara skadliga för människor, miljö, egendom och 
annat gods om korrekt hantering inte tillämpas under transport. Vid olycka med farligt gods med risk 
för utsläpp skall räddningstjänsten omedelbart larmas.  
 

7 Dagvattenhantering 
LOD-lösningar i området kan lämpa sig med den informationen om jordar och djupa 
grundvattennivåer som finns idag, men för att med säkerhet kunna säga om så är fallet så behövs 
mer ingående geoteknik. Därför rekommenderas i denna utredning fördröjning som åtgärd. 
 
Fördröjningsåtgärder för dagvatten ska anläggas i så stor utsträckning att erforderlig fördröjning och 
rening uppnås. Enligt Funkias gestaltningsförslag, dagvattenkarta, anläggs fördröjningsåtgärder längs 
lokalgator samt i anslutning till torgytor (se Bilaga Dagvattenkarta). 
 
Vid anläggande av fördröjningsåtgärder för dagvatten från lokalgator och torg kommer dagvattnet 
långsamt släppas på befintligt dagvattennät, vilket innebär att flödestoppar från området undviks 
och att nuvarande avrinningsstråk mot recipient bibehålls. Flödet som kan påverka omkringliggande 
områden är då oförändrat över tid, vilket innebär att inga nya områden nedströms behöver tas i 
anspråk för hantering av dagvatten från planområdet.  
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Figur 7.1 illustrerar hur dagvattnet från olika ytor, exklusive Kapellvägen, kan tas omhand. I de gula 
boxarna redovisas befintligt dimensionerande flöde (Bef Qdim) samt flödesökningen efter 
exploatering, utan fördröjning. Det förutsätts att den ökade mängden hanteras genom 
genomsläppliga material och LOD på allmänna ytor och kvartersmark. Antagen infiltrationsmöjlighet 
redovisas i de grå boxarna i boxmodellen. Efter hantering/fördröjning kan dagvattnet gå ut på nätet 
fördelat över en längre tid, och på så sätt eftersträvas Håbo kommuns nuvarande vattenbalans. (*)    
 

  
Figur 7.1. Boxmodell över hur dagvattnet från markanvändningen kan omhändertas (beräknat med 
klimatfaktor samt 10-årsregn) 
*) I normala fall ska 0 l/s gå ut på dagvattennätet men möjlighet finns att kvartersmarkerna kan bredda till dagvattennätet vid höga flöden. 

 
7.1 Dagvattenhantering på kommunal mark 
Ett förslag är att fördröjning och rening av dagvatten på lokalgator och torgytor åstadkoms med hjälp 
av dagvattenmagasin. I Tabell 5.3 redovisas för respektive yta den volym dagvatten som behöver 
hanteras och eftersom området kan delas upp i nästan lika stora delar avrinning åt vartdera hållet så 
behöver 175 m3 fördröjas per avrinning, alltså via Kapellvägen samt mot Skeppsrondellen. 

7.1.1 Fördröjningsmagasin och fördröjningsytor 

Vid intensiva regn är fördröjningsmagasin effektiva då de tar upp och fördröjer det snabbt 
avrinnande dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor. I Figur 7.1:1 nedan visas möjliga platser för 
dagvattenfördröjning med till exempel fördröjningsmagasin. Volymen som är beskriven är 175 m3 per 
avrinningssida av området, men detta får utredas närmare i detaljprojekteringsskedet. Ytorna visas 
som lila markeringar. Ska Skeppsrondellen byggas om kan även ytan i själva rondellen användas för 
att anlägga fördröjning- och reningsåtgärder. 
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Figur 7.1:1. Förslag på placering av fördröjningsmagasin 
 
Området kommer till största del bebyggas och hårdgöras enligt gällande planförslag. Planförslaget 
har en ogynnsam effekt på möjligheterna att använda sig av öppna fördröjningslösningar för 
dagvattenhantering inom området då ytorna blir för små för detta. Då det inte finns utrymme för 
öppna fördröjningsmagasin rekommenderar ÅF att underjordiska fördröjningsmagasin anläggs under 
t.ex., parkerings- och torgytor. De kan utgöras av gropar som fylls med ett grovt krossmaterial 
(stenkista) eller dagvattenkassetter. Båda dessa magasintyper måste anläggas ovan grundvattenytan 
annars kan inte hela volymen nyttjas för magasinering. En stenkista har en hålrumsvolym på ca 30 %, 
vilket är den aktiva magasineringsvolymen. För ett magasin med dagvattenkassetter är 
hålrumsvolymen 95 %, vilket innebär att jämfört med en anläggning av makadam är det möjligt att 
spara mer än 2/3 av ytbehovet med kassetter, se Tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1. Erfordrad fördröjningsvolym och dimensionering av LOD-lösningar efter exploatering med en 
hålrumsvolym på ca 95 % för dagvattenkassetter och 30 % för makadammagasin 

Total fördröjningsvolym för området, kan ses i Tabell 5.3 350 m3 

Motsvarande volym makadammagasin för fördröjning av hela vattenvolymen  1167 m3 

Motsvarande volym dagvattenkassetter för fördröjning av hela vattenvolymen  368 m3 

 

Fördröjningsmagasin 
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Kommunala ytor är begränsade inom området och som en följd av det rekommenderas 
fördröjningsmagasin med dagvattenkassetter, se Figur 7.1:2. Magasinen ska anslutas till befintliga 
anslutningspunkter och ha ett bräddavlopp som ansluter mot befintliga dagvattenledningar 
nedströms.  

 

 

 
Figur 7.1:2. Dagvattenkassetter (www.plastinjectwatersystem.se) och dagvattenmagasin med kassetter 
(Uponor)  
 

 
Figur 7.1:22. Dagvattenmagasin med rör (kwhpipe.se) 
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7.1.2 Genomsläppliga material och Biofilter 
Andelen hårdgjorda ytor kan begränsas med olika genomsläppliga material som till exempel 
nedsänkta grönytor, grusytor eller hålsten av betong (gräsarmering) där det är möjligt, se Figur 
7.1.2:1. Exempel på möjliga platser kan vara torgytor, parkeringsplatser, gångbanor, uppfarter eller 
parkmark, men placering och val av fördröjnings- och reningsåtgärd bör utredas närmare i 
detaljprojekteringsskedet. Genomsläppliga material utjämnar flöden, sänker flödeshastigheter och 
renar till viss del även dagvattnet. 
 

 
Figur 7.1.2:1. Exempel på genomsläppliga material (nedsänkt grönyta (Rain Gardens), grusytor och 
gräsarmering) 
 

Biofilter eller infiltrationsstråk med träd kan beskrivas som grunda försänkningar i landskapet under 
vilket det finns ett dränerande lager och ett filtermaterial som är täckt med vegetation, se Figur 
7.1.2:2. Förutom att fördröja dagvatten bidrar det med biologisk mångfald och estetiska värden och 
har dessutom god förmåga att rena förorenat dagvatten. En nackdel kan vara att det har relativt 
stora underhållsbehov. Se vidare Funkias handling. 
 

 
Figur 7.1.2:2. Infiltrationsyta med träd 
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7.2 Dagvattenhantering längs Stockholmsvägen 
Ett krav från Håbo kommun har varit att nuvarande utsläppsflöde ska eftersträvas och mer dagvatten 
än idag inte ska tillföras det kommunala dagvattennätet nedströms planområdet. Förutsättningarna 
för LOD inom planområdet är osäkra till följd av bland annat ogynnsamma höjdförhållanden, 
begränsat utrymme på kommunal mark och osäkerhet kring geotekniska förhållanden. Därför har ÅF 
på önskemål av Håbo kommun även utrett möjligheten till att ta hand om dagvattnet från 
planområdet nedströms den platå som rullstensåsen i planområdet utgör. ÅF anser att det bästa ur 
smidighets- och kostnadssynpunkt då är att hantera dagvattnet från planområdet längs den norra 
sidan av Stockholmsvägen mot planområdet.  
 
I den här utredningen har Stockholmsvägen inte varit med i beräkningarna då den omfattas av ett 
eget avvattningssystem, se rubrik 1.1 och Figur 1.1. Dagvattnet från planområdet kommer att rinna 
ut från området åt två håll, via Kapellvägen och mot Skeppsrondellen. Nedan finns förslag på två sätt 
att hantera dagvattnet nedströms området. 
 

7.2.1 Infiltrationsstråk längs Stockholmsvägen 

Infiltrationsstråk (här gräsbeklädda diken) med eller utan träd längs med Stockholmsvägen, mellan 
cykelbana och körbana med parkeringar på den norra sidan av vägen, renar och fördröjer dagvatten 
på ett effektivt sätt. Dagvattnet tillåts rinna över beväxta ytor på en bred front och i relativ plan 
lutning för att samtidigt sippra ned i marken mot dräneringsledning. Uppbyggnaden av dikena bör 
utformas med makadam, kupolsilar med jämna mellanrum samt en dräneringsledning i botten av 
diket. Se Figur 7.3.1:1 för förslag på utformning samt 7.3.1:2 för placering av stråken. 
 
 

Figur 7.3.1:1 T.v. Utformning infiltrationsstråk. T.h. Placering av infiltrationsstråk utmed Stockholmsvägen  
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Figur 7.3.1:2. Förslag på placering av infiltrationsstråk 

Ytmässigt finns potential till att få plats med detta även efter att vägen har gjorts om utifrån 
gatuprojektering, se Figur 7.3.1:3. Infiltrationsstråken och parkeringsytorna kan även kombineras 
med biofilter med eller utan träd, se Figur 7.3.1:3. 
 

 

 

Figur 7.3.1:3. T.v. Exempel från en gatuprojektering med infiltrationsstråk och träd i grönt. T.h. Infiltrationsstråk 

med träd mellan gata och hus ur P105 figur 9.37 
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7.3 Dagvattenhantering på kvartersmark 
Största andelen dagvatten från kvartersmarkerna kommer från hustaken. Det åligger 
fastighetsägaren att omhänderta och fördröja dagvatten inom den enskilda fastigheten så långt som 
det är möjligt. ÅFs systemtänk för omhändertagande av dagvatten möjliggör att något dagvatten inte 
behöver tas om hand på kvartersmark, men genom nedanstående förslag kan besparingar göras på 
det gemensamma systemet.  
 
Dagvatten från kvartersmarkens ytor ska renas och tas omhand så långt som det är möjligt på 
kvartersmark och i normala fall ska flödet ut från kvartersmark på dagvattennätet vara oförändrat 
efter exploateringen. Reningsstegen kommer att bero på tomternas utformning och vilken möjlighet 
som finns. Nedan ges förslag på möjliga renings- och fördröjningsåtgärder för mindre regn.  
 

Genom att ta hand om dagvatten lokalt och i närheten till föroreningskällan spar man på 
utrymmeskrävande åtgärder nära recipienten. De kommunala dagvattenledningarna har begränsad 
kapacitet och ska därför inte belastas med mer flöde än nödvändigt.  
 

Vegetation och gröna ytor spelar en stor roll vad gäller rening av dag- och regnvatten. De gynnar 
sedimentation av föroreningar i form av partiklar. Genom systematisk utformning av marken med 
naturliga försänkningar skapa fördröjning och magasineringsmöjligheter, se Figur 7.2:1. 
 

 
Figur 7.2:1. Exempel på hantering av dagvatten med hjälp av vegetation och gröna ytor. 
 

Planens stora andel utgörs av takytor och därför är val av takmaterial väldigt avgörande för mängden 
föroreningar och regnvattenflöden. Gröna tak bedöms reducera volymen med mer än 50 % för regn 
med kort varaktighet, Se Figur 7.2:2. 
 
Att använda gröna tak på husen som ligger på kvartersmark har främst värde för att minska behovet 

av magasinsvolym längre nerströms i dagvattensystemet. Det finns mycket liten forskning gjord på 

reningseffekter och de studier som gjorts visar på mycket små eller i vissa fall negativa effekter 

främst vad gäller gödningsmedel som nitrat och fosfor. Dessa effekter avtar dock med takets livstid. 

Vad gäller tungmetaller visar experiment en mycket liten förändring mot konventionella tak (Svenskt 

vatten utveckling, 2016; Skanska teknik, 2013). 

Sammanfattningsvis är reningseffekten av gröna tak försumbar men de har andra positiva effekter 

som ökad grönytefaktor, minskning av erforderlig magasinsvolym samt minskad totalvolym 

dagvatten. Totalmängden dagvatten från gröna tak kan förväntas minskas med cirka 50% på årsbasis. 

Marken ska luta bort från husen för att undvika källaröversvämningar. Tumregeln är att lutningen ska 
vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut. Finns det infiltrationsmöjligheter kan 
takvattnet avledas via rännor till diken eller stenkistor, se Figur 7.2:2.  
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Figur 7.2:2. Exempel på grönt tak och utformning hantering av takvatten 

 
Förslag på lösningar för hantering av dagvatten under kapitel 7.1 kan tillämpas även inom 
kvartersmark om systemtänket är ett annat än det som redogörs för i utredningen.  
 
7.4 Instängda områden 
Höjdsättning av området är viktigt för en bra dagvattenhantering. Vid byggnation bör höjdsättning 
och avledning av dagvatten ske så att avrinningen avleds bort från husen. Genom en lämplig 
höjdsättning undviker man att instängda områden skapas. Ett instängt område anges som ett 
område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall. Instängda områden riskerar 
därför att översvämmas vid regn som är större än vad som kan tas emot av ledningssystemet. Figur 
7:4 visar områden som eventuellt har risk och sannolikt har risk att bli instängda.  

 
Figur 7:4. Instängda områden 

  

Gul markering visar eventuell risk 

för stående vatten, beroende på 

höjdsättning på innergård 

Lila markering visar område där det 

sannolikt blir en risk 
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8 Fortsatt arbete/ytterligare utredningar 
I samrådshandlingen för Detaljplan Väppeby 7:18 med flera går det att på sidan 21 läsa om servitut 
och ledningsrätter, se text nedan från handlingen, daterad 2013-09-23. 
 
Servitut och ledningsrätter  
Håbo kommun har ledningsrätt för en VA-ledning som belastar Bista 13:1 (akt 0305-12/6). 
Upphävande eller ändring av servitut sker i en lantmäteriförrättning. 
 
Markundersökning 
För att bättre kunna bedöma områdets geologi bör en utökad geoteknisk undersökning utföras för 
hela utredningsområdet (se Figur 3.1:2). 
 
Övrigt fortsatt arbete kan exempelvis beröra samordning mellan olika ledningsägare för att på bästa 
sätt samordna gemensamma dagvattenanläggningar för ett framtida, förändrat dagvattenflöde. Val 
av metoder för dagvattenfördröjning måste utredas, exempelvis om fördröjning skall åstadkommas 
med eller utan infiltration. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för etablering av adekvat dagvattenhantering inom den egna fastigheten 
genom främst (LOD)-lösningar. Principlösning väljs av den enskilde fastighetsägaren/byggherren. 
 
Då detaljplanen, daterad augusti 2016, har kvartersgator som i lutning ansluter mot kommunal gata 
måste någon avskärande åtgärd utföras i detaljprojekteringsskedet så inte dagvatten från 
kvartersmark utan fördröjning och rening går mot kommunala gatan. Se Bilaga 1, närmast järnvägen.  
 
För fortsatt arbete behövs ett beslut av kommunen gällande fördelningen av dagvattenhanteringen 
mellan kommunal mark och kvartersmark.  
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Sammanfattning 
Håbo kommun upprättar en detaljplan som prövar förutsättningarna för bostäder i 
området Väppeby som ligger mellan Mälarbanan och Stockholmsvägen. WSP Aku-
stik har på uppdrag av Håbo kommun utfört en buller- och vibrationsutredning. I 
denna rapport redovisas beräknade ljudnivåer från spår- och vägtrafik samt resulta-
tet från vibrationsutredningen.  

Bullerutredningen bygger på uppmätta vägtrafikmängder som används för nuläges-
beräkningarna som de är och som räknas upp till prognos för år 2030 med en ökning 
på 1,5 % per år för utbyggnadsalternativ. Trafikuppgifter gällande spårtrafiken har 
erhållits från Trafikverkets statistikservice. 

