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                                                                   Håbo Kommun 

                                                                   Miljö- & Tekniknämnden 

                                                                   746 80 BÅLSTA 

 

 

Remissvar till Detaljplan Frösundavik, etapp 1, Bålsta 

 

Naturskyddsföreningarna i Enköping och Uppsala län har tagit del av samrådshandlingarna och har 

följande synpunkter: 

 

I Miljökonsekvensbedömningen av detaljplaneprogrammet anges ”att Håbo kommun uttryckt en stark 

önskan att utveckla Bålsta tätorts möte med Mälaren” och att det ”i den fördjupade översiktplanen för 

Bålsta tätort (2002) pekas Frösunda programområde ut som den enda möjligheten till att med ny 

bebyggelse utveckla ett sådant möte” och ”att idékonceptet är en stadsliknande bebyggelseformation 

som välkomnande vänder sig mot vattnet och ger Bålsta ett ansikte mot Mälaren”. Dessa 

formuleringar ger intrycket att Bålsta idag saknar ”ett ansikte” (bebyggelse) mot Mälaren. Detta är helt 

missvisande. I princip hela Bålsta tätorts kustlinje mot Mälaren är exploaterad sedan en lång tid 

tillbaka. De få oexploaterade områden som finns kvar behövs nu mer än någonsin.  

 

Under den senaste 40-årsperioden har Bålsta tätort vuxit från omkring 3.000 invånare till omkring 

14.000, d.v.s. en ökning med antalet invånare med nästan 500 %. Att lägga en stadsliknande 

bebyggelse ute på landsbygden omkring 3 km från Bålsta centrum är knappast logiskt ur aspekten 

samhällsplanering. Det är dock föga förvånande med tanke på den s.k. ”Bålstatraditionen” som 

lanserades redan på 1960-talet och som lett till en utplacering av nya bostadsområden i små klickar 

utspridda över ett flera kilometer stort område bl.a. med syftet att skapa boendemiljöer med närhet till 

skogs- och grönområden. Å andra sidan förstördes och splittrades flera sammanhängande 

grönområden p.g.a. denna metodik såsom Hagviken, Myrskären m.fl. och det är mycket svårt att skapa 

en fungerande kollektivtrafikförsörjning med en så utspridd samhällsstruktur. 

 

I detaljplanehandlingarna saknas referenser till det Vattenskyddsområde som nyligen införts för 

Bålstas dricksvattentäkt i enlighet med Miljöbalkens 7:e kapitel och som dagligen förser över 15.000 

människor i Håbo och Enköpings kommuner med dricksvatten. Detaljplaneområdet Frösunda ligger 

inom den primära skyddszonen. Naturvårdsverkets rekommendationer är att man bör ha minst 12 

timmars transporttid för en förorening att nå intagsområdet från den primära skyddszonens yttersta 

gräns. Speciella skyddsföreskrifter råder i syfte att minska risken för vattentäkten såsom t.ex. att större 

muddrings-, schaktnings- fyllnings- och sprängningsarbeten inte bör ske utan särskilt tillstånd. 

 

Naturskyddsföreningens syn på detaljplanen Frösundavik är att bebyggelse i områdena 

Mellanby och Klockarebo kan accepteras samt på fälten öster om Kalmar kyrka. 

Med hänvisning till Riksintresset Mälaren (Miljöbalkens 4:e kapitel) och att utökat strandskydd 

(300 meter) gäller vid Mälarens stränder (Miljöbalkens 7:e kapitel) anser vi all strandnära 

exploatering vara oacceptabel och att denna bebyggelse skall tas bort ur detaljplanen. 

 

 

Enköping och Bålsta den 21 juli 2009 

 

 

 

 

Anna Blomström Lilja                                                       Håkan Nihlman 

Naturskyddsföreningen  Uppsala län                                 Naturskyddsföreningen i Enköping 
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