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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

LAGA KRAFT  2012-10-25 

Detaljplan för  

Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

 

  

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Skuggstudie 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till förtätning av fastig-
heten Bålsta 26:1 samt möjliggöra för utbyggnad närmare gatan för 
fastigheten Bålsta 1:207. Den nya detaljplanen syftar även till att 
göra befintlig bebyggelse planenlig. 

Fastigheten Bålsta 26:1 är idag bebyggd med radhus i ett plan med 
10 lägenheter och tillhörande 4 stycken garage-/förrådsbyggnader. 
Föreslagen förtätning medger två nya bostadshus i en våning, som 
sammanlagt planeras innehålla upp till fyra lägenheter, nya förråd 
till befintliga lägenheter samt en mer samlad parkeringslösning  

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämp-
lig användning av mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer. 
Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte.   
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PLANDATA Planområdet utgörs av fastigheterna Bålsta 26:1 och 1:207 som lig-
ger ca 2 km nordväst om Bålsta centrum. Detaljplaneområdet anslu-
ter till Baldersvägen i sydväst och Uppåkravägen i nordväst. Radhu-
sen har adress Baldersvägen 14 A-18 B.  

Läge 

 

Areal Planområdets areal är ca 5200 m2. 

Markägoförhållanden Fastigheten Bålsta 26:1 ägs av Håbohus AB. 

Fastigheten Bålsta 1:207 är privatägd. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 
 

 

Översiktliga planer Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. I den fördjupade översiktsplanen anges att den 
pågående markanvändningen fortgår, vilket innebär fortsatt använd-
ning för bostäder.  

 Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort betonar vikten av 
en förtätning av tätorten, vilket stämmer överens med den aktuella 
detaljplanens syfte och genomförande. 

Riksintressen Planen berör inga riksintressen. 
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Program Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad.  

Detaljplanen har inte föregåtts av program eftersom den uppfyller 
förutsättningarna för att behandlas med enkelt planförfarande. Pla-
nen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen och berör 
inga allmänna intressen. Ett begränsat antal sakägare berörs av pla-
nen, sakägarna är kända. 

Detaljplaner, områ-
des-bestämmelser 
och  
förordnanden 

Planområdet ingår som en del i detaljplan, Y2, Bålsta stationssam-
hälle som fastställdes av länsstyrelsen 10 januari 1956. Detaljplanen 
anger markanvändningen bostäder. Planens genomförandetid har 
gått ut.   

Gällande plan medger friliggande bostadshus i en våning med vind 
som får inredas, maxhöjd 5,6 meter och ett uthus per tomt. Huvud-
byggnad får högst innehålla 2 bostadslägenheter. Minsta tomtstorlek 
är 800 m2 och högst en femtedel av tomten får bebyggas. Detta in-
nebär att nuvarande radhusbebyggelse inte är planenlig.   

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (5 kap 18 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser.  

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

 Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen för samråd, se tjäns-
teskrivelse Dnr KS 2011/120 2011.1952. Behovsbedömningen slogs 
fast genom ett delegationsbeslut den 21 september 2011. Delega-
tionsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsen, se Dnr KS 2011/120 nr 
2011.2215. Samråd har tagits med länsstyrelsen om behovsbedöm-
ning, se länsstyrelsens yttrande 2011-09-14, Dnr 402-3714-11. 

 Förslaget till beslut 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 första eller tredje bilaga. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens fjärde bilaga. 
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 Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan 
medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 18§ plan- och byggla-
gen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på 
miljön. Planen stämmer i huvudsak överrens med översiktsplanen. 

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upp-
rättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i planbeskrivningen 
under avsnittet ”konsekvenser av planens genomförande” beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra.

Kommunala beslut i  
övrigt 

Miljö- och tekniknämndens arbetsutskott beslutade 2011-01-26 § 8 
att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta detaljplane-
förslag över området, på exploatörens bekostnad. 

Ett tidigare planförslag var uppe för antagande 2008. Den blev inte 
antagen med motiveringen att en byggnad skuggade grannfastighe-
ten Bålsta 1:207 under vissa tider på dygnet.  

Ett beslut om utvidgning av planområdet, för att omfatta även fas-
tighet 1:207, togs i samband med beslut om samråd. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 
 

 

Natur Mark och vegetation 

Radhustomten sluttar svagt mot norr med ca en meters höjdskillnad.  
Framför befintliga radhus finns förgårdsmark på ca 25-30 meter 
som till större delen består av en öppen gräsyta med ett antal stora 
träd som lönn, rönn och björk.   