Rapporten innefattar även resultat av vibrationsmätningar inom planområdet. Uti-
från resultaten bedöms sannolikheten för komfortvibrationer i de planerade byggna-
derna.  

Resultat 

Beräkningarna visar på att planområdet kommer utsättas för ekvivalenta ljudnivåer 
över 65 dBA och maximala ljudnivåer upp mot 91 dBA om inga åtgärder utförs. De 
högsta nivåerna beräknas på de fasader som ligger närmast järnvägen. Följden av de 
höga ljudnivåerna är att fasaderna närmast järnväg måste dimensioneras noga. Om 
lättkonstruktionsväggar väljs kommer de behöva vara mycket tjocka. Ljudnivåerna 
kommer även att påverka vilka fönster och vilken ventilationslösning som kan an-
vändas. Uteluftsdon är inte lämpligt i fasad mot järnväg. Eventuella balkongdörrar 
mot spår klarar inte att dämpa ljudnivåerna tillräckligt utan måste skärmas av. Föns-
terareor kan behöva begränsas mot spår. Om ljudklass B väljs invändigt kommer det 
bli än svårare att klara kraven.  

 

Om de befintliga skärmarna på båda sidor om järnvägen kompletteras så att de hål-
ler tätt 2 meter över mark samt att det monteras absorbenter på spårsidan sänks den 
maximala ljudnivån med mellan 1 och 5 dB jämfört med utbyggnad utan åtgärd. 
Största sänkningen av ljudnivån sker i det första våningsplanet. Den högsta maxi-
mala ljudnivån är då 90 dBA på fasad vilket fortfarande är mycket högt. Denna åt-

gärd ger även positiva effekter för de boende längs Väppebyvägen som erhåller en 
sänkning av ekvivalenta och maximala ljudnivån på 1-2 dB jämfört med Nollalter-
nativet.  

Med en 3 meter hög skärm mot planområdet sjunker ljudnivåerna för de lägre vå-

ningsplanen mot järnvägen. Maximala ljudnivån sjunker med runt 2 dB i de övre vå-
ningsplanen och upp till 9 dB i det första våningsplanet, jämfört med utbyggnad 
utan åtgärd.  

De byggnader som planeras ner mot Stockholmsvägen utsätts för maximala ljudni-
våer upp mot 85 dBA vilket medför att även de fasaderna måste dimensioneras nog-
grant för att klara inomhusnivåerna. De maximala ljudnivåerna kommar att vara di-
mensionerande för val av fasad och fönster. 
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Påverkan på Väppebyvägen och området nedanför om Stockholmsvägen  

De boende på Väppebyvägen har nivåer över riktvärden i dagsläget. Med bebyg-
gelse och trafikökning längs Mälarbanan beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna bli 
1 dB högre för alla fastigheter utom för en som får en höjning av ekvivalenta ljudni-
vån på 2 dB. Den befintliga skärmen mot Väppebyvägen är delvis kompletterad upp 
till 2 meter över mark övriga delar håller endast en höjd på 1,6 meter över mark. För 
att förbättra ljudmiljön hos för de boende på Väppebyvägen kan skärmen komplette-
ras så att den håller 2 meter över mark över hela sträckan.  

Ytterligare förbättring erhålls om bullerskärmarna kompletteras med absorbenter på 
spårsidan för att minska reflexer i dessa. Med en komplettering av planket upp till 2 
meter över mark samt montering av absorbenter mot spårsida, montering av absor-
benter utförs både på planket mot Väppebyvägen samt mot planområdet. Med denna 
åtgärd sänks ljudnivån för de boende längs Väppebyvägen jämfört med Nollalterna-
tivet med 1-2 dB. Vilket betyder att de boende inte får någon ökning i de ekviva-
lenta ljudnivåerna och en sänkning av de maximala ljudnivåerna jämfört med nulä-
get. 

 

Påverkan på området nedanför Stockholmsvägen 
De beräknade ljudnivåerna i området nedanför Stockholmsvägen påverkas inte av 
att planområdet bebyggs. Den förväntade trafikökningen bidrar med upp till 1 dB 
ökning i ekvivalenta ljudnivån, maximala ljudnivån påverkas inte.  

 

Ny dragning av Håtunavägen 
I och med den nya planen planeras en ny dragning av Håtunavägen. Den närmaste 
byggnaden kommer få maximala ljudnivåer på fasad på upp till 85 dBA i första vå-

ningsplan för övriga våningsplan är nivåerna inte höga från vägtrafik. Åtgärder ska 
utföras så att inte tung trafik kör längs den del av Håtunavägen som går genom plan-
området.  

 

Ny spårdragning för 15-minuters pendeltågstrafik 
I förslaget med 15-minuters pendeltågstrafik flyttas spåret närmast planområdet yt-
terligare ca 5 meter närmare planområdet. Flytten av spår medför att det befintlig 
plank som står där inte kan vara kvar. Vi har utfört beräkningar där ett nytt buller-
plank uppförs ca 4 meter från spårmitt. Initialt har effekten av ett 2 meters buller-
plank beräknats.  

Effekten av spårflytt med en 2 meter hög absorberande skärm ser ut att sänka nivån 
något för byggnaden längst söderut samtidigt som det har något sämre effekt än al-
ternativet med 2 meter höga skärmar utan spårflytt för övriga byggnader. Detta be-
ror troligen på att den befintliga skärmen har inte står optimalt i den södra delen. De 
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boende vid Väppebyvägen får en viss höjning av nivån vid en spårflytt. Detta beror 
på att mer ljud sprider över skärmen från spåret som flyttas. För att en skärm ska ha 
optimal verkan ska den stå så nära källan eller mottagaren som möjligt. 

 

 

Vibrationer 

Utifrån mätresultaten och analysen av dessa rekommenderar vi att de nya byggna-
derna grundläggs med pålning för att undvika störande vibrationer för de boende. 
Om husen byggs direkt med platta på mark finns risk att de boende kommer att upp-
leva komfortvibrationer. Risken för vibrationsstörning bör tas på allvar, eftersom 
höga vibrationsnivåer oftast upplevs som ett större problem än buller för de boende. 
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1. Underlag 
Följande underlag har använts: 

· Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. Samrådshandling daterad 2013-09-23 
· ”grundkarta till bullerutredningen” och ” Detaljplan_väppeby_l” i dwg for-

mat. 
· Trafikbullerutredning för Bålsta centrum. Erhållen från Håbo kommun 

Samt indata för väg och spårtrafik enligt nedan. 

1.1. Indata för vägtrafik  
Nuläge 

Trafikmängderna har erhållits av Håbo kommun. De trafikmängder som presenteras 
i tabellerna nedan är använda för beräkningar av nuläge år 2015.  

Väg ÅDT Andel tung trafik Hastighet 
[km/h] 

Stockholmsvägen,  
 

8600 7 % 40 

Håtunavägen  
 

560 9 % 30 

 
  

 

Utbyggnadsalternativ 
De trafikmängder som presenteras i tabellen nedan är uppräknade med 1,5 % per år 

till år 2030.  För projektering av nya byggnader är det brukligt att beräkna med 
framtidsprognos. Håtunavägen kommer i och med ombyggnaden att begränsas så att 
ingen tung trafik ska kunna köra genomgående. 

Väg ÅDT  Andel tung trafik Hastighet 
[km/h] 

Stockholmsvägen,  
 

11300 7 % 40 

Håtunavägen  
 

200 0 % 30 
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1.2. Indata för spårtrafik  
Nuläge 

Trafikmängderna har erhållits av Trafikverket och avser år 2014. Största tillåtna 
hastighet för banan är 200 km/h.  

Tågtyp Antal tåg/dygn Maxlängd (m) Medellängd (m) 

Maxhastighet 
km/h per tåg-

typ 
Beräknad 
hastighet 

Intercity 20 381 173 200  
Snabbtåg 
(X40 mm) 29 330 120 200  
X60 (SL) 70 214 189 160 1001) 

Godståg 6 6802) 476 100  
1) Hastigheten för X60 har i beräkningarna satts till 100 km/h då dessa tåg stannar eller 

startar vid Bålsta station.  

2) Dimensionerande vid beräkning av maximal ljudnivå 

 

 

 

Utbyggnadsalternativ 
Trafikmängderna har erhållits av Trafikverket och avser prognos för år 2030. Största 
tillåtna hastighet för banan är 200 km/h. Dessa trafiksiffror överensstämmer med 15 
minuters pendeltågstrafik (SL).  

Tågtyp Antal tåg/dygn Maxlängd (m) Medellängd (m) 

Maxhastighet 
km/h per tåg-

typ 
Beräknad 
hastighet 

Intercity 20 381 173 160  
Snabbtåg 
(X40 mm) 94 330 120 200  
X60 (SL) 100 214 189 160 1001) 
Godståg 7 6802) 476 100  

1) Hastigheten för X60 har i beräkningarna satts till 100 km/h då dessa tåg stannar el-
ler startar vid Bålsta station.  

2) Dimensionerande vid beräkning av maximal ljudnivå 
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2. Bedömningsgrunder 
Håbo kommun har bestämt att avstegfall A enligt nedan ska gälla som riktvärden för 

planområdet.  

 

Riktvärden för trafikbuller antagna av riksdagen 
Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter (proposition 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller:  

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur: 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Stockholms Länsstyrelses riktvärden 
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3. Beräkning av buller 

3.1. Förutsättningar 
Beräkningar har utförts med programmet SoundPLAN 7.3. Programmet beräknar 
ekvivalent och maximal ljudnivå i enlighet med Nordisk beräkningsmodell för bul-
ler från vägtrafik (Naturvårdsverkets Rapport 4653).  

Modellen har skapats från följande underlag: 

· ”grundkarta till bullerutredningen.dwg”, ”Detaljplan_väppeby_I.dwg” er-
hållna från Magnus på Smideman Arkitekter AB. 

· Illustrationsplan erhållen från Smideman Arkitekter AB.  

· Vägtrafikmängder erhållna från Håbo kommun 

· Tågtrafikdata erhållet från Trafikverket Statistical service. Gällande dagslä-

get. 

·  Tågtrafikdata prognos för år 2030  

 

De befintliga bullerplanken har okulärbesiktats. De sluter till största del tätt ner mot 
mark men det finns delar där det är håligheter som behöver åtgärdas. I övrigt är det 
tätt upp till ca 1,6 meter över mark. Det finns håligheter som delvis är igensatta upp 
till 2,1 meters höjd över mark. Se bild 1 nedan. 
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Bild 1. Befintligt bullerplank i fullhöjd 2,1 meter upp till överliggaren och i övrigt tätt 
upp till 1,6 meter över mark. Håligheter under plank.  
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3.2. Beräkningsnoggrannhet 
I Nordiska beräkningsmodellen finns en beräkningsnoggrannhet på ± 2-3 dB. Nog-
grannheten i beräkningarna beror även på indata, såsom trafikuppgifter, höjdkurvor, 
placeringen av hus och höjder, vägstandard etc. I denna utredning är noggrannheten 
som högst beräkningsmodellens noggrannhet på ± 2-3 dB. Beräkningarna är utförda 
med 3 reflektioner. 

 

3.3. Beräkningsfall 
I samtliga beräkningsfall med åtgärd på plank förutsätts att absorbenter monteras på 

planken mot spår, vilket gäller planken på båda sidor av spåren.  

Utredningen innefattar beräkningsfallen: 

- Nuläge för planområdet 
- Nuläge för boende på Väppebyvägen 

- Nuläge för boende väster om Stockholmsvägen 
- Utbyggnadsalternativ utemiljö för planområdet (med och utan åtgärd). 
- Utbyggnadsalternativ hur påverkas Väppebyvägen 
- Nollalternativ med trafik enligt prognos för år 2030 utan utbyggnad av plan-

området 
- Utbyggnadsalternativ med flyttat spår på grund av 15 minuters pendeltågs-

trafik  
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4. Resultat av beräkningar 
De beräknade ljudnivåerna presenteras som utbredningskartor i bilagorna. Ljudnivå-
erna är beräknade 2 meter ovan mark för bedömning av uteplatser. Resultatet visas 
även som fasadnivåer där den högsta ekvivalenta ljudnivån i dBA per fasad visas i 
plan. För de nya byggnaderna i planområdet redovisas även fasadnivåer som 3D 
vyer där ljudnivåerna visas per våningsplan.  

Bilagorna täcker in hela planområdet, Väppebyvägen och området öster om Stock-
holmsvägen.  

Bilagorna är numrerade enligt principen X_Y_Z där X visar på vilket utredningsal-
ternativ, Y visar ekvivalent eller maximal ljudnivå och Z visar på vilken vy som 
presenteras. 

 

X  

- 1-5 Visar ljudutbredningskartor 
- 10-16 Visar ljudnivåer på fasad som frifältsvärden 

Y 

- 1. Ekvivalent ljudnivå 

- 2. Maximal ljudnivå från järnvägstrafik 
- 3. Maximal ljudnivå från vägtrafik   

Z 

- 1-3 Olika vyer för fasadnivåerna 
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Sammanfattning resultat 

· Dimensionerande för fasaderna närmast spår är maximala ljudnivåerna vid 
en tågpassage. De maximala ljudnivåerna uppgår till 91 dBA på närmaste 
fasader om inga spårnära åtgärder utförs. 

· Denna nivå är hög och kommer att begränsa val av fasadkonstruktion samt 
storlek och typ av fönster och ventilationssystem.  

· Med de valda riktvärdena kommer utmaningen bli att få till planlösningar 
som klarar hälften av boningsrummen mot sida med betydligt lägre ljudnivå 

än 55 dBA på fasad samt att skapa uteplatser där maximala ljudnivån inte 
överskrider 70 dBA. På de gårdar där maximala ljudnivån beräknas högre 
än 70 dBA måste uteplatserna skärmas av. 

· Vid komplettering av planken upp till 2 meter samt montering av absorben-
ter mot spår sänks de maximala ljudnivåerna med 1-5 dB, som mest i första 
våningsplan. Detta gör det lite enklare att välja fönster men ljudnivåerna är 
fortfarande mycket höga. Samtliga beräkningar med någon form av åtgärd 
på planken förutsätter att även absorbenter monteras på spårsidan vilket gäl-
ler för båda planken. 

· De maximala nivåerna sjunker något med högre plank. Med 4 meter högt 
plank mot planområdet sjunker de maximala nivåerna till 90 dBA vid en fa-
sad närmast järnväg. I de två första våningsplanen sjunker maximala ljudni-
vån 6-10 dB. 

· En spårflytt medför att den befintliga skärmen behöver rivas. Med en 2 me-
ter hög skärm på 4 meters avstånd från närmaste spår beräknas den maxi-
mala ljudnivån sjunka något vid den byggnad som ligger längs söderut, vid 
övriga byggnader ökar maximala ljudnivån något jämfört med fallet utan 
flytt av spår och 2 meter höga skärmar. 
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4.1. Effekter av framtida trafikökning - Nollalternativ 
· Bilaga 1_1 Ekvivalent ljudnivå där effekten av den framtida trafikökningen 

presenteras, 2 meter över mark. 
· Bilaga 1_2 och bilaga 1_3 Dessa bilagor visar att de maximala ljudnivå-

erna inte ändras på grund av trafikökningen, presenteras 2 meter över mark. 
· Bilaga 10_1_1 och bilaga 10_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för Nu-

läge 
· Bilaga 11_1_1 och bilaga 11_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad Nollal-

ternativ 
· Bilaga 10_2_1 och bilaga 10_2_2 Presenterar maximala ljudnivåer på fa-

sad för Nuläge och Nollalternativ 
·  

Boende längs Väppebyvägen får något förhöjda ekvivalenta ljudnivåer vid fasad när 

trafiken på järnvägen ökar. Den ekvivalenta ljudnivån beräknas öka med 1 dB i nol-
lalternativet jämfört med dagsläget. Nollalternativet är beräknat på trafikprognos för 

år 2030. 

De maximala ljudnivåerna från järnväg ändras inte då hastigheten och längden för 

dimensionerande godståg är oförändrade i prognosen.  

