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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2012-07-17 

Detaljplan för  

Del av Bålsta 2:61 & Skörby 5:1, Stickspåret 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

Bullerutredning, utförd av Bjerkings daterad 2010-08-30 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för av- och pålastning 
för befintligt stickspår.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

PLANDATA Planområdet är en del av Benders fastighet, Bålsta 3:385. Planom-
rådet är beläget i Västerskogs industriområde i Bålsta.  
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Läge 

 

Areal Planområdets areal är 2,5 hektar. 

Markägoförhållanden Marken ägs av Benders.  

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
2010 antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14 § 47. I översikts-
planen ingår området i befintligt industriområde. 

 Ett genomförande av planförslaget överensstämmer med ett förverk-
ligande av den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

Riksintressen Planområdet innehåller inga riksintressen. 

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 med programsamråd ef-
tersom den är av begränsad omfattning och stämmer överens med 
fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010. 
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Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Största delen av detaljplaneområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

Norra delen av området, där stickspåret förgrenar sig, omfattas av 
detaljplan för del av Bålsta 1:614, Västerskogs företagspark. Detalj-
planens nummer är 360.  Planen anger markanvändningen järnvägs-
trafik. Ett u-område är markerat på plankartan, vilket innebär att den 
marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 
Planen vann laga kraft 2006-06-13. Planens genomförandetid är tio 
år och har inte gått ut. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. 

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 MTN 2010/12 nr 2010.1218. Behovsbedömningen 
slogs fast genom ett delegationsbeslut den 17 september 2010. De-
legationsbeslutet utfärdas av Miljö- och tekniknämnden, se Dnr 
MTN 2010/12 nr 2010.1596. Samråd har tagits med länsstyrelsen 
om behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande 2010-08-20, Dnr 
402-3063-10 

 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. 

 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 översiktspla-
nen och innebär små förändringar från gällande detaljplan. 
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 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 2007-11-20 § 24 
att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta detaljplane-
förslag över området. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Planområdet utgörs av hårdgjorda ytor och ett järnvägsspår.  

 Geotekniska förhållanden 
Jordarten utgörs av sand, med några bergiga partier (jordartskartan, 
SGU). 

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Utgör inget känt riskområde. 

 Förorenad mark 
Planområdet gränsar till en nedlagd deponi, denna finns upptagen i 
meddelande daterat 2005-10-28 från Länsstyrelsen i Uppsala län 
Preliminär riskklassning av deponier enligt MIFO fas 1. Meddelan-
det är resultatet av fas 1 av 2 faser i ett samverkansprojekt mellan 
länsstyrelsen och kommunen där äldre avfallsupplag i Håbo kom-
mun har inventerats. 

Genomförandet av detaljplanen kan innebära att det finns risk för att 
deponin berörs av ingrepp i marken. Miljömyndigheten ska kontak-
tas vid alla ingrepp i marken. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser mark-
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Grusåsen, som planområdet är beläget på, utgör 
riskområde för höga radonhalter. Gällande gränsvärden för radon i 
befintliga arbetslokaler är 400 Bq/m3. För nya byggnader gäller 
dock gränsvärdet 200 Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsä-
kert. Inga radonmätningar har utförts inom området 

 Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 
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Bebyggelseområden Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet utgörs av en asfalterad yta, inga byggnader finns inom 
planområdet 

Planområdets markanvändning är järnvägstrafik. Till ändamålet 
räknas byggnader och anläggningar som kan behövas, till exempel 
magasin och lastanordningar.  

Byggnadernas sammanlagda area får högst uppgå till 1000 kva-
dratmeter, vilket gäller för hela planområdet. Högsta nockhöjd för 
byggnader är 10 meter.  

Bullerplank får uppföras på kvartersmark. Bestämmelsen är inte på-
bjudande eftersom de verksamheter som etableras ska uppfylla Bo-
verkets rekommenderade skyddsavstånd (Bättre Plats för arbete, 
1995). Närheten till bostadsområdena ställer krav på att verksamhe-
terna inte är störande.  

 Angränsande bebyggelse 
Planområdet angränsas till Benders fastighet 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Naturmiljö 
Ingen naturmark planeras på området. Området ligger med närhet 
till naturområden 

 Strandskydd 
Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 

Gator och trafik Gatunät  
Planområdet ligger i direkt anslutning till Benders industriområde. 
Den trafik som finns inom planområdet sker i anslutning till av- och 
omlastning i vid till stickspåret. Planområdet ansluter inte direkt till 
gatunätet. 

 Utfarter 
Planområdet kommer att ingå i Benders fastighet, ingen ny utfart 
krävs. 
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Störningar Industribuller  
Buller från anläggningar skall vid nyetablering begränsas så att det 
ej ger upphov till en högre ljudnivå vid bostäder än vad som anges i 
tabellen nedan. Värdena nedan är utomhusriktvärden vid fasad. 
 