Villatomten bredvid är delvis terrasserad med flera uppvuxna frukt-
träd samt en äldre tall i god kondition. 

Befintliga träd ska i möjligaste mån bevaras inom området för rad-
hus.  

 

Förgårdsmarken framför radhusen, sett från sydost. 
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 Geotekniska förhållanden 

Marken består av sand. 

 Förorenad mark 

Marken bedöms inte innehålla några föroreningar.  

 Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark-
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Årsmedelvärdet i en bostad får inte överskrida 
200 Bq/m3 radongas. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert.  

 Fornlämningar 

Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet.  

Fornlämningar omfattas av bestämmelserna i kulturminneslagen och 
får inte utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändras, tas 
bort, skadas eller täckas. Om man vid grävning eller annat arbete 
påträffar fornlämning ska det anmälas till Länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden Bostäder 

Fastigheten Bålsta 26:1 är idag bebyggd av radhus i ett plan, från 
1960-talet. Befintliga radhus har långfasader av målad träpanel, 
gavlar av rött tegel och takpannor av rött tegel. Radhusen innefattar 
10 lägenheter.   

 

Befintlig radhusbebyggelse sett från söder  

 

Befintlig radhusbebyggelse sett från väster 

 Tillhörande garage till radhusbebyggelsen kommer att rivas då de är 
i dåligt skick. Möjlighet att uppföra förråd framför dessa hus ges. 
Nya carportar planeras att uppföras i samband med genomförandet 
av den nya parhusbebyggelsen.  

Den planerade nya bebyggelsen på tomten utgörs av två bostadshus 
i en våning, med upp till 2 lägenheter i varje hus.  



6(11) 
 

 

Bålsta 1:207 med ett fristående enbostadshus, sett från söder. 

 Fastigheten Bålsta 1:207 är bebyggd med ett fristående bostadshus i 
gult tegel med takpannor av rött tegel. Den nya planen ger möjlighet 
att bygga ut närmare gatan. 

 Kommersiell service 

Bålsta nya centrum ligger ca 2,1 km från planområdet med ett stort 
utbud av kommersiell service.  

 Offentlig service 

Behovet av offentlig service försörjs väl inom Bålsta tätort.  

Både förskola och skola finns i närområdet. Även gymnasium finns 
i tätorten. Ca 700 meter från planområdet ligger Västerängsskolan 
och på ett avstånd om ca 500 meter ligger Backsippans förskola. 

 Tillgänglighet 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk 
lag. Det innebär att bostaden med tillhörande gemensamma utrym-
men ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga. Även tillgängligheten utomhus, t 
ex beträffande markens lutning vid entréer etc. ska vara god. Till-
gänglighetskraven behandlas närmare i bygglovskedet. 
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 Bebyggelsens karaktärsdrag och gestaltning 

Den nya bebyggelsen föreslås med två bostadshus i en våning. Hu-
sen föreslås en placering vinkelrätt mot gatan.  Mellan husen plane-
ras en öppen plats för gemensam grönyta.   

Möjlighet för parkering med carport ges i den östra delen av plan-
området samt ytterligare en parkeringsyta längst i väster mot Up-
påkravägen. 

Tillkommande hus ska placeras med hänsyn till befintlig bebyggel-
se. Höjden på den nya bebyggelsen föreslås med 6,0 meter för att 
överensstämma med befintliga radhus och intilliggande villabebyg-
gelse.  

Ny bebyggelse föreslås få långfasader av målad träpanel och gavlar 
i t ex rött tegel för att knyta an till befintlig bebyggelse. Takvinkeln 
får maximalt vara 30 grader, samma som intilliggande bebyggelse.  

 Angränsande bebyggelse 

Angränsande villabebyggelse är i en våning. Byggnaderna är fristå-
ende och uppförda av trä och tegel. 

 

 
Exempel på kringliggande bebyggelse, längs Uppåkravägen  

Friytor Lek, rekreation och naturmiljö 

Befintliga radhus har egna uteplatser. Befintlig villa har egen tomt. 

I och med förtätningen på fastigheten Bålsta 26:1 övergår en stor 
öppen gräsyta med infarter, till bostadsytor. Grönyta för möjlighet 
till gemensam lek inom fastigheten, föreslås i mitten av området in-
ramat av radhusen och de nya husen.   