För de boende nedanför Stockholmsvägen medför trafikökningen enligt prognos 1 
dB skillnad i de ekvivalenta ljudnivåerna, för de maximala ljudnivåerna är det ingen 
skillnad mot nuläge.  
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Bild 2. Ljudnivåer 2 m över mark för Nuläge och Nollalternativ. Ljusgröna ytor har 
ekvivalent ljudnivå under 55 dBA, och gröna ytor under 50 dBA.  

 

 

4.2. Effekter av utbyggnadsalternativ utan åtgärder 
· Bilaga 2_1 Ekvivalent ljudnivå Nollalternativ och Utbyggnadsalternativ, 2 

meter över mark. 
· Bilaga 2_2 Maximal ljudnivå från järnvägtrafik Nollalternativ och Utbygg-

nadsalternativ, 2 meter över mark. 
· Bilaga 2_3 Maximal ljudnivå från vägtrafik Nollalternativ och Utbygg-

nadsalternativ, 2 meter över mark. 
· Bilaga 12_1_1 och bilaga 12_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för Ut-

byggnadsalternativ 
· Bilaga 12_2_1 och bilaga 12_2_2 Maximala ljudnivåer på fasad för Ut-

byggnadsalternativ 
· Bilaga 12_1_3 och bilaga 12_2_3 Ekvivalenta och maximala ljudnivåer 

från vägtrafik på fasad för Utbyggnadsalternativ längs Stockholmsvägen 
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Planområdet utsätts för höga maximala och ekvivalenta ljudnivåer närmast järn-
vägsspåren. Byggnaden närmast Håtunavägen har högst ljudnivåer med 65 dBA ek-
vivalent och 91 dBA som maximal ljudnivå på fasad. De maximala ljudnivåerna är 
även höga i de nedre planen ut mot Stockholmsvägen, som högst 85 dBA vid fasad. 

 

Effekten av utbyggnaden av planområdet tillsammans med trafikökningen ger en 
beräknad höjning av den ekvivalenta ljudnivån med 1 dB för alla byggnader längs 
Väppebyvägen utom en fastighet (Bista 12:1) som får en höjning på 2 dB om ingen 
åtgärd utförs.  

En ökning med 2 dB går nätt och jämt att uppfatta. 

De maximala ljudnivåerna på fasad vid Väppebyvägen beräknas öka med 1 dB på 

grund av den nya bebyggelsen i planområdet.  

För de boende nedanför Stockholmsvägen medför trafikökningen och utbyggnaden 
av planområdet 1 dB höjning jämfört med nuläget i de beräknade ekvivalenta ljudni-
våerna. De maximala ljudnivåerna vid fasad beräknas inte öka.  
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4.3. Effekter flytt av spår för 15-minuterstrafik 
· Bilaga 16_1_1 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för alternativet med flyttat 

spår. Vy mot Väppebyvägen 

· Bilaga 16_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för alternativet med flyttat 
spår. Vy mot planområdet. 

· Bilaga 16_2_1 Maximala ljudnivåer på fasad från järnvägstrafik för alterna-
tivet med flyttat spår. Vy mot Väppebyvägen 

· Bilaga 16_2_2 Maximala ljudnivåer på fasad från järnvägstrafik för alterna-
tivet med flyttat spår. Vy mot planområdet. 

 

Vid flytt av närmaste spår enligt utredningen för 15-minuters pendeltågstrafik till 
Bålsta station har beräkningar utförts med en 2 meter hög skärm mot planområdet. 
Skärmen i beräkningarna har absorberande material på spårsidan, vilket även den 
befintliga bullerskärmen mot Väppebyvägen har i dessa beräkningar. Jämfört med 
fallet utan flytt av spår med 2 meter höga skärmar längs spår beräknas den maxi-
mala ljudnivån bli något lägre vid den byggnad som ligger längs söderut, vid övriga 
byggnader beräknas den maximala ljudnivån öka någon dB. 
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4.4. Effekter av åtgärdsförslag 
· Bilaga 3_1 Ekvivalent ljudnivå Utbyggnadsalternativ utan åtgärd och med 

bullerskärmarna kompletterade upp till 2 meter över mark samt med absor-
benter på sida mot spår, beräknad ljudnivå 2 meter över mark. 

· Bilaga 3_2 Maximal ljudnivå Utbyggnadsalternativ utan åtgärd och med 
bullerskärmarna kompletterade upp till 2 meter över mark samt med absor-
benter på sida mot spår, beräknad ljudnivå 2 meter över mark. 

· Bilaga 4_1 Ekvivalent ljudnivå Utbyggnadsalternativ med bullerskärmarna 
kompletterade upp till 2 meter över mark samt med absorbenter på sida mot 
spår - och med 3 meter hög skärm mot planområdet och 2 meter hög skärm 
mot Väppebyvägen, båda med absorbenter mot spår, beräknad ljudnivå 2 
meter över mark. 

· Bilaga 4_2 Maximal ljudnivå Utbyggnadsalternativ med bullerskärmarna 
kompletterade upp till 2 meter över mark samt med absorbenter på sida mot 
spår - och med 3 meter hög skärm mot planområdet och 2 meter hög skärm 
mot Väppebyvägen, båda med absorbenter mot spår, beräknad ljudnivå 2 
meter över mark. 

· Bilaga 5_1 Ekvivalent ljudnivå Utbyggnadsalternativ med bullerskärmarna 
kompletterade upp till 2 meter över mark samt med absorbenter på sida mot 
spår - och med 4 meter höga skärmar mot planområdet och mot Väppebyvä-
gen, båda med absorbenter mot spår, beräknad ljudnivå 2 meter över mark. 

· Bilaga 5_2 Maximal ljudnivå Utbyggnadsalternativ med bullerskärmarna 
kompletterade upp till 2 meter över mark samt med absorbenter på sida mot 
spår - och med 4 meter höga skärmar mot planområdet och mot Väppebyvä-
gen, båda med absorbenter mot spår, beräknad ljudnivå 2 meter över mark. 

·  
· Bilaga 13_1_1 och bilaga 13_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för Ut-

byggnadsalternativ med 2 meter höga skärmar 
· Bilaga 13_2_1 och bilaga 13_2_2 Maximala ljudnivåer på fasad för Ut-

byggnadsalternativ med 2 meter höga skärmar 
· Bilaga 14_1_1 och bilaga 14_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för Ut-

byggnadsalternativ med 3 meter hög skärm mot planområdet och 2 meter 
hög mot Väppebyvägen 

· Bilaga 14_2_1 och bilaga 14_2 Maximala ljudnivåer på fasad för Utbygg-
nadsalternativ med 3 meter hög skärm mot planområdet och 2 meter hög 
mot Väppebyvägen 

· Bilaga 15_1_1 och bilaga 15_1_2 Ekvivalenta ljudnivåer på fasad för Ut-
byggnadsalternativ med 4 meter höga skärmar 

· Bilaga 15_2_1 och bilaga 15_2_2 Maximala ljudnivåer på fasad för Ut-
byggnadsalternativ med 4 meter höga skärmar 

·  
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Med 2 meter höga skärmar 
Med en höjning av bullerskärmarna upp till 2 meter samt montage av absorbenter på 

sidan mot spår sjunker de maximala ljudnivåerna vid de närmaste fasaderna med 1-5 
dB, störst förbättring erhålls i det första våningsplanet. Endast marginella förbätt-
ringar i de övre våningsplanen. Boende på Väppebyvägen får en sänkning av ekvi-
valenta och maximala ljudnivån med mellan 1-2 dB jämfört med Nollalternativet.  

 
Bild 3. Ljudnivåer 2 m över mark för Utbyggnadsalternativ med och utan åtgärd. 
Ljusgröna ytor har ekvivalent ljudnivå under 55 dBA, och gröna ytor under 50 dBA.  

  



 
 

 

 

Uppdragsnr:  10205185-01 Väppeby 7:18 m.fl., Håbo kommun  

Daterad: 2015-07-01  

 Reviderad:  2018-01-15  

Handläggare: Andreas Malmqvist Status:    

 21 (27) 

ht
tp

://
am

s.
co

rp
.p

bw
an

.n
et

/p
ro

je
ct

s/
10

20
51

85
/D

oc
um

en
t/3

_D
ok

um
en

t/3
8_

R
ap

po
rt/

R
ap

po
rt

_1
02

05
18

5_
01

 B
ul

le
r o

ch
 v

ib
ra

tio
ne

r V
äp

pe
rb

y 
71

8 
m

fl 
R

ev
 D

.d
oc

x 
M

al
l: 

R
ap

po
rt 

Ad
va

nc
ed

 2
01

0.
do

t v
er

 1
.0

 

 

Med 3 meter hög skärm mot planområdet och 2 meter hög mot Väppebyvägen 

En bullerskärm på 3 meter ger även effekt i de övre våningsplanen där endast 
mindre delar av fasaden får maximala ljudnivåer upp mot 89 dBA. Jämfört Utbygg-
nadsalternativet med 2 meter höga skärmar ger den extra metern skärm en sänkning 
på 1-3 dB.   Denna skärm medför att det blir lättare att hitta fönster för att klara rikt-
värdena inomhus.  

Boende på Väppebyvägen får 1 dB höjning jämfört med situationen med 2 meter 
höga skärmar på båda sidor om spåret. Skärmarna i beräkningarna har absorbenter 
på sida mot spår.  
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5.  Åtgärder 
Då ljudnivåerna är höga vid fasaderna mot järnvägen krävs att noggrann dimension-
ering av fasad, fönster och ventilationssystem. Om fasaderna uppför i lättkonstrukt-
ion kommer de bli mycket tjocka. Uteluftsdon är inte lämpliga mot spår där ljudni-
våerna är som högst. Balkongdörrar erhåller inte tillräcklig ljudisolering för att klara 
de höga ljudnivåerna och måste skärmas av i fall det blir aktuellt att ha balkonger 
mot spår.  

Det blir maxnivåerna från tågtrafiken som blir dimensionerande för fasaderna närm-
ast järnvägen. Nivåerna beräknas till mellan 90 och 91 dBA på värst utsatta fasa-
derna.  

Vi har inga färdiga planlösningar men med en testberäkning för en fasad enligt ovan 
och 3,2 m2 fönsteryta, 12,5 m2 fasadyta, 20 m2 golvyta och rumshöjd på 2,5 m be-
räknades ljudreduktionstalet Rw+C hos fönster till 47 dB vilket är ett dyrt special-
fönster.  

 

Följande åtgärder bör beaktas: 

· Komplettering av befintligt bullerplank mot järnvägen 

· Uppförande av nytt bullerplank mot järnvägen 

· Lokala skärmar inom planområdet t.ex. för att skapa uteplatser med maxi-
mal ljudnivå som uppfyller kravet 70 dBA.  

· Att inglasade balkonger uppförs.  

· Lokala bullerskyddsskärmar, precis som för punkten ovan gäller att buller-
skyddsskärmen måste bryta siktlinjen mellan mottagare och ljudkälla.  

· Specialfönster. Dessa fönster ger bättre ljudisolering än normalt pga. ab-
sorption i fönsterkarm. Skillnad i ljudnivå ute och inne med vädringsöppet 
fönster är ca 10 dB för ett standard fönster men kan ökas till ca 25 dB med 
denna typ av specialfönster.  
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Bild 1. Exempel på specialfönster, hämtad från Trafikbuller i planeringen III, ISBN 10: 91-
85125-20-2, Alfa Print 2006 Sundbyberg. Fönsteröppningen förses exempelvis med ett yttre 
glas med vädringsöppning och ljudabsorbent mellan fönstret och det yttre glaset. 

 

5.1. Planlösningar 
För att klara kraven enligt avstegsfall A där hälften av boningsrummen ska ha till-
gång till tyst sida med betydligt lägre ekvivalent ljudnivå än 55 dBA på fasad krävs 
att lägenheterna planeras noggrant. Speciellt är det hörnlägenheterna där man behö-
ver vara lite kreativ i val av storlek på lägenhet och planering av rummen. Lägen-
heter med fasad mot järnvägen behöver vara genomgående för att få möjlighet till 
tyst sida mot innergård.  

De höga ljudnivåerna medger inte att balkonger placeras mot spår då balkongdörrar 
normalt inte har den ljudreduktion som krävs för att klara inomhusnivåerna.  

5.2. Uteplats  
Gemensamma uteplatser placeras på innergårdarna. Dessa ska skärmas av för att 
klara kravet på maximal ljudnivå på uteplats.  
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5.3. Bullerplank 

Sektion med bullerplank och höjdsättning 

Det befintliga bullerplanket är uppför som en tät skärm med en höjd av ca 1,5 meter, 
medan den totala höjden på planket är ca 2 meter. Den övre halvmetern är inte tät i 
dagsläget. En relativt enkel åtgärd är att bygga igen de håligheterna så att planket är 

tätt upp till 2 meter. 

Vid diskussion mellan arkitekten och kommunen har man kommit fram till att en 3 
meter hög skärm inte stör sikten för tågpassagerarna. Det kan vara möjligt att bygga 
på den befintliga skärmen upp till 3 meters höjd. Detta bör utredas närmare tillsam-
mans med trafikverket.  

    

 

6. Vibrationsutredning 
Vibrationsutredning Vibrationer från tågtrafiken skulle kunna medföra komfortstör-
ningar i bostäderna. För att göra en bedömning av risken för komfortstörande vibrat-
ioner i de färdiga husen har vibrationsmätningar genomförts i fyra punkter utmed 
spåret. 

6.1. Kriterier 
Det finns inga nationellt antagna riktvärden avseende komfortvibrationer, men det 
är praxis att jämförelser görs med svensk standard SS 460 48 61. Enligt denna går 
gränsen för ”måttlig störning” vid 0,4 mm/s (komfortvägt maxSLOW 1-80 Hz). 
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Gränsen för kännbara vibrationer går dock vid 0,2-0,3 mm/s. Ofta används riktvär-
det 0,4 mm/s men 0,3 mm/s förekommer också om man önskar skapa en bra boen-
demiljö och störningarna är ofta förekommande. 

Motsvarande nivåer för acceleration är 14,4 mm/s2 som gräns för måttlig störning 
och 36 mm/s2 som gräns för sannolik störning. 

6.2. Mätningar 
Mätningarna utfördes av Andreas Malmqvist den 3 december 2014. Mätutrustning 
var Soundbook med serienummer: 6481 och accelerometrar PCB 352B. 

Mätningar av komfortvibrationerna från tågen har utförts som bevakad mätning, det 
vill säga med operatör närvarande vid hela mätningarna. Mätningarna utfördes i ver-
tikal riktning i fyra mätpunkter. Givarna monterades på markspett som slogs ned i 
jorden till ca 0,5 m djup.  

Mätningarna gjordes i punkter enligt figur nedan. 

 
Figur 1 Mätpunkter. Avståndet mellan spår och mätpunkter för mp 1, 3 och 4 är ca 30 
m. Avståndet mellan spår och mp 2 är ca 75 m. 

Trafikeringen på sträckan var normal under mätningarna, och totalt uppmättes vib-
rationsnivåerna från 38 tåg. 
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Samtliga registrerade nivåer understeg kriteriet för ”måttlig störning” enligt 
SS 4604861, 14,4 mm/s2. 

 

 
Figur 2 Uppmätta komfortvibrationer i mark 

6.3. Skattning av vibrationsnivå i färdig byggnad 
För att översiktligt skatta vilka vibrationsnivåer de uppmätta markvibrationerna 
medför i färdig byggnad har vi använt ISO 4866, ”Vibration och stöt – Vibrationer i 
fasta konstruktioner – Vägledning för mätning av vibrationer och bedömning av 
dess effekt på konstruktioner”. 

Storleken på vibrationerna i färdig byggnad är beroende på markens styvhet och 
dämpning, byggnadens höjd, tyngd, stomme och grundläggning samt hur den på-
förda kraften sammanfaller med resonansfrekvensen för systemet byggnad-mark 
samt egensvängningsfrekvenser för byggnadsdelar. 