(referens: Externt Industribuller – allmänna råd. SNV RR 1978:5 
2:a upplagan 1983.) 

a) om ofta återkommande impulsljud eller hörbara tonkomponenter finnas 
skall värdena sänkas med 5 dBA 
b) Även sön- och helgdagar kl. 07-18 
c) Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet 
d) Bostäder, rekreationsytor i bostäders grannskap, vårdbyggnader och 
utbildningslokaler 

En utredning har utförts i syfte att fastställa om ljudnivåerna för om-
lastningsplatsen överstiger riktlinjerna för externt industribuller.  

Bullerutredningen utgår från att lastning och lossning sker vardagar 
efter kl. 07.00 och pågår 1 – 1.5 timme per gång, två till tre dagar 
per vecka. Två olika scenarier presenteras i utredningen. Scenario 1 
är med tomma vagnar. Scenario 2 är med fullastade vagnar. 

Resultatet från bullerutredningen visar att omlastningsplatsen inte 
kommer att överstiga riktvärdena för buller, varken vid scenario 1 
eller 2. Scenario 1 med öppen vagn genererar mest buller. Ekviva-
lenta bullervärden för de mest bullerstörda villorna har beräknats 
uppgå till 45dBA vid fasad, vilket är 5 dBA under Naturvårdsver-
kets riktvärde.  

Slutsatsen från utredningen är att ljudnivåerna vid den omgivande 
bebyggelsen kommer att ligga under rekommenderade riktlinjer för 
buller. 

              Ekvivalent dBA a) Maximalt 
dBA 

 

Område 
för/med: kl. 07-

18 
kl. 18-22 
b) 

kl. 22-07 kl. 22-07 

Bostäder m.m. 
d) 

50 45 40 55 

Arbetslokaler 
c) 

60 55 50 - 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten och avlopp finns i området. Ledningar finns 
inom planområdet. Ledningarna är markerade som u-områden på 
kartan och får inte överbyggas. 
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 Dagvatten 
I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt. I området finns 
mycket hårdgjorda ytor. Om lokalt omhändertagande av dagvatten 
blir problematiskt ska dagvatten avledas via dagvattenledningar. Be-
fintlig dagvattenledning finns inom området. 

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bl a att  
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-
ligger. 
2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 

 El 
Planområdet är anslutet till det befintliga elnätet. Det finns inga 
transformatorstationer på planområdet. 

 Tele och data 
Befintlig bebyggelse är ansluten till det befintliga telenätet. 

 Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
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Inverkan på miljön Planen kommer att medge av- och pålastning för järnvägstransporter 
vilket kan medföra störningar avseende bland annat buller. Planom-
rådet ligger inom befintligt industriområde och avståndet till när-
maste bostadsfastighet är 300 meter. För detaljplanen har en buller-
utredning genomförts, av den framkom att bullernivåerna för av- 
och pålastning vid stickspåret inte kommer att överstiga befintliga 
riktlinjer för externt industribuller. 

Om planområdet används för av- och pålastning av industriändamål 
finns risker att mark och vatten kan förorenas. Planen gränsar till 
redan befintlig industri samt är av begränsad omfattning och be-
döms därför endast medföra en liten risk att påverka mark och vat-
ten.  

Sprängning kan vara olämpligt i planområdet då det ligger nära 
Skörbytippen och det är okänt hur sprängning påverkar eventuellt 
läckage av farliga ämnen från tippen. Försiktighetsprincipen ska till-
lämpas. Miljöavdelningen ska kontaktas vid alla markarbeten som 
innebär ingrepp i marken. 

Befintlig detaljplan för norra delen av planområdet medger järn-
vägstrafik medan södra delen av planområdet saknar en gällande de-
taljplan. Marken används idag för ett järnvägsspår som förgrenar sig 
i den norra delen av planområdet. Planens omfattning är begränsad 
och bedöms därför inte få betydande miljöpåverkan. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Samrådshandlingarna har tagits fram av Sara Lindh, planarkitekt på 
Håbo kommun. 

  

  

 

Bålsta i mars 2011 

Håbo kommun 

 

Klas Ljungberg Anna Nilsson 

Tf Planchef Planarkitekt 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

 

LAGA KRAFT 2012-07-17 

Detaljplan för  

Del av Bålsta 2:61 & Skörby 5:1, Stickspåret 

 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 

Tidplan Detaljplanen var på samråd under våren 2011 och på utställning un-
der hösten 2011. Planen går upp för antagande i Kommunfullmäktige 
under våren 2012. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av planen. 

Avtal Detaljplanen finansieras av Benders genom planavtal. 

FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för eventuell fastighetsbild-
ning som behövs för att genomföra detaljplanen. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Detaljplanen finansieras av Benders och genom planavtal. Planavgift 
ska inte tas ut vid bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska  
utredningar 

En bullerutredning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet.  

- Bålsta 2:61, Bullerutredning Bender, Bjerking 2010-08-30  
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Bålsta i mars 2011 

Håbo kommun 

 

Klas Ljungberg Anna Nilsson 

Tf Planchef Planarkitekt 
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