Det finns god tillgång till närrekreation, närmaste stora öppna grön-
yta finns 60 meter nordväst om planområdet. Ett mindre skogsom-
råde finns ca 100 meter sydöst om planområdet.  
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Gator och trafik Gatunät  

Baldersvägen är en lokalgata och går söder om planområdet. Has-
tigheten är 30 km/h.    

Angöring till föreslagen bebyggelse på fastigheten Bålsta 26:1, 
kommer att ske via Baldersvägen. Några parkeringsplatser nås via 
Uppåkravägen. Den nya bebyggelsen kommer endast att medföra en 
mindre trafikökning.  
 
Angöring till fastigheten Bålsta 1:207 sker från Baldersvägen. 
 
 

 

Baldersvägen 

 Gång- och cykeltrafik 

Planområdet nås från Bålsta centrum via Västerdalen där gång- och 
cykelväg finns fram till Västerhagsvägen. Separat gång- och cykel-
väg finns inte utmed de närmaste gatorna omkring planområdet. 
Hastigheten i Uppåkra och Nydal är 30 km/ h vilket möjliggör 
blandtrafik.  

 Kollektivtrafik 

Stockholmsvägen trafikeras av tre busslinjer som går mellan Bålsta 
– Uppsala, Enköping – Arlanda och Bålsta – Skokloster. Väster-
hagsvägen trafikeras av en busslinje som går mellan Krägga-Bålsta. 
Avståndet till Stockholmsvägen/ Västerhagsvägen är ca 600 meter 
och avståndet till stationen är ca 2,1 km.   

 Parkering och utfarter 

Boende i par-/radhusen kommer att ha tillgång till lite mer än 1,2 
parkeringsplatser per lägenhet, på fastigheten. En länga med carpor-
tar samt en rad parkeringsplatser kan uppföras i södra delen av om-
rådet längs med Baldersvägen samt en rad parkeringsplatser med in-
fart från Uppåkravägen. Detta innefattar även platser för besökande. 
Mot korsningen Baldersvägen-Uppåkravägen gäller utfartsförbud.  

För fastigheten Bålsta 1:207, sker parkering inom fastigheten. 
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Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) består 
av 54 artiklar. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och 
Håbo kommun har beslutat att konventionen särskilt ska uppmärk-
sammas i kommunens planer. I detta planförslag ryms anlagd lekyta 
ryms inom planområdet och vid ett genomförande av planen avses 
delar av den befintliga miljön sparas för att skapa en attraktiv 
gårdsmiljö, vilket verkar för att så långt som möjligt uppfylla kon-
ventionen. I närområdet finns även god tillgång till olika grönområ-
den. Ett närrekreationsområde finns ca 60 meter nordväst om plan-
området och ett mindre skogsområde ca 100 meter sydöst om plan-
området  

Bedömningen är att en god boendemiljö för barn kan skapas. 

Störningar Buller 

Järnvägen ligger ca 130 meter norr om planområdet och bedöms ej 
påverka bebyggelsen inom planområdet.  

 Skuggning  

Höjden på de nya bostadshusen är densamma som befintlig rad-
husbebyggelse inom fastigheten samt intilliggande villabebyggelse.  
En solstudie har gjorts för att se hur den nya bebyggelsen kan kom-
ma att påverka solförhållanden för befintlig bebyggelse. Enligt sol-
studien kommer befintliga radhus inom planområdet att skuggas till 
viss del på grund av de förråd som tillåts uppföras. Några lägenheter 
kommer att skuggas av de nya bostadshusen under ett par timmar på 
eftermiddagen under höst och vår. Under sommaren bedöms befint-
lig radhusbebyggelse endast skuggas av nya förråd, inte av de nya 
bostadshusen.  

Av intilliggande fastigheter är det Bålsta 1:207 som bedöms påver-
kas något under vår och höst av skuggning från de nya bostadshu-
sen.  

Bebyggelsetäthet och skuggförhållanden bedöms allmänt inte vara 
annorlunda än för området i stort. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala vatten- och av-
loppsnätet.  

 Dagvatten 

Dagvatten skall ledas till befintliga dagvattenledningar som finns på 
fastigheten.  