 
 

 

 

Uppdragsnr:  10205185-01 Väppeby 7:18 m.fl., Håbo kommun  

Daterad: 2015-07-01  

 Reviderad:  2018-01-15  

Handläggare: Andreas Malmqvist Status:    

 27 (27) 

ht
tp

://
am

s.
co

rp
.p

bw
an

.n
et

/p
ro

je
ct

s/
10

20
51

85
/D

oc
um

en
t/3

_D
ok

um
en

t/3
8_

R
ap

po
rt/

R
ap

po
rt

_1
02

05
18

5_
01

 B
ul

le
r o

ch
 v

ib
ra

tio
ne

r V
äp

pe
rb

y 
71

8 
m

fl 
R

ev
 D

.d
oc

x 
M

al
l: 

R
ap

po
rt 

Ad
va

nc
ed

 2
01

0.
do

t v
er

 1
.0

 

Enligt ISO 4866 kan vibrationsnivån i en färdig byggnad bli upp till två gånger 
högre än den markvibrationsnivå som uppmäts innan någon byggnad finns på plat-
sen. Detta skulle innebära att komfortvibrationsnivåer på över 14,4 mm/s2 kan före-
komma i färdig byggnad.  

Vår bedömning är därför att bostadshus skall pålgrundläggas, om möjligt till fast 
botten. 

7. Diskussion 
Som nämns ovan finns en risk att komfortvibrationsnivåerna i de nya bostäderna 
överskrider gränsen för måttlig störning enligt SS 4604861, speciellt i ovanvåning. 

Överskridande av riktvärden kan leda till att boende upplever obehag från vibration-
erna, sömnstörningar, buller från klirrande glas i skåp och dylikt. Risken för vibrat-
ionsstörning bör tas på allvar, eftersom höga vibrationsnivåer kan upplevas av bo-
ende som ett stort problem. Speciellt kombinationen av buller och vibrationer ökar 

risken för att boende ska uppleva sig störda av tågpassager. 

Pålgrundläggning av byggnader är den säkraste åtgärden mot vibrationer från järn-
vägstrafik, där det inte finns möjlighet att åtgärda vibrationskällan/spårgrundlägg-
ningen. 

Andra åtgärder för att minska vibrationer från spårtrafik är exempelvis 

Kalkcementpelare 

Ett gitter av KC-pelare monteras mellan banvall och bostäder. Effekten av åt-

gärden är störst i närområdet av gittret och avtar med ökande avstånd. Kost-
naden uppskattas till ca 20 000 kr/m. 
Spontvägg  

En barriär av spontplankor slås ned mellan banvall och bostäder. Effekten av 
åtgärden är störst i närområdet av väggen och avtar med ökande avstånd. 
Kostnaden uppskattas till ca 30 000 kr/m. 
Om någon av ovanstående åtgärder planeras i spårens närområde måste mar-
kundersökning göras för att garantera att ingen förändring av spårläge kan 
ske på grund av arbetet. Montage av KC-pelare förväntas ge minst vibrat-
ionspåverkan på spår. 
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Gestaltning inom detaljplanen för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus 
En av målsättningarna med detaljplanen är att skapa en stadsdel med små-
stadens kvalitéer. Här ska finnas variationer och upplevelser som kan bidra 
till den trevnad som ofta förknippas med en småstad. Den tillkommande be-
byggelsen ska ha ett varierat uttryck med en blandning av hushöjder så att 
stadsdelen får ett levande intryck och en småskalig karaktär. Även färgsätt-
ningen ska variera och inte ha för starka kulörer. Val av kulör på fasader, tak 
och inte minst på detaljer har stor betydelse för upplevelsen. En väl avvägd 
och sammanhållen färgskala som går i de varma kulörerna ska eftersträvas 
för att bidra till en attraktiv stadsdel. (Se under kulörer) 
 
Fasadernas uttryck som formas av tydliga entrépartier, fasadmarkeringar, fa-
sadförskjutningar, burspråk och balkonger ger tillsammans med en sam-
manhållen varm färgskala småstaden attraktivitet och trivselkänsla. Tanken 
är att bebyggelsen ska ges de kvalitéer som medeltida städer har med ore-
gelbundenheter och variation. Långa, enformiga och slätstrukna fasadavsnitt 
ska helt undvikas. Om loftgångar används ska de variera i längd och bredd 
och utformas som uterum. (Se under variation) 

Stadstypen småstad, som bebyggelsen inom planområdet ska anknyta till, 
innebär en blandning av bostäder och verksamheter. Detaljplanen medger 
därför verksamheter i områdets bottenvåningar på speciella platser. Här 
krävs då en rumshöjd om minst 3,0 m. För bebyggelse i anslutning till torget 
vid kyrkan, bebyggelse vid torget uppe på platån och bebyggelse vid 
Skeppsrondellen finns en planbestämmelse som reglerar utformningen av 
bottenvåningen. Kravet på bottenvåningens gestaltning mot allmän plats ska 
skilja sig från övriga våningars gestaltning så att byggnaden har en tydlig 
och omsorgsfullt utformad bottenvåning. 

Detaljplanen är utformad med små intima gaturum och gränder som ska bi-
dra till småstadskänslan. Prickmark, mark som inte får bebyggas, finns efter 
gränderna för att motverka trånga gränder som kan upplevas otrygga.  

Torget och lekparken mitt i området, uppe på platån, är tänkt att fungera 
som en mötespunkt för boende i hela planområdet. Vid Björksäterkyrkan fö-
reslås ett större torg som kan bli mer publikt för alla i Bålsta. I planområdets 
södra del, där en föreslagen gångväg möter Stockholmsvägen, blir det ytter-
ligare en liten platsbildning. Detaljplanen har en organiskt formad gatu-
struktur som liknar Sigtunas centrala delar. Tanken är att bebyggelsen ska 
uppföras i kvarter med gator och tvärgränder som är anpassade till ter-
rängen. Gränderna är på sina ställen så branta att de måste förses med trap-
por. De gator som ligger på kvartersmark ska även de utformas i enlighet 
med småstadens karaktär.  
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Variation 
• Fasadarkitektur ska variera.  
• Längsta sammanhållande fasadlängd är 30m. Därefter ska fasadku-

lör eller fasadmaterial ändras samt fasadliv förskjutas alternativt ver-
tikalt markeras.  

• Inom varje kvarter skall minst två hushöjder eller takfotsnivåer fin-
nas representerade. 

• Sockel eller sockelvåning ska tydligt markeras 
• Bottenvåning mot allmän plats ska skilja sig från övriga våningars 

gestaltning. 
 
Kulörer 

• En varierad, vacker färgsättning på småstadsvis skall eftersträvas.  
• Varje hus bör ses som en individ och få en fasadfärg som avviker 

mot grannen.  
• Hela färgskalan från det brutet vita, gråa, ockragula, engelskt röda 

till de mer dova tonerna i gröngrått och blågrått, bör användas. 
 

 

 
Sigtunas intima gatugränder. 
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Gränder i Mariefred 
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Bilaga 2 
 
 

Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för 
Väppeby 7:18 m.fl.- samtliga exploatörer inom kvarteren A-L 

 

§1 PARTER 
 
Mellan följande parter träffas överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för 
Väppeby 7:18 m fl. 
 
Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen.  
 
Björn Larsson (590509-1194), lagfaren ägare till del av kvarter B, kvarter C-D (Väppeby 
7:18) och I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i kvarter I och J. 
 
Preservia Pendlingen AB (566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 
samt exploatör i kvarter A-D. 
 
Eign AB (559092-2919), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1). 
 
Nordic Properties Portfolio 2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F 
(Bista 13:1).  
 
Bålsta Småstadsutveckling AB (556964-0112), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter K och 
L (Väppeby 7:15), G och H (Väppeby 7:20).  
 
SA 82 Holding 2 AB (559038-0878), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter K och L 
(Väppeby 7:16). 
 
Torghuset i Bålsta AB (559141-8172), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:18 samt 
blivande exploatör i kvarter I. 
 

§2 BAKGRUND 
 
Planuppdraget initierades av de ursprungliga fastighetsägarna, som ansökte om planuppdrag 
för en förtätning av området. Kommunstyrelsen beslutade 2011 att ge Plan- och 
utvecklingsavdelningen i uppdrag att planlägga området. De ursprungliga fastighetsägarna 
träffade 2012 en överenskommelse sinsemellan avseende genomförandet av detaljplanen. 
Samråd kring planförslaget genomfördes under 2013 och granskning under 2017. Under den 
tid som gått har flera av fastigheterna inom planområdet bytt ägare.  
 
Den ursprungliga tanken var sannolikt att utföra exploateringen som så kallad 
exploateringssamverkan, men vid utgången av juni 2012 upphörde lagen om 
exploateringssamverkan att gälla. Exploateringssamverkan var en användbar metod lämplig 
att använda i områden med en splittrad fastighetsindelning. 



 
Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och alla byggherrar 
vad avser samverkan och samordning. Denna överenskommelse har som syfte att underlätta 
detta. Flera frågor är för tidigt att träffa avtal om vilket innebär att de kommer att behöva 
lösas under utbyggnadsfasen.  
 

 
Karta som visar de olika kvarteren. 

§3 UTFÖRANDE AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
 
Kommunen ska svara för projektering, upphandling och utförande av lokalgator, 
gångfartsområde och torgytor inom detaljplaneområdet för Väppeby 7:18 m.fl. Utförande av 
torg och gångfartsområde beskrivs i Bilaga A. Exploatörerna ska ersätta Kommunen 
ekonomiskt för Kommunens åtagande i enlighet med de exploateringsavtal som träffats. 
 
För projektering och utförande av samtliga i detta avtals ingående delar gäller krav och 
föreskrifter och övriga branschspecifika föreskrifter tillsammans med Håbo kommuns 
”Teknisk handbok” (finns att ladda hem på kommunens hemsida).  
 
Gatuutbyggnad inklusive ledningsutbyggnad på allmän platsmark sker etappvis.  
I en första etapp anläggs arbetsgator och allmänna vatten- och avloppsledningar. 
Arbetsgatorna anläggs upp till underkant slitlager. Mot kvartersmark utförs vid behov slänt 
mot fastighetsgräns (kvartersmark).  
 



Om underjordiskt garage ska anläggas svarar respektive exploatör för erforderlig spontning 
mot arbetsgator. Kommunen ska verka för att det ska vara möjligt för varje enskild exploatör 
att via option upphandla detta av kommunens entreprenör för gatuutbyggnaden.  
 
Spont ska beräknas och utföras på ett sådant sätt att byggtrafik (tung trafik) kan ske på de 
arbetsgator som anlagts. Exploatören ska i samråd med Kommunen färdigställa bottenplatta 
och garagevägg som ansluter mot blivande allmän platsmark. Inom det utrymme som skapas 
mellan arbetsgata och garagevägg förlägger Kommunen vid behov kabel för el, tele och 
fiberoptik. Detta ska ske innan montering av ställningar och liknande påbörjas på 
intilliggande kvartersmark.  
 
I en andra etapp eller i flera etapper utförs finplanering av gator, gångytor och torgytor. Detta 
sker utifrån utbyggnadstakt för de olika projekt som ska utföras inom planområdet. Inför 
inflyttning färdigställs gator och gångbanor med en enklare standard och utan planteringar. 
Efter att området är färdigställt i sin helhet utför kommunen den slutliga finplaneringen, med 
asfaltering av gator och gångbanor, plantering och iordningställande av torgytor. 
 
Parterna ska upprätta en gemensam inflyttningstidplan och skedesplaner för finplanering, se 
även bilaga A. Kommunens entreprenörer ska ha tillgång till marken i enlighet med upprättad 
tidplan. Samtliga exploatörer inom planområdet förbinder sig att senast tre månader före 
fastställt inflyttningsdatum frånträda gatumark och annan allmän platsmark, detta för att 
kommunen ska ha möjlighet att tillträda gatumarken för finplanering. Exploatören ska vid 
inflyttning ha färdigställt marken inom Exploateringsområdet så att de boende får en 
acceptabel kontakt med gatu- och parkmarksområden. 
 
Samtliga exploatörer inom planområdet ska tillsammans med anlitade entreprenörer och 
utsedda representanter för Håbo kommun svara för att erforderliga anläggningsarbeten i 
anslutning till allmän platsmark slutförs i takt med utbyggnaden av allmänna anläggningar.  

§4 UTFÖRANDE AV BULLERPLANK 

Kommunen och Trafikverket ska träffa avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder 
på befintligt bullerplank längs med järnvägsspåren norr om aktuellt planområde. Avtalet ska 
vara träffat innan detaljplanen antas. 

§5 TIDPLAN OCH SAMORDNING 
 
Kommunen och samtliga exploatörer förbinder sig att 

- genomföra byggnation och anläggningsarbeten, i enlighet med detaljplanen och 
upprättade avtal.  

- utföra sina åtaganden, i enlighet med en gemensamt framtagen tidplan. 
- samordna sina exploateringsåtgärder vad avser utformning och kvalitet.  
- samordna projektering och upphandlingsunderlag, så att anläggningar på 

kvartersmark och allmän platsmark är anpassade till varandra vad avser läge och 
höjd. 

- samordna sina entreprenader, för att åstadkomma en effektiv utbyggnadsprocess. 
Detta ska bl a ske genom kontinuerliga samordningsmöten. 

- ansvara för samtliga arbetsmiljöfrågor som hör till respektive exploaterings-
område. 



En gemensam tidplan ska vara upprättad senast inom tre månader efter att detaljplanen har 
vunnit laga kraft.  

Det arbete som en exploatör utför kommer att vara beroende av andra exploatörers arbete. 
Alla exploatörer ska samordna sina entreprenader med varandra och med Kommunens olika 
entreprenörer, berörda myndigheter och med de ledningsdragande bolagen. En bristande 
samordning kan leda till att en exploatör hindras från att utföra sina arbeten enligt plan.  

Alla parter svarar själva för att de inte hindrar någon annans arbete. Under den tid 
kommunens utbyggnad av arbetsgator och markförläggning av allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar pågår, äger ingen exploatör rätt att nyttja arbetsgata eller annan mark 
inom kommunens entreprenadområde för byggtrafik. Ingen exploatör äger heller rätt att 
använda mark som enligt detaljplanen är utlagd som allmän platsmark för byggtrafik, om inte 
detta har godkänts av utsedd representant för Kommunen.   

Om någon exploatör orsakar stillestånd i kommunens entreprenad vad avser utbyggnad av 
allmänna anläggningar eller på annat sätt hindrar kommunens entreprenör från att utföra en 
pågående entreprenad svarar exploatören för de merkostnader som uppstår och som 
kommunens entreprenör äger rätt att utkräva. 
Alla exploatörer som samtidigt är verksamma inom planområdet ska gemensamt utse en 
person som kan samordna de arbeten som ska utföras inom planområdet och som kräver 
samordning. Denna person ska även ha mandat att företräda samtliga verksamma gentemot 
Kommunen vad avser gemensamma arbeten enligt §5 samt i frågor som berör utbyggnaden av 
allmänna anläggningar. När utbyggnad av allmänna anläggningar pågår inom planområdet 
ska även Kommunen ha utsett en person som företräder kommunen.  
Den av exploatörerna utsedda personen kallar berörda exploatörer samt Kommunen till 
samordningsmöten. 
 

§6 GEMENSAMMA ARBETEN 
Vissa arbeten utförs gemensamt av alla exploatörer. Kostnaden fördelas mellan berörda 
byggherrar enligt det nyckeltal som framgår av respektive exploateringsavtal. De arbeten som 
avses är: 

- Gemensam skyltning. 
- Provisorisk belysning av arbetsgator. 
- Snöröjning, sandning och liknande under utbyggnadstiden. 
- Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunens vägnät på grund av pågående utbyggnad. 
- Samordning av tidplaner, sprängning, spontning, lastning, lossning, skedesplaner, 

uppställning av kranar, insatsplanering för räddningstjänst. 

§6 TVIST  

Tvist angående tolkning av denna överenskommelse ska avgöras av allmän domstol. 
	

_________________________________________________________________	
 
 
Detta avtal har upprättats i åtta likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 



 
Bålsta den     2018 
 

 

……………………………………………… ………………………………………… 
Håbo kommun   Torghuset i Bålsta AB 
 

 

……………………………………………… ………………………………………… 
Bålsta Småstadsutveckling AB  Björn Larsson 
 
 
……………………………………………… ………………………………………… 
Nordic Properties Portfolio  2 AB  Preservia Pendlingen AB 
 
 
……………………………………………… ………………………………………… 
Eign AB    SA 82 Holding 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga	A	
Utförande	av	torg	och	gångfartsområde	
	
	
Torg	1	

	
Skisser	framtagna	av	Funkia,	reviderade	av	Håbo	kommun	
Torget	går	ihop	med	gångfartsområdet	och	blir	en	mötesplats	mitt	på	området.	Här	skapas	
en	naturlig	samlingsplats	för	området	och	här	kan	man	tänkas	resa	midsommarstång	under	
sommaren	och	julgran	under	jul.	Någon	mindre	”lekskulptur”	ska	finnas.		Tanken	är	”typisk	
park”	med	träd,	växter	och	bänkar.		Det	kan	även	bli	möjligt	för	en	framtida	uteservering	på	
torget,	av	den	anledningen	bör	marken	vara	plan.	Naturområdet	lämnas	orört.	Markmaterial	
här	föreslås	vara	gräs,	grus	och	gatsten.	Gatstenen	ut	mot	gatan	och	markbeläggningen	
fortsätter	ut	på	gångfartsområdet.	Belysningen	är	en	viktig	del	i	gestaltningen.	
	



	

	
Skiss	framtagna	av	Funkia,	reviderade	av	Håbo	kommun	
	
Gångfartsområdet	går	från	trappa	till	trappa	(skrafferad	yta	på	kartan	ovan).	Området	ska	
utformas	så	att	det	tydligt	framgår	hur	man	ska	orientera	sig	och	vilket	beteende	man	kan	
förvänta	sig	av	de	olika	trafikgrupperna.	Det	ska	vara	tydligt	att	biltrafiken	sker	på	de	
gåendes	villkor.	Det	ska	vara	en	variation	i	både	material,	struktur	och	färg	på	



markbeläggningen.	Möblering	kan	bestå	av	bänkar	(gärna	i	anslutning	till	trappor),	träd	och	
växter	i	större	krukor/urnor.		
	
Torg	2	

	
Skisser	framtagna	av	Funkia,	reviderade	av	Håbo	kommun	
	
Torg	två	är	ett	större	flexibelt	torg.	Markmaterial	här	föreslås	vara	gatsten	med	inslag	av	
gräs,	grus	och	planteringar.	Här	ska	finnas	möjlighet	för	olika	aktiviter.	Det	ska	finnas	
utrymme	för	t.ex.	valstugor,	marknadsstånd,	foodtrucks	osv.	I	mitten	anordnas	någon	form	
av	utsmyckning.	Träd	och	växter	ska	finnas	i	olika	former	och	varianter.	På	torget	ska	det	
finnas	sittplatser	och	för	en	eventuell	uteservering.	I	bottenvåningar	intill	torget	finns	lokaler	
för	olika	verksamheter	som	kommer	ge	torget	mer	liv	och	rörelse.	Belysningen	är	en	viktig	
del	i	gestaltningen.	
Gästparkeringar	kan	anordnas	i	anslutning	till	torget.			
	
	
	
	
	
 

 



2018-01-15

Om ekvivalentnivån för buller uppgår till högre än 55 dB(A) vid fasad ska 
minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ha fönster mot miljö med 
väsentligt lägre än 55 dB(A). Gemsam uteplats ska finnas med ekvivaltnivå 
för buller under 55 dB(A) och maximalnivå får uppgå till högst 70 dB(A). 
Bestämmelsen gäller inom hela användningsområdet.

Tf. Plan- och exploateringschef

paucif
Linje



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 18 Dnr 2017/00562  

Mindre revidering av arvodesregler avseende 
resekostnadsersättning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun att gälla från och med 1 december 2017, därmed upphör tidigare 
arvodesregler.  

Sammanfattning  

Enligt nuvarande arvodesregler har årsarvoderade förtroendevalda inte rätt 
till resekostnadsersättning. Förslag på reviderade arvodesregler gör det 
möjligt för årsarvoderade förtroendevalda att få resekostnadsersättning.  

I förslaget till reviderade arvodesregler föreslås också att inaktuella summor 
i bilaga 1 tas bort.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 22 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till arvodesregler 2018-01-03 

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-30  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 22 Dnr 2017/00562  

Mindre revidering av arvodesregler avseende 
resekostnadsersättning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun att gälla från och med 1 december 2017, därmed upphör tidigare 
arvodesregler.  

Sammanfattning  

Enligt nuvarande arvodesregler har årsarvoderade förtroendevalda inte rätt 
till resekostnadsersättning. Förslag på reviderade arvodesregler gör det 
möjligt för årsarvoderade förtroendevalda att få resekostnadsersättning.  

I förslaget till reviderade arvodesregler föreslås också att inaktuella summor 
i bilaga 1 tas bort.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag till arvodesregler 2018-01-03 

______________ 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-03 KS 2017/00562 nr 79657 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Revidering arvodesregler gällande resekostnadsersättning 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun att gälla från och med 1 december 2017, därmed upphör 
tidigare arvodesregler.      
 

Sammanfattning 

Enligt nuvarande arvodesregler har årsarvoderade förtroendevalda inte rätt 
till resekostnadsersättning. Förslag på reviderade arvodesregler gör det 
möjligt för årsarvoderade förtroendevalda att få resekostnadsersättning.  

I förslaget till reviderade arvodesregler föreslås också att inaktuella summor 
i bilaga 1 tas bort.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnad för ersättning för årsarvoderade förtroendevalda.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Förslag till arvodesregler 2018-01-03 
    
 
__________ 

Beslut skickas till 

Kansliet  
Löneadministration 
Gruppledarna     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

 

Arvodes-

regler  



 
  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer 2017/00562  

Gäller för  Förtroendevalda 

Tidpunkt för - 
aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 

Relaterade styrdokument - 



 

 Regel 3(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

  

Arvodesregler för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda enligt 4 kap. 1 § kommunallagen: 
  

 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

 Ledamot i beredning som utsetts av kommunfullmäktige 

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

 Ledamöter och ersättare i nämnd, utskott, kommitté, etc. som utsetts av 

kommunfullmäktige eller med kommunfullmäktiges bemyndigande 

 Ledamöter och ersättare i beredning, utskott, kommitté, råd, etc. som utsetts av 

nämnd 

 Förtroendevalda revisorer 

 Ledamöter och ersättare i de kommunala bolagens styrelser1 

§ 2 Ersättningsformer 

Ersättning kan utgå i form av: 
 

 Årsarvode, sammanträdesarvode, justeringsarvode och förrättningsarvode 

 Kostnadsersättning som traktamente, reseersättning och övriga ersättningar 

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

 Ersättning för förlorad semesterförmån  

 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

 Jourersättning 

§ 3 Ersättningarnas storlek 

Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek enligt bilaga 1. 

§ 4 Uppräkning 

Basbeloppen i bilaga 1 ska uppräknas efter det gällande årets inkomstbasbelopp (IBB).  

§ 5 Årsarvode 

Fasta årsarvoden utgår enligt bilaga 1. 
 
De fasta årsarvodena inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som 
allmänt följer med uppdraget såsom:  
 

 Överläggningar med tjänsteman 

                                                           
1 Gäller under förutsättning att bolagets stämma har fattat beslut att anta dessa regler. 
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 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare  

 Sammanträden  

 Protokolljustering 

 Eventuella besökstider  

 Uppvaktningar och representation 

 Deltagande i kurs eller konferens 

 Deltagande i besiktning eller inspektion  

 Information och studiebesök 

 Beslutsfattande i delegerade ärenden med undantag av de beslut som fattas under 

jourtjänstgöring inom socialnämnden  

 Information till egen partigrupp 

 Besök på förvaltning för utanordning eller påskrift av annan handling 

 Överläggning med icke kommunalt organ 

 Engagemang i övrigt i anslutning till uppdraget exempelvis tillfälliga arbetsgrupper 

 
Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller arvode för 
förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 
Förtroendevalda revisorer är undantagna och har både grundersättning enligt bilaga 1, samt 
sammanträdes- och förrättningsarvode för uppdrag i nämnder och bolag.   
 
För att det inte ska råda något tvivel kring om ersättning ska utgå vid möten och 
förrättningar ska det alltid tydligt framgå i kallelse eller motsvarande i vilken egenskap som 
de förtroendevalda kallas. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av till exempel sjukdom är förhindrad att 
utföra sitt uppdrag under en tid som överstiger fyra veckor ska arvodet minskas i 
motsvarande proportion. Den som istället utövar uppdraget ska erhålla arvodet. 
 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid2  har rätt att varje 
år ta ut ledighet motsvarande den semester som en arbetstagare med motsvarande ålder och 
tjänstgöringsgrad har rätt till enligt allmänna bestämmelser (AB), utan att arvodet reduceras.  

§ 6 Sammanträdesarvode 

Förtroendevalda har rätt till arvode per sammanträde enligt den nivå som fullmäktige 
fastslagit i bilaga 1.  Olika sammanträden som följer direkt efter varandra med uppehåll 
understigande en timme ersätts som ett sammanträdestillfälle. 
 
Högst två (2) sammanträdesarvoden betalas ut per dag.  

                                                           
2 Med betydande del av heltid avses uppdrag motsvarande arvode om 40 % av basbeloppet enligt bilaga 1 eller 
mer. 
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Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till sammanträdesarvode som berör 
samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 7 Förrättningsarvode 

Med förrättning avses deltagande i: 
 

 Konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet 

 Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ 

den förtroendevalde själv tillhör 

 Överläggning med annan myndighet 

 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdraget 

 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till förrättningsarvode för förrättning 
som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 
Övriga förtroendevalda har rätt till arvode enligt den nivå som fullmäktige fastslagit i bilaga 
1. Under en och samma dag utges högst två (2) förrättningsarvoden.  
 
Förrättningsarvode utges till förtroendevald efter beslut om deltagande av nämnd eller i 
förekommande fall av ordförande i berörd nämnd.   
 
Borgerlig begravningsförrättare äger rätt till dubbelt förrättningsarvode i samband med 
begravning. 
 
Borgerlig vigselförrättare äger rätt till förrättningsarvode i samband med vigsel. 
 
§ 8 Justeringsarvode  
Vid protokollsjustering utges arvode per justerat protokoll enligt bilaga 1. Förtroendevald 
som uppbär årsarvode äger inte rätt till justeringsarvode för justering som berör samma 
nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 9 Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid är 
berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst. I Håbo kommun innebär detta att alla 
förtroendevalda enligt § 1 har rätt till förlorad arbetsinkomst med undantag för de 
förtroendevalda som innehar uppdragen som kommunalråd eller oppositionsråd. 
 
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:  
 

 Att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst eller motsvarande på grund av 
sammanträde eller förrättning som föranletts av uppdraget. 
 

 Att sammanträdet eller förrättningen finns med i den uppräkning av 
ersättningsberättigade förrättningar eller sammanträden som finns angivet i detta 
regelverk. 
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 Att den förtroendevalde kan styrka sin förlust av arbetsinkomst eller motsvarande i 
enlighet med de anvisningar som kommunen utfärdar. 

 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads- eller 
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra liknande ersättningar och bidrag som 
reduceras till följd av förtroendeuppdraget. 
 
Har den förtroendevalde uppdrag på tid som är ledig tid, med undantag för kompensationstid 
eller semesterdag, i dennes vanliga anställning äger denne ingen rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass i sin 
anställning för att få ledig tid när man ska ha sitt uppdrag i kommunen, inte har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
Anställd: 
För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare ska 
inkomstbortfall styrkas genom inlämnande av ett intyg från arbetsgivaren. Intyget ska visa 
att den förtroendevalde är anställd och att den förtroendevalde förlorar arbetsinkomst för 
deltagande i politiska sammanträden och förrättningar. Belopp behöver inte anges. Intyg 
lämnas till kommunen en gång per år eller vid förändrade anställningsförhållanden.  
 
Egen företagare: 
För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet som egen företagare ska följande vara 
uppfyllt för att ersättning ska utgå: 
 

 Den förtroendevalde bedriver en aktiv näringsverksamhet, det vill säga att 
verksamheten är registrerad för F-skatt och är registrerad i momsregistret. 

 
Ersättningens storlek: 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas enligt schablon fastställd i bilaga 1. Kan den 
förtroendevalde tydligt påvisa att denne förlorat belopp överstigande schablonen ska istället 
detta belopp ersättas. Ersättning per dag begränsas till maxbeloppet för förlorad 
arbetsinkomst enligt bilaga 1. 
 
Schablonenlig ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn 
om inte schemaläggning av arbetstiden påvisar annat förhållande. 
 
Förtroendevald som har oregelbunden arbetstidsförläggning har rätt att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst för arbetspass som skäligen måste avstås i anslutning till 
sammanträdet.  

§ 10 Resekostnadsersättning 

Ersättning för reskostnader med egen bil utbetalas om avståndet från den förtroendevaldes 
fasta bostad eller arbetsplats överstiger 3 kilometer (enkel väg).  
 
Reseersättning utgår för sammanträde och förrättning som berättigar till arvode. enligt §§ 6 
och 7. För årsarvoderade där kommunen tillhandahåller arbetsplats utgår ingen 
reseersättning till och från denna. Därutöver utbetalas ersättning för resa för att justera 
protokoll i styrelse, nämnd eller utskott.  
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Kostnader för resor ersätts enligt de bestämmelser som gäller i det kommunala 
bilersättningsavtalet – BIA. 

§ 11 Traktamenten  

Förtroendevald, som har merkostnad för kost och logi i samband med förrättning utanför 
kommunen, har rätt till ersättning i enlighet med kommunala traktamentsavtalet - TRAKT 
04. 

§ 12 Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättning för tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas hem 
och som ej fyllt 12 år.  
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.  

§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom 

Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.  

§ 14 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning och som inte ersatts på 
annat sätt. Här ingår styrkta kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläggning av handlingar och liknande.  

§ 15 Övriga kostnader 

För styrkta kostnader utöver vad som avses i §§ 12-14 utbetalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Frågor om ersättning enligt denna paragraf ska prövas av kommunstyrelsen. 

§ 16 Begäran om ersättning 

Vid begäran om ersättning ska den förtroendevalde själv fylla i sina uppgifter och anspråk 
om ersättning via den kanal som Håbo kommun tillhandahåller, samt styrka dessa uppgifter 
genom intygande på eget ansvar. Ordförande i aktuell instans ska sedan kontrollera 
uppgifterna innan de går vidare till löneenheten för behandling inför utbetalning. 
 
Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 och § 8 för protokollförda 
sammanträden utgår automatiskt och behöver inte begäras. Den förtroendevaldes närvaro 
och rätt till sammanträdesarvode respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, eller 
via annan teknisk lösning, samt genom anteckning på protokollets förstasida. 
  
 
Förlorad arbetsinkomst enligt § 9 ska redovisas i hela timmar. Reseersättning enligt § 10 ska 
redovisas i hela kilometer.  
 
För att få ersättning enligt §§ 10-15 skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller 
kostnader. Underlag för förluster eller kostnader skall anmälas till tjänstgörande sekreterare. 
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Berörd förvaltning ansvarar för att, till lönefunktionen, rapportera uppgifterna för 
utbetalning, enligt givna instruktioner. 
 
Ersättningsbegäran ska inlämnas snarast, dock senast två (2) månader efter sammanträde 
eller förrättning. 

§ 17 Utbetalning 

Årsarvode/fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och 
ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott. 

§ 18 Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser.   

§ 19 Semesterförmån 

Förtroendevald som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till 
ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättningen omfattar ett belopp på 12 % av den 
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Ersättning enligt denna paragraf är 
inräknad i schablonersättningen för förlorad arbetsinkomst (bilaga 1). 

§ 20 Pensionsförmån 

Förtroendevalda som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån.  Ersättningen utbetalas i form av ett procentpåslag 
om 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som den 
förtroendevalde erhåller. Ersättning enligt denna paragraf är inräknad i schablonersättningen 
för förlorad arbetsinkomst (bilaga 1). 
 
Samtliga förtroendevalda har även rätt att stärka sin framtida pension genom att växla 
arvode mot pension. Sådan anmälan ska inges till kommunens personalavdelning.  
 