Befintlig dagvattenledning på tomten behöver flyttas på grund av 
den nya bebyggelsen. 
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 Värme 

Befintlig radhuslänga på fastigheten Bålsta 26:1 är ansluten till 
bergvärme. Möjlighet finns för ny bebyggelse att ansluta sig till 
bergvärme. Detta är i linje med Håbo kommuns energi- och klimat-
strategi om en fossilbränslefri kommun 2050. Strategin innebär 
bland annat att uppvärmning av direktel endast får ske om särskilda 
skäl föreligger, att förnybara energikällor ska användas framför fos-
sila och att jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där det 
är lämpligt. 

 El 

Ny bebyggelse ansluts till det befintliga elnätet.  

 Tele och data 

Ny bebyggelse ansluts till det befintliga nätet.  

 Avfall 

Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning. 

Närmast belägna återvinningsstationer finns vid gamla järnvägssta-
tionen ca 600 meter från planområdet, återvinningscentralen i Väs-
terskog ligger ca 1 km bort. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga 
kraft. 

Inverkan på miljön Konsekvenser av planens genomförande  

Ett genomförande av detaljplanen medför att fastigheten Bålsta 26:1 
förtätas med två bostadshus med lägenheter och att den byggbara 
ytan längs med gatan på Bålsta 1:207 ökar (mindre andel ”prick-
mark”, d v s mark som inte får bebyggas). 

 Stadsbild  

Den nya bebyggelsen föreslås till en våning, likt befintlig radhusbe-
byggelse och intilliggande villor. Tillskottet av radhus/parhus bland 
villorna bedöms ej påverka området negativt då tillkommande vo-
lymer är små.   

Detaljplanen medger en förtätning närmast gatan vid Baldersvägen vil-
ket kommer att förändra stadsbilden i området. Detaljplanen bedöms 
inte påverka stadsbilden negativt. Den idag vida förgårdsmarken ger ett 
svagt avgränsat gaturum. En förtätning av området bedöms kunna ge 
positiva estetiska effekter på området med ett tydligare avgränsat gatu-
rum. 

 Skuggning  

De nya bostäderna ska uppföras i en våning för att minimera skuggning 
av omkringliggande bostadshus. För befintlig radhusbebyggelse inom 
fastigheten Bålsta 26:1 innebär förtätningen förändrad utsikt samt 
att befintliga lägenheter kommer att skuggas något under vinter-
halvåret.  
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 Trafik  

Antalet utfarter kommer med den nya detaljplanen att minska jämfört 
med dagsläget vilket bidrar till en ökad trafiksäkerhet. En samlad par-
kering ska anordnas istället för nuvarande läge där parkering sker utan-
för den egna bostaden. Den nya bebyggelsen kommer endast att med-
föra en mindre trafikökning. 
 
Störningar 

Under byggskedet kan tillfälliga störningar förekomma, för närliggan-
de bostäder. Störningarna bedöms dock inte vara större än vid normala 
byggprojekt. 

Övrigt Detaljplanen har tagits fram i samarbete med Tengbom Uppsala. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 

I framtagandet av detaljplanen har Sara Lindh, planarkitekt, deltagit.

 

Bålsta i oktober 2011 

Håbo kommun 

 

Klas Ljungberg Anna Nilsson 

Tf Planchef Planarkitekt 
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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

LAGA KRAFT 2012-10-25 

Detaljplan för  

för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande eftersom planen 
berör ett begränsat antal, kända sakägare. Planen berör inga allmänna 
intressen. 

Tidplan Planen var ute på samråd mellan den 28 mars och 8 maj 2012.  

Planen går upp för antagande i Kommunfullmäktige under hösten 
2012. Det innebär att planen kan vinna laga kraft under hösten 2012, 
förutsatt att den inte överklagas. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Exploatören ansvarar för genomförandet av områdets uppbyggnad 
och för erforderlig omläggning av allmänna ledningar. 

 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 
 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 
 

Fastighetsbildning krävs ej för planens genomförande. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planekonomi Ett detaljplaneavtal, där kostnaderna i samband med planarbetet re-
gleras, har upprättats. Exploatören ersätter kommunen för samtliga 
kostnader i samband med planarbetet, det gäller även eventuella ut-
redningar som krävts i samband med planarbetet.   

Planavgift kommer inte att tas ut vid bygglovprövningen.  
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TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska utredning-
ar 

En sol/skuggstudie, daterad maj 2011 har gjorts i samband med 
planarbetet. 

 

Bålsta i oktober 2011 

Håbo kommun 

 

Klas Ljungberg Anna Nilsson 

Tf Planchef Planarkitekt 

 