Ytterligare föreskrifter gällande förtroendevalda och pension finns i kommunens 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

§ 21 Jourersättning 

Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och som under av nämnden angivna 
veckor ska finnas tillgänglig för prövning av sådana frågor äger rätt till jourersättning per 
verkställd jourvecka, enlig bilaga 1. 
 
§ 22 Avvikelsehantering 

Kommunen äger rätt att genomföra stickprovskontroller för att verifiera begärda 
ersättningar. Avvikelser hanteras av personal- och förhandlingsutskottet på delegation från 
kommunstyrelsen. 
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Bilaga 1 

Årsarvoden 
Basbelopp = 1200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB för 2016 är 59 300 kr)  
Basbelopp 2016 = 711 600 kr 

 

Organ Procenttal  Årsarvode 2016 Kommentar 

Kommunfullmäktige    
Ordförande 
 

10 % av basbelopp 71 160 kr  

Gruppledare - 
grundstöd 

7 % av basbelopp 49 812 kr Till alla partier som 
inte tillsätter 
ordförandeposten eller 
oppositionsrådsposten 
i kommunstyrelsen 

Gruppledare - 
mandatstöd 

1 % av basbelopp 7 116 kr Till alla partier som 
inte tillsätter 
ordförandeposten eller 
oppositionsrådsposten 
i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen    
Ordförande  100 % av 

basbelopp  
711 600 kr Ingår att vara 

ordförande i KSAU 
samt personal och 
förhandlingsutskottet 

Oppositionsråd  75 % av basbelopp 533 700 kr  
 

Ordförande i 
kommunstyrelsens 
tekniska utskott 

8 % av basbelopp 56 928 kr  

Ordförande i 
kommunstyrelsens 
kultur- och 
livsmiljöutskott 

5 % av basbelopp 35 580 kr  

Sociala frågor    
Ordförande i 
socialnämnden 

12 % av basbelopp 85 392 kr  

Ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden 

12 % av basbelopp 85 392 kr   

Ordförande i 
överförmyndarnämnden 

5 % av basbelopp 35 580 kr  

Barn- och utbildning    
Ordförande i barn- och 
utbildningsnämnd 

20 % av basbelopp 142 320 kr  
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Miljö och bygg    
Ordförande i bygg- och 
miljönämnden 

8 % av basbelopp 56 982 kr  

Val    
Ordförande i 
valnämnden 

3 % av basbelopp 21 348 kr Gäller endast valår 

Revision    
Ordförande i revisionen 3 % av basbelopp 

 
21 348 kr 
 

Sammanträdes- och 
förrättningsarvode 
utgår (gäller även för 
bolag) 

Revisorer 2 % av basbelopp 14 232 kr Sammanträdes- och 
förrättningsarvode 
utgår (gäller även för 
bolag) 

Kommunala bolag    

Ordförande Håbohus 
AB 

8 % av basbelopp 56 982 kr  

Ordförande Håbo 
Marknads AB 

5 % av basbelopp 21 348 kr  

                                                                                                                     
Sammanträdesarvoden 

Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Ledamöter och ersättare 
(inkluderat kommunala 
bolag) 

1,5% av basbelopp  
  

890 kr  

Vice ordförande i 
nämnd och bolag som 
tjänstgör som 
ordförande  

3% av basbelopp 
per sammanträde 

1 779 kr  
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Förrättningsarvode 

Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Ersättning vid 
förrättning 

1,5 % av basbelopp 890 kr  

 
Justeringsarvode 

Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Justering 0,5 % av basbelopp 297 kr  

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Basbelopp = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Gäller för Procenttal Belopp 2016 Kommentar 

Högsta belopp som 
ersätts per dag  

5 % av basbelopp 2 965 kr per dag Ersättning för förlorad 
pensionsförmån samt 
semesterförmån är 
inräknat i beloppet. 

Schablonbelopp per 
timme  

0,45 % basbelopp 
 

267 kr/timme 
 

Ersättning för förlorad 
pensionsförmån samt 
semesterförmån är 
inräknat i beloppet. 

 
Jourersättning inom socialnämnden 

Bas = 59 300 kr (Inkomstbasbeloppet)  
Jourersättning per 
verkställd jourvecka 

3,5 % av bas per 
verkställd vecka. 

2076 kr  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 21 Dnr 2017/00222  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
partistöd år 2016.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2017 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 enligt nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 
kansli.  

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2016 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med.  

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2018 års inkomstbasbelopp är 62 500 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna: 306 250 kr 
Moderaterna: 212 500 kr 
Sverigedemokraterna: 118 750 kr 
Centerpartiet: 81 250 kr 
Miljöpartiet: 62 500 kr 
Bålstapartiet: 62 500 kr 
Liberalerna: 62 500 kr 
Kristdemokraterna: 43 750 kr 
Vänsterpartiet: 43 750 kr 

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 15 
Tjänsteskrivelse 
Redovisningar av kommunalt partistöd 2016 från samtliga partier 
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

______________ 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 15 Dnr 2017/00222  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
partistöd år 2016.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2017 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 enligt nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 
kansli.  

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2016 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med.  

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2018 års inkomstbasbelopp är 62 500 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna: 306 250 kr 
Moderaterna: 212 500 kr 
Sverigedemokraterna: 118 750 kr 
Centerpartiet: 81 250 kr 
Miljöpartiet: 62 500 kr 
Bålstapartiet: 62 500 kr 
Liberalerna: 62 500 kr 
Kristdemokraterna: 43 750 kr 
Vänsterpartiet: 43 750 kr 

Beslutsunderlag 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2016 från samtliga partier 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning 
av partistöd år 2016.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2017 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 enligt 
nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till 
kommunstyrelsens kansli.    
 

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2016 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med.  

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2018 års inkomstbasbelopp är 62 500 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Partistöd 

Socialdemokraterna 306 250 kr 
Moderaterna 212 500 kr 
Sverigedemokraterna 118 750 kr 
Centerpartiet 81 250 kr 
Miljöpartiet 62 500 kr 
Bålstapartiet 62 500 kr 
Liberalerna 62 500 kr 
Kristdemokraterna 43 750 kr 
Vänsterpartiet 43 750 kr 

   
 
Ärendet 

Kommunallagen kap 2, 9-12 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-11-16 KS 2017/00222 nr 78836 

 

har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 
kommun.  

Redovisningar av partistöd 

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 
in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 
ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 
granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 
partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2016 års 
partistöd.  

Redovisning av 2017 års partistöd  

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2017 års 
partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 2018-06-30. Redovisningen kan göras på 
blanketten ”Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § 
Kommunallagen”.  

Utbetalning av partistöd 2018 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo kommun erhåller ett parti 
som är representerat i kommunfullmäktige dels ett grundstöd om 40 % av 
det gällande årets inkomstbasbelopp samt ett mandatstöd som uppgår till 30 
% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat i 
kommunfullmäktige. 2018 års inkomstbasbelopp är 62 500 kronor. Mot 
bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 
enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 15 25 000 kr 281 250 kr 306 250 kr 
Moderaterna 10 25 000 kr 187 500 kr 212 500 kr 
Sverigedemokraterna 5 25 000 kr 93 750 kr 118 750 kr 
Centerpartiet 3 25 000 kr 56 250 kr 81 250 kr 
Miljöpartiet 2 25 000 kr 37 500 kr 62 500 kr 
Bålstapartiet 2 25 000 kr 37 500 kr 62 500 kr 
Liberalerna 2 25 000 kr 37 500 kr 62 500 kr 
Kristdemokraterna 1 25 000 kr 18 750 kr 43 750 kr  
Vänsterpartiet 1 25 000 kr 18 750 kr 43 750 kr 
Totalt 41   993 750 kr 

 

För att partistödet ska kunna utbetalas i den tid som reglerna för kommunalt 
partistöd föreskriver måste samtliga partier lämna kontouppgifter för 
utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens kansli senast 2018-03-10.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utbetalningen av partistöd ryms inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Utbetalningen av partistöd följs upp genom den redovisning som samtliga 
partier enligt lag ska inkomma med för hur partistödet för 2018 använts. 
Denna redovisning lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 2019-06-30.  

Beslutsunderlag 

– Redovisningar av kommunalt partistöd 2016 från samtliga partier 
– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)    
__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd  

 



















































REVISIONSBERÄTTELSE

Till vårstämman 2017 fiir Miljöpartiet de gröna i Håbo kommun

Jag har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltring i ftireningen
for år 2016. Det iir styrelsen som har ansvaret för råikenskapshandlingarna och forvaltringen
och frr att bokftiringslagen tilliimpas vid upprättande av bokslut. Mitt ansvar iir att uttala mig
om bokslutet och fdrvaltningen på grundval av min revision.

Den revisionjag genomfdrt innebdr att jag granskat bokfiiringen och dess underlag. Jag anser\/ 
att det upprättade bokslutet ger en konektbild av ftireningenJ ekonomiska resultat och
stiillning vid årets slut.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömniog inte handlat i strid med fdreningens stadgar.\v/ Jag tillstyrker att stiimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir råikenskapsåret
2016.

Uppsala den 23 januari 2017

-' ,n( , r. '/ , t'
..'i. *{i.f t.:s ... :.t.:.':.'.:,..r ''
Terence Hongslo 'j
terence.hongslo@gmail. com
018 - 50 80 98, 070 - 64 64 384



Miljöpartiet de gröna i Håbo

lntäkter

Resultaträkning 2016 ltz

Utfall 2A15 Utfall 2016

Partistöd Håbo kommun 58 100.00 59 300,00

Räntor 2,02 0,0c

Räntor U t,
Porto, Diverse I 4S2,5C 1 096,50

Service adrn inistrationskostnader
samt hemsida l\*P rlks 4 105,00 2 905,00

Allianskostnader 4 844,00 3197,00
Reseersättning 1 023,00 0,00
Ad nr i n istratlonsmateri a I 458, CIO 1856,90
Möteskostnader 2 206,5S 357,85
Annonser 000 0,00
Kongress kostnader 11 665,00 7 669,47
Uppvaktningar 0,00 0,00
Valkcstnaeler 0,00 2 759,00
Utbildning 6 025,00 925,00
Fordran, kortfristlg skuld 0,00 0,00
Övriga kostnader 0,00 /"\ nn

I,J.I.JLJ

Summa lntäkter

Kostnadef

Summa Kostnader

Arets resuttat 2Q'15

Årets resultat 2016

Balansräkning

Christian Nordberg Kassör

nordbergchristian@gmail.com

5g 142,02

Utfall 2015

59 300,00

Utfall 2A16

31 799,00

26 313,02

2§15

20 766,72

38 533,29

0rg. nr 817001-1178

ZAfi-AL26 (2017-01-18)

2§16

Plusgiro: 1812541.-9
Skandiab. 9150-656 737 3



Miljöpartiet de gröna i t-tåbo Resultaträkning 2016

lngående balans 201G

Utgående halans 20{G

§umma tillgångar

26 332,55

64 965,93

26 332,55 64 865,93

Tillgångar
31 dec 2015

Tillgångar
31 dec 2016

lngående balans inklusive valfond 26 332,55
resultat 2O1512016 26 313,02 38 533,29

$kandiabanken inklusive valfond 25 002,90
Plusgirot, se längre ner 1 32S.75 2 963,03
lnterrimsfordran

Bankboken och plusgirot 26 332,55 64 965,93
lnterrirnsfordran c,00 U

Eget*apital Förra årets utgående 26 332,55
Årets resultat 26 313,02 38 533,29
Kortlristig skuld 0,CIO 0,00

Avsatt till valfond

Totalt valfond

Christian Nordberg Kassor

nordbergchristian@gmail.com
Org. nr 8170CI1-1178

2OL7 -AT26 ( 20 17-0 1- 18 i

26 332"55

25 000.Q0

64 865.83

35 0A0.00

60 000,00

Plusgiro: L81 254L-9
Skandiab. 9150-656 737 3



HÅBO
KOMMUN

BLANKETT

-Datum
2U7-A2-12

-1(2)

-Vår beteckning

2.

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2kap.11 § Kommunallagen

81 7001 -1 t 78

2016 59 300: - SEK

Ovanstående ekonomiska redovi sn ing är med sanningen överen sstärnm ande'

1 096,50

2 905,00

3 197,00
Annonser gemensamma med

ffi
ffi
ffi
Annonser

@i,mm)
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HÅso
KOMMUN

BLANKETT
Datum

2017-02-12

2(2)

Vår betecknlng

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. { 1 § Kommunallagen

Partistödet har använts av Miljöpartiet de gröna i Håbo i enlighet med våra stadgar och beslut.

Vi fick 59 300,00 kronor i partistöd och verksamhetskostnaden för år 2016 redovisas under punkt 2,
ekonom isk redovisn ing och uppgår ti fi 2A 7 66,7 2 kronor.

Överekottet har fonderats till valfonden 20{8 (35 000,00 kronor} samt resterande del 3 533,28 kronor har
överförts till eget kapital.

Vår revisor Terence Hongslo har granskat räkenskaperna och bokföringen samt styrelsens
protokollförda möten.

Revisionsrappofr bifogas.

4 ivning av hur parti, har använts

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har
använts i enlighet med intentionema i2 kap. I § Kommunallagen.

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd

Undertecknad har granskat avanstäende redovisning enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen och intygar
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet.

6. Underskrift

l7cL0-

/gr A/L ,A dlt -. JDtl - ()L* iq
Terence Hongslo
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§ 25 Dnr 2018/00039  

Revidering av budget 2018 med anledning av 
omorganisation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra driftbudget för plan-och 
exploateringsavdelningens verksamhet, 8 517 000 kronor, från bygg- och 
miljönämnden till kommunstyrelsen för 2018 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra mål och nyckelindikatorer som 
avser plan- och exploateringsverksamheten från bygg- och miljönämnden 
till kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 9 januari att omorganisera plan- och 
exploateringsavdelningen från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen från 15 januari 2018. 

Av plan- och exploateringsavdelningens driftbudget på 8 617 000 kronor för 
år 2018, föreslås därför 8 517 000 kronor överföras från bygg- och 
miljönämnden till kommunstyrelsen. Budgeten avser verksamheterna Fysisk 
och teknisk planering 8 417 000 kronor, Miljö, hälsa, och hållbar utveckling 
(naturvård) 100 000 kronor samt Klimat- och energirådgivning. 100 000 
kronor för utredningar föreslås kvarstå på bygg- och miljönämnden. 

De mål och nyckelindikatorer som är fastställda för bygg- och 
miljönämnden och som avser plan- och exploateringsverksamheten föreslås 
samtidigt överföras till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 34 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll från KS § 2, 2018-01-09 dnr 2017/00752 

______________ 
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§ 34 Dnr 2018/00039  

Revidering av budget 2018 med anledning av 
omorganisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra driftbudget för plan-och 
exploateringsavdelningens verksamhet, 8 517 000 kronor, från bygg- och 
miljönämnden till kommunstyrelsen för 2018 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra mål och nyckelindikatorer som 
avser plan- och exploateringsverksamheten från bygg- och miljönämnden 
till kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 9 januari att omorganisera plan- och 
exploateringsavdelningen från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen från 15 januari 2018. 

Av plan- och exploateringsavdelningens driftbudget på 8 617 000 kronor för 
år 2018, föreslås därför 8 517 000 kronor överföras från bygg- och 
miljönämnden till kommunstyrelsen. Budgeten avser verksamheterna Fysisk 
och teknisk planering 8 417 000 kronor, Miljö, hälsa, och hållbar utveckling 
(naturvård) 100 000 kronor samt Klimat- och energirådgivning. 100 000 
kronor för utredningar föreslås kvarstå på bygg- och miljönämnden. 

De mål och nyckelindikatorer som är fastställda för bygg- och 
miljönämnden och som avser plan- och exploateringsverksamheten föreslås 
samtidigt överföras till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från KS § 2, 2018-01-09 dnr 2017/00752 

______________ 
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 2018-01-15 KS 2018/00039 nr 79797 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Carin Homann, Controller  
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Revidering av budget 2018 med anledning av omorganisation 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra 
driftbudget för plan-och exploateringsavdelningens verksamhet, 
8 517 000 kronor, från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen 
för 2018 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra mål 
och nyckelindikatorer som avser plan- och exploateringsverksamheten 
från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen   
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 9 januari att omorganisera plan- och 
exploateringsavdelningen från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen från 15 januari 2018. 

Av plan- och exploateringsavdelningens driftbudget på 8 617 000 kronor för 
år 2018, föreslås därför 8 517 000 kronor överföras från bygg- och 
miljönämnden till kommunstyrelsen. Budgeten avser verksamheterna Fysisk 
och teknisk planering 8 417 000 kronor, Miljö, hälsa, och hållbar utveckling 
(naturvård) 100 000 kronor samt Klimat- och energirådgivning. 100 000 
kronor för utredningar föreslås kvarstå på bygg- och miljönämnden. 

De mål och nyckelindikatorer som är fastställda för bygg- och 
miljönämnden och som avser plan- och exploateringsverksamheten föreslås 
samtidigt överföras till kommunstyrelsen.   
 
 

Beslutsunderlag 

– Protokoll från KS § 2, 2018-01-09 dnr 2017/00752  
__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomienheten  
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 26 Dnr 2017/00659  

Valet 2018: Arvoden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 
2018: 

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 
dem som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna 
ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs under 
förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 
dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

Sammanfattning  

Valnämnden föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens 
ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån 
på ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså 
har kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 
obligatorisk utbildning. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna 
följande ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 
- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor.  

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 
förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt 
som tidigare år.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 26 
Valnämnden 2017-11-28 § 10 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 26 Dnr 2017/00659  

Valet 2018: Arvoden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts  förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 
2018: 
- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 
Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 
dem som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna 
ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs under 
förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 
dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

Sammanfattning  

Valnämnden föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens 
ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån 
på ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså 
har kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 
obligatorisk utbildning. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna 
följande ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 
- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor.  

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 
förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt 
som tidigare år.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag valnämnden 2017-11-28 § 110 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 10 Dnr 2017/00659  

Arvoden 

Valnämndens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 2018: 

- Ordförande i valdistrikt: 2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt: 2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till dem 

som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna ersättning gäller 

även för utbildning till de timanställda som anställs under förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till dem 

som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens ordförande, 

vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån på ersättningarna 

i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså har kraven på 

valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en obligatorisk utbildning. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna följande ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt: 2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt: 2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor.  

- Ersättning för möblering av vallokal: 400 kronor 

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 

förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt som 

tidigare år.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valnämnden 

Kansliet 

Löneenheten 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-11-07 KS 2017/00659 nr 78569 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Förslag till ny ersättning för ordförande, vice ordförande och 
röstmottagare vid valet 2018 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 
2018: 
- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 
Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 
dem som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna 
ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs 
under förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 
dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  
 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens 
ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån 
på ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså 
har kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 
obligatorisk utbildning. Det förefaller också rimligt att ersättning utgår med 
400 kronor till dem som medverkar i möbleringen av vallokalen i anslutning 
till valet. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna följande 
ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 
- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor 
- Möblering  av vallokal 400 kronor 

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 
förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt 
som tidigare år.    
 
Ärendet 

Inför valet 2018 har ersättningen till dem som arbetar på valdagen setts 
över. Inför tidigare års val har ersättningarna räknats upp i enlighet med 
utvecklingen av inkomstbasbeloppet. Om så görs även i år skulle ordförande 
och vice ordförande erhålla 2300 kronor och röstmottagarna 1900 kronor i 
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samband med 2018 års val. Denna ersättning ska, enligt nuvarande system, 
täcka all verksamhet i anslutning till valet.  

Det finns dock flera parametrar att ta hänsyn till när det gäller 
ersättningsnivåerna. Förvaltningen konstaterar inledningsvis att Håbo 
kommuns ersättningar ligger förhållandevis lågt i jämförelse med andra 
kommuner i landet. Det finns givetvis kommuner som ligger lägre, men de 
flesta erbjuder ett högre arvode än vad Håbo gör om ersättningen räknas upp 
i enlighet med inkomstbasbeloppet. De flesta kommuner som förvaltningen 
har studerat har en ersättningsnivå för ordförande/vice ordförande som 
ligger på mellan 2500 och 3000 kronor samt en ersättning till röstmottagare 
på mellan 2000 och 2500 kronor, vilket är något högre än Håbos 
ersättningsnivåer om dessa räknas upp med inkomstbasbeloppet.   

Vidare har förändringarna som gjorts i vallagen medfört att kraven på 
röstmottagarna är något högre än tidigare. Det krävs att dessa ska ha 
genomgått en utbildning för att kunna bli förordnade som röstmottagare. 
Även detta bör man ta hänsyn till när ersättningsnivåerna fastställs. Flera 
kommuner väljer också att se över ersättningsnivåerna inför 2018 års val 
just med anledning av förändringarna i vallagen.  

Håbo kommun har hittills inte haft några större problem med att rekrytera 
röstmottagare, men om arvodesnivåerna blir för låga är också risken att det 
blir mindre attraktivt att arbeta som röstmottagare i kommunen.  

Förvaltningen bedömer, mot ovanstående bakgrund, att en mindre höjning 
av ersättningen är rimlig, dels i förhållande till de ökade kraven på 
röstmottagarna och dels i syfte att öka uppdragets attraktivitet och hålla 
Håbos ersättning i rimlig nivå i förhållande till andra kommuner.  

Därför föreslår förvaltningen följande arvoden för dem som arbetar på 
valdagen 2018: 

Ordförande i valdistrikt:   2700 kronor 
Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 
Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt:  2300 kronor 

Likaså föreslår förvaltningen att ersättning för deltagande i den 
obligatoriska utbildningen ska utgå med 400 kronor, samt att ersättning om 
400 kronor utgår till dem som är med och möblerar vallokalerna inför valet.  

Dessa ersättningsnivåer skulle placera Håbos arvodesnivåer i mellanskiktet 
bland kommunerna.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär att kostnaderna för arvoden till valförrättare med flera 
kommer att öka med cirka 80 000 kronor om antalet valförrättare är 
detsamma som vid tidigare år. Detta i jämförelse med om arvodena enbart 
skulle räknas upp i enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet.   
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Då storleken på det statsbidrag som kommer tilldelas Håbo kommun för 
medverkan i valet 2018 ännu inte fastställts är finansieringen ännu något 
osäker. Under förutsättning att ökningen av statsbidraget är lika stor från 
2014 års val till 2018 års val som den var från 2010 till 2014 års val, vilket 
bör vara rimligt att förutsätta, så kan de ökade arvodeskostnaderna 
finansieras inom nämndens budgetram.  

Uppföljning 

Alla beslut avseende valet 2018 följs upp vid utvärderingen som genomförs 
efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

–    
__________ 

Beslut skickas till 

Valnämnden 
Kansliet 
Löneenheten 
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§ 29 Dnr 2017/00766  

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ändrar i Håbohus ägardirektiv avseende 
direktavkastningskrav från 4,5 procent till 4,0 procent för år 2018.  

Sammanfattning  

Styrelsen för Håbohus AB har genom bolagets VD inkommit med begäran 
om att ägaren/kommunen ändrar direktavkastningskrav från 4,5 procent till 
4,0 procent för år 2018.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 24 

Tjänsteskrivelse 
Styrelseprotokoll 2017-12-15 
Skrivelse från VD, Håbohus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att Håbohus ägardirektiv avseende 
direktavkastningskrav istället ändras från 4,5 procent till 2,5 procent för år 
2018.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller om kommunstyrelsen bifaller Owe 
Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

______________ 
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§ 24 Dnr 2017/00766  

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ändrar i Håbohus ägardirektiv avseende 
direktavkastningskrav från 4,5 procent till 4,0 procent för år 2018.  

Sammanfattning  

Styrelsen för Håbohus AB har genom bolagets VD inkommit med begäran 
om att ägaren/kommunen ändrar direktavkastningskrav från 4,5 procent till 
4,0 procent för år 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Styrelseprotokoll 2017-12-15 
Skrivelse från VD, Håbohus AB 

______________ 
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 2018-01-11 KS 2017/00766 nr 79767 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra i Håbohus 
ägardirektiv avseende direktavkastningskrav från 4,5 procent till 4,0 
procent för år 2018   
 

Sammanfattning 

Styrelsen för Håbohus AB har genom bolagets VD inkommit med begäran 
om att ägaren/kommunen ändrar direktavkastningskrav från 4,5 procent till 
4,0 procent för år 2018.  
 
Ärendet 

Motiveringen från Bolaget är att en justering till 4,0 % bedöms som 
nödvändigt för att möta de förändrade marknadsförutsättningarna. Det 
skulle bättre spegla den verkliga relationen mellan bolagets driftnetton och 
fastighetsportföljens värde. Det skulle också ge bolaget bättre 
förutsättningar att fortsätta investera i nyproduktion och då särskilt när 
centrumprojektet ska genomföras. På styrelsemöte 2017-12-15 beslutade 
Håbohus styrelse att förslå för ägaren att ändra direktavkastningskravet till 
4,0 % mot bakgrund av det som anförts ovan. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar till att 
direktavkastningskravet sänks för Håbohus AB dels på grund av det rådande 
marknadsläget för fastigheterna som gäller nu dels för att bolaget ska kunna 
fortsätta investera i nyproduktionen som styrelsen anför i sin begäran.. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

Uppföljningen görs vid bokslut 2018. 

Beslutsunderlag 

– Styrelseprotokoll 2017-12-15 
– Skrivelse från VD, Håbohus AB   
__________ 

Beslut skickas till 

Håbohus AB  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-11 KS 2017/00766 nr 79767 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra i Håbohus 
ägardirektiv avseende direktavkastningskrav från 4,5 procent till 4,0 
procent för år 2018   
 

Sammanfattning 

Styrelsen för Håbohus AB har genom bolagets VD inkommit med begäran 
om att ägaren/kommunen ändrar direktavkastningskrav från 4,5 procent till 
4,0 procent för år 2018.  
 
Ärendet 

Motiveringen från Bolaget är att en justering till 4,0 % bedöms som 
nödvändigt för att möta de förändrade marknadsförutsättningarna. Det 
skulle bättre spegla den verkliga relationen mellan bolagets driftnetton och 
fastighetsportföljens värde. Det skulle också ge bolaget bättre 
förutsättningar att fortsätta investera i nyproduktion och då särskilt när 
centrumprojektet ska genomföras. På styrelsemöte 2017-12-15 beslutade 
Håbohus styrelse att förslå för ägaren att ändra direktavkastningskravet till 
4,0 % mot bakgrund av det som anförts ovan. 

Förvaltningen har inga invändningar till att direktavkastningskravet sänks 
för Håbohus AB dels på grund av det rådande marknadsläget för 
fastigheterna dels för att bolaget ska kunna fortsätta investera i 
nyproduktionen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

Uppföljningen görs vid bokslut 2018. 

Beslutsunderlag 

– Styrelseprotokoll 2017-12-15 
– Skrivelse från VD, Håbohus AB   
__________ 

Beslut skickas till 

Håbohus AB  
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§ 31 Dnr 2017/00491  

Utökning av VA-verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till utökat VA-verksamhetsområde för 
Frösundavik, Draget, Biskops-Arnö och Krägga enligt bifogat kartunderlag.  

Sammanfattning  

Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Håbo kommun återkommande se 
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade 
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det 
finns behov av kommunal VA-försörjning. 
 
Aktuell utökning av verksamhetsområde för VA berör exploateringar i 
Frösundavik och Draget samt Biskops-Arnö där kommunen har blivit ålagd 
av Statens VA-nämnd att tillgodose behovet av vatten och spillvatten. Även 
tre obebyggda fastigheter i Krägga som ligger i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet föreslås tas in i verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2018-01-29 § 2 
Tjänsteskrivelse 2017-01-12 
Bifogat kartunderlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-01-29  

Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 2 Dnr 2017/00491  

Utökning av VA-verksamhetsområde 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till utökat VA-verksamhetsområde för 
Frösundavik, Draget, Biskops-Arnö och Krägga enligt bifogat kartunderlag.     

Sammanfattning  

Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Håbo kommun återkommande se 
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade exploate-
ringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det finns be-
hov av kommunal VA-försörjning. 
 
Aktuell utökning av verksamhetsområde för VA berör exploateringar i 
Frösundavik och Draget samt Biskops-Arnö där kommunen har blivit ålagd 
av Statens VA-nämnd att tillgodose behovet av vatten och spillvatten. Även 
tre obebyggda fastigheter i Krägga som ligger i direkt anslutning till verk-
samhetsområdet föreslås tas in i verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-01-12 
Bifogat kartunderlag  

 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-12 KS 2017/00491 nr 79697 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Avfallsenheten 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171 526 73 
anna.darpe@habo.se 

 

Utökning av VA-verksamhetsområde 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar förslag till utökat VA-verksamhetsområde 
för Frösundavik, Draget, Biskops-Arnö och Krägga enligt bifogat 
kartunderlag.     
 

Sammanfattning 

Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Håbo kommun återkommande se 
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade 
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det 
finns behov av kommunal VA-försörjning. 
 
Aktuell utökning av verksamhetsområde för VA berör exploateringar i 
Frösundavik och Draget samt Biskops-Arnö där kommunen har blivit ålagd 
av Statens VA-nämnd att tillgodose behovet av vatten och spillvatten. Även 
tre obebyggda fastigheter i Krägga som ligger i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet föreslås tas in i verksamhetsområdet.  
   
 
Ärendet 

Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Håbo kommun återkommande se 
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade 
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det 
finns behov av kommunal VA-försörjning.  
 
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen 
har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och 
där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) gäller. Inom 
verksamhetsområdet gäller Håbo kommuns VA-taxa och Allmänna 
bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och 
verksamhetsområde ska tas av kommunfullmäktige.  
 
I enlighet med LAV ska verksamhetsområde bestämmas utifrån behovet av 
att ordna vattentjänster i ett större sammanhang med hänsyn till skydd av 
människors hälsa och skydd av miljön.  
 
Aktuell utökning av verksamhetsområde för VA berör exploateringar i 
Frösundavik och Draget samt pågående utbyggnation av VA till Biskops-
Arnö där kommunen har blivit ålagd att tillgodose behovet av VA. Även tre 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-12 KS 2017/00491 nr 79697 

 

obebyggda fastigheter i Krägga som ligger i direkt anslutning till 
verksamhetsområdet föreslås tas in i verksamhetsområdet.  
 
Efter beslut om återremiss gällande utökning av verksamhetsområde KS 
2017/00491 nr 78993, har följande förtydliganden gjorts. 
 
Frågan om vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för 
vattentjänster regleras i sjätte paragrafen vattentjänstlagen. Om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig 
eller blivande bebyggelse, skall kommunen ansvara för VA-försörjningen. I 
andra fall så löses frågan av fastighetsägarna enskilt eller gemensamt i 
gemensamhetsanläggningar. 
När verksamhetsområde är beslutat ansvarar kommunen för att VA byggs 
fram till alla fastigheter inom området och fastighetsägarna är skyldiga att 
stå för finansieringen. Det medför alltså skyldigheter för både kommunen 
och för fastighetsägarna. 
 
Vad som menas med ett större sammanhang har behandlats i förarbetena till 
lagen, och har också tolkats i domar.  Om det är 20-30 bebyggda fastigheter 
samlat, så är det ett större sammanhang enligt förarbetena, Men även 
fastigheter som ligger i nära anslutning till kommunala VA-ledningar som 
passerar ska ingå även om de är ett mindre antal. Det är närheten till den 
gemensamma VA-anläggningen som ger det sammanhang, som gör att även 
dessa fastigheter ska ingå i verksamhetsområdet. På så sätt är fler fastigheter 
med och finansierar den VA-anläggning som ändå måste byggas, eller redan 
finns. 
 
Ofta är det tydligt vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. Det 
gäller i detta ärende Frösundavik, Krägga och Draget. För Biskops-Arnö 
finns det ett föreläggande från Länsstyrelsen att de ska ingå i 
verksamhetsområdet. För fastigheterna som ligger intill eller nära de nya 
VA-ledningarna upp mot Biskops-Arnö uppstår det större sammanhanget av 
närheten till de ledningar som passerar.  
 
När det gäller kostnadsfördelning mellan fastigheterna så regleras det i 
samma lag. De ska fördelas ”skäligt och rättvist”. Det är den ”nytta” av 
allmän VA-försörjning som ska vara vägledande till vad man betalar. En 
viktig ”nytta” i det sammanhanget är att det är möjligt att använda 
fastigheten till bebyggelse då vatten och avloppsfrågan är löst. Däremot får 
inte avgiften styras av att det är långt till vatten eller reningsverk.  
 
För att det ska vara rättvist så ska alla fastigheter få samma förutsättningar. 
Det betyder bland annat att alla fastigheter ska få sin förbindelsepunkt i 
fastighetens omedelbara närhet. Där finns det möjlighet till undantag om det 
finns särskilda skäl. I vissa lägen kan det bli mer kostnadseffektivt med en 
annan lösning, där till exempel ett radhusområde har ett gemensamt lokalt 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-01-12 KS 2017/00491 nr 79697 

 

ledningsnät. ”Rättvisan” där regleras genom taxekonstruktionen i Håbo, där 
fastigheter med delad förbindelsepunkt får en lägre anläggningskostnad. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inom verksamhetsområdet för kommunalt VA gäller Håbo kommuns VA-
taxa 

Uppföljning 

Översyn av verksamhetsområden för VA ses över årligen 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-24, nr 79697 
– Bifogat kartunderlag 
– Lagen om allmänna vattentjänster, LAV 2006:412   
__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, VA-enheten  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 32 Dnr 2018/00014  

Tillägg till avfallstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tillägg av en ny taxa i antagen 
avfallstaxa KF 2017-04-03 § 47.   

- Ny taxa för 4 kubiks container, abonnemangspris för tömning varannan 
vecka 26 970 kr/år inklusive moms och för tömning varje vecka 53 940 kr 
/år inklusive moms.  

Sammanfattning  

Enligt avfallstaxa punkt 1.10  

”Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, saknar 
taxan tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av 
självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett 
administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen”    

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 4 kubiks container. För 
att tillgodose detta behov behöver vi göra detta tillägg i taxan.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2018-01-29 § 9 
Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
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Tekniska utskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 9 Dnr 2018/00014  

Tillägg till avfallstaxa 

Tekniska utskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar om tillägg av en ny taxa i antagen avfallstaxa 
KF 2017-04-03 § 47.   

- Ny taxa för 4 kubiks container, abonnemangspris för tömning varannan 
vecka 26 970 kr/år inklusive moms och för tömning varje vecka 53 940 kr 
/år inklusive moms.  

Sammanfattning  

Enligt avfallstaxa punkt 1.10  

”Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, saknar 
taxan tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av 
självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett 
administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen”    

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 4 kubiks container. För 
att tillgodose detta behov behöver vi göra detta tillägg i taxan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-01-09 KS 2018/00014 nr 79682 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Avfallsenheten 
0171 525 00 
 

 

Tjänsteskrivelse, tillägg till avfallstaxa 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar om tillägg av en ny taxa i antagen avfallstaxa KF 
2017-04-03 § 47.   

- Ny taxa för 4 kubiks container, abonnemangspris för tömning 
varannan vecka 26 970 kr/år inklusive moms och för tömning varje 
vecka 53 940 kr /år inklusive moms.  
 

Sammanfattning 
 

Enligt avfallstaxa punkt 1.10  
”Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, saknar 
taxan tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av 
självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett 
administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen”    

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 4 kubiks container. För 
att tillgodose detta behov behöver vi göra detta tillägg i taxan. 
 

Ärendet 

- 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

Avfallsenheten kommer att revidera befintligt taxedokument.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse KS 2018/00014 nr 79682 
__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, Avfallsenheten  
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§ 38 Dnr 2018/00028  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner, våren 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:35), 
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. 

Totalt finns, per den 10 januari 2018, 10 medborgarförslag och 7 motioner 
som fullmäktige ännu inte har beslutat om. Tre av motionerna och fyra av 
medborgarförslagen har beretts av kommunstyrelsens förvaltning och 
beräknas bli behandlade i kommunfullmäktige 2018-02-26 om inte 
kommunstyrelsen beslutar något annat i sin beredning av ärendena. Det 
innebär sex medborgarförslag och fyra motioner sannolikt kvarstår efter 
fullmäktiges sammanträde i februari 2018.  

Ett av ärendena i redovisningen är äldre än ett år. Det har tidigare 
återremitterats för vidare utredning och avvaktar nu yttrande från 
ungdomsrådet innan ärendet kan behandlas politiskt.  

För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som 
ännu inte beretts färdigt, se Förteckning – ej färdigberedda 
medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 30 
Tjänsteskrivelse 
Förteckning – ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

______________ 
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§ 30 Dnr 2018/00028  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner, våren 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen 

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:35), 
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. 

Totalt finns, per den 10 januari 2018, 10 medborgarförslag och 7 motioner 
som fullmäktige ännu inte har beslutat om. Tre av motionerna och fyra av 
medborgarförslagen har beretts av kommunstyrelsens förvaltning och 
beräknas bli behandlade i kommunfullmäktige 2018-02-26 om inte 
kommunstyrelsen beslutar något annat i sin beredning av ärendena. Det 
innebär sex medborgarförslag och fyra motioner sannolikt kvarstår efter 
fullmäktiges sammanträde i februari 2018.  

Ett av ärendena i redovisningen är äldre än ett år. Det har tidigare 
återremitterats för vidare utredning och avvaktar nu yttrande från 
ungdomsrådet innan ärendet kan behandlas politiskt.  

För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som 
ännu inte beretts färdigt, se Förteckning – ej färdigberedda 
medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förteckning – ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

______________ 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-10 KS 2018/00028 nr 79702 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och 
motioner, våren 2018 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   
 

Sammanfattning 

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:35), 
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. 

Totalt finns, per den 10 januari 2018, 10 medborgarförslag och 7 motioner 
som fullmäktige ännu inte har beslutat om. Tre av motionerna och fyra av 
medborgarförslagen har beretts av kommunstyrelsens förvaltning och 
beräknas bli behandlade i kommunfullmäktige 2018-02-26 om inte 
kommunstyrelsen beslutar något annat i sin beredning av ärendena. Det 
innebär sex medborgarförslag och fyra motioner sannolikt kvarstår efter 
fullmäktiges sammanträde i februari 2018.  

Ett av ärendena i redovisningen är äldre än ett år. Det har tidigare 
återremitterats för vidare utredning och avvaktar nu yttrande från 
ungdomsrådet innan ärendet kan behandlas politiskt.  

För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som 
ännu inte beretts färdigt, se Förteckning – ej färdigberedda 
medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag och motioner följs upp genom 
återrapportering till kommunfullmäktige två gånger per år.  

Beslutsunderlag 

– Förteckning – ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2018-
01-10.     

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



 

 Förteckning 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-10 KS 2018/00028 nr 79700 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2018-01-10 

 

Motioner 
Remitterat till KS för 
beredning datum 

Diarienummer Ärende Äldre än 
1 år (x) 

Eventuell kommentar 

2017-04-03 2017/00282 Motion: Fartdämpande åtgärder på 
Kraftleden 

  Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-09-25 2017/00584 Motion: Miljövecka     

2015-11-17 2015/00316 Motion: Mobil- & surfplatteförbud i 
grundskolan 

x Har tidigare återremitterats. Avvaktar 
yttrande från ungdomsrådet.  

2017-06-12 2017/00372 Motion: Namnbyte från "Dragets 
industriområde" till "Bålsta 
Handelsplats" 

   Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-09-25 2017/00583 Motion: Skolavslutningar i kyrkan   Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-09-25 2017/00578 Motion: Subventionerade resor för våra 
pensionärer 

    

2017-10-30 2017/00670 Motion: Öppna café Fridegård på kvällar 
och helger 

    

 
 



 

 Förteckning 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-10 KS 2018/00028 nr 79700 

 

Medborgarförslag 
Remitterat till KS för 
beredning datum 

Diarienummer Ärende Äldre än 
1 år (x) 

Eventuell kommentar 

2017-10-30 2017/00623 Medborgarförslag: Bygg ut skateparken 
mellan Fridegård och ishallen 

  Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-10-30 2017/00672 Medborgarförslag: Förbättra 
busskommunikation från Frösundavik mot 
Viby och Futurum  

   Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-10-30 2017/00644 Medborgarförslag: Gång- och cykelväg 
mellan Björbackavägen och Fläsanvägen 

    

2017-10-30 2017/00668 Medborgarförslag: Låt ensamkommande 
unga bo kvar i kommunen efter att de fyllt 
18 år 

    

2017-02-27 2017/00011 Medborgarförslag: Möjlighet för elever att 
välja UL ungdomskort istället för SL kort 

   

2017-10-30 2017/00669 Medborgarförslag: Bevilja busskort för 
asylsökande som fyllt 18 och går i skolan 

    

2017-10-30 2017/00603 Medborgarförslag: Parkering på 
Skeppsvägen 

    

2017-05-08 2017/00354 Medborgarförslag: Se över antalet tjänster 
per barngrupp i förskolan 

  Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-12-04 2017/00737 Medborgarförslag: Underhåll av lilla 
rökeriet på granåsen 

  Beräknas behandlas av KF 2018-02-26 

2017-02-27 2017/00067 Medborgarförslag: Utveckling av Skohalvön     

 



Från: Michael Rubbestad <michael.rubbestad@sd.se> 
Skickat: den 5 december 2017 08:10 
Till: Sara Widströmer; fred.ry@telia.com 
Ämne: Fwd: Uppsägning av uppdrag 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej, för info och kännedom. 

Med vänlig hälsning  
Michael Rubbestad 
 
Skickat från min iPhone 7 Plus 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Kristian Leinonen <kristian.leinonen@sd.se> 
Datum: 4 december 2017 21:04:13 CET 
Till: <bygg.miljo@habo.se>, "Michael Rubbestad" <michael.rubbestad@sd.se> 
Ämne: Uppsägning av uppdrag 

Hej 
Då mitt arbetsförhållande har förändrats och pga min sjukdom så vill jag här med 
avsäga min plats på bygg och miljönämnden som ordinarie ledamot för 
Sverigedemokraterna. Vi vill samtidigt nominera Robert Kohlström som ersättare 
för Kristian Leinonen. 
 
Med vänlig hälsning 
Kristian Leinonen 
831213-0399 

mailto:kristian.leinonen@sd.se
mailto:bygg.miljo@habo.se
mailto:michael.rubbestad@sd.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-05 KS 2017/00745 nr 79199 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i bygg- och 
miljönämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Kristian Leinonen (SD) från uppdrag 
som ledamot i bygg- och miljönämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Kristian Leinonens 
(SD) ställe.    
 

Sammanfattning 

Kristian Leinonen (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 
i bygg- och miljönämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-12-05   
__________ 

Beslut skickas till 

Kristian Leinonen (SD) 
Vald 
Bygg- och miljönämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 

 



Från: Jonas Eliasson 
Skickat: den 11 december 2017 10:10 
Till: Ralph Abrahamsson 
Kopia: Sara Widströmer 
Ämne: Re: Uppsägning politiska uppdrag 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej Ralph,  
 
Vi har mottagit din avsägelse och kommer att tillse att den behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari.  
 
Till Sara för vidare hantering.  
 
Mvh  
Jonas Eliasson 
 
Skickat från min iPad 
 
11 dec. 2017 kl. 10:05 skrev Ralph Abrahamsson <ralphoa@gmail.com>: 

Hej 
Härmed avsäger jag mig med omedelbar verkan mina politiska uppdrag som 
ersättare i KF och ordförande i Håbo marknadsbolag. 
Mvh 
Ralph Abrahamsson 
 
 
 
Skickat från min iPad 

mailto:ralphoa@gmail.com


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-12 KS 2017/00756 nr 79306 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och ordförande i Håbo Marknads AB samt begäran om ny 
sammanräkning och fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Ralph Abrahamsson (M) från uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Ralph Abrahamsson (M) från uppdrag 
som ledamot, tillika ordförande i Håbo Marknads AB styrelse.  

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ny ersättare 
i kommunfullmäktige i Ralph Abrahamssons (M) ställe.  

4. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Håbo Marknads AB 
styrelse i Ralph Abrahamssons ställe. 

5. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ordförande i Håbo Marknads AB 
styrelse i Ralph Abrahamssons ställe.    
 

Sammanfattning 

Ralph Abrahamsson (M) har begärt entledigande från uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige, samt från uppdrag som ledamot, tillika ordförande, i 
styrelsen för Håbo Marknads AB.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-12-11   
__________ 

Beslut skickas till 

Ralph Abrahamsson (M) 
Vald(a) 
Håbo Marknads AB 
Länsstyrelsen  
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-10 KS 2017/00746 nr 79698 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
samt begäran om ny sammanräkning 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Wallin (MP) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ledamot i 
kommunfullmäktige i Stefan Wallins (MP) ställe.   
 

Sammanfattning 

Stefan Wallin (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.       

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2017-12-05   
__________ 

Beslut skickas till 

Staffan Wallin (MP) 
Länsstyrelsen 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister  

 



Från: stefan wallin <stefan.j.wallin@hotmail.com> 
Skickat: den 5 december 2017 16:47 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: Avsägning av plats i Kommunfullmäktige 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Kategorier: Viktigt! 
 
Hej 
 
Härmed vill jag avsäga mig platsen som ersättare i fullmäktige som tilldelades mig den 21 November i år 
enligt beslut från Länsstyrelsen(Dnr:201-7186-17) 
 
Mvh 
Stefan Wallin 
Tel 0704669915 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-13 KS 2018/00093 nr 80274 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Entledigande från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Christian Nordberg (MP) från uppdrag 
som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden i Christian Nordbergs (MP) ställe.    
 

Sammanfattning 

Christian Nordberg (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2018-02-12   
__________ 

Beslut skickas till 

Christian Nordberg (MP) 
Vald 
Barn- och utbildningsnämnden  
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 

 



Från: Christian Nordberg <nordbergchristian@gmail.com> 
Skickat: den 12 februari 2018 10:24 
Till: Sara Widströmer; Clara Thorgren 
Kopia: Sofie Bergengren; nordberg.bm@gmail.com; Fred G Rydberg; 

enekulla@live.se; Mats Bergengren 
Ämne: Avsägelse av uppdrag i BOU  nämnden 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej  
 
Härmed avsäger jag min plats som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Vi föreslår Sofie Bergengren att väljas av KF den 26 februari och att valet justeras omedelbart så att hon 
kan delta i nämndens möte den 28 februari. 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Christian Nordberg 
 
Avgående ledamot i BOU nämnden (MP) 
Skickat från min iPhone 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-13 KS 2018/00091 nr 80272 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Hemställan om ny sammanräkning hos länsstyrelsen samt 
fyllnadsval  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ny ledamot 
i kommunfullmäktige i Carina Lunds (M) ställe.  

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i E.ON Mälarkraft 
Värme AB i Carina Lunds (M) ställe. 

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Kommunalförbundet 
Räddningstjänst Enköping-Håbo i Carina Lunds (M) ställe.    
 

Sammanfattning 

Carina Lund (M) har avlidit. Fyllnadsval för uppdragen som ledamot i E.ON 
Mälarkraft Värme AB och som ledamot i Kommunalförbundet 
Räddningstjänst Enköping-Håbo ska förrättas samt hemställan om ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot i Carina Lunds (M) 
ställe.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt  

__________ 

Beslut skickas till 
Vald 
E.ON Mälarkraft Värme AB 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Länsstyrelsen Uppsala län, för ny sammanräkning  
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-13 KS 2018/00092 nr 80273 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Hemställan om ny sammanräkning hos länsstyrelsen samt 
fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny 
sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val för att utse en ny ersättare 
i kommunfullmäktige i Cecilia Bergstedts (L) ställe. 

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i stiftelsen Nordens 
Biskops Arnö i Cecilia Bergstedts (L) ställe.    
 

Sammanfattning 

Cecilia Bergstedt (L) har avlidit. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
stiftelsen Nordens Biskops Arnö ska förrättas samt hemställan hos 
länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i Cecilia 
Bergstedts (L) ställe.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

__________ 

Beslut skickas till 
Vald 
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 
Länsstyrelsen Uppsala län, för sammanräkning  
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
 




