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Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss: Ny översiktsplan för Håbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge samrådsyttrande till Håbo kommun enligt bilaga.  
 
 
Ärendet 
Håbo kommun har remitterat samrådsförslag till Översiktsplan för Håbo kommun för yttrande 
senast den 8 mars. Den beskriver hur Håbo kommun kan utvecklas fram till 2030 med utblick 
mot 2050.  
 
Planens sammanfattning nås på följande länk: 
http://www.habo.se/download/18.c28428b14d1a5ef4021b174/1430746962730/Folder+samm
anfattning+av+%C3%B6versiktsplan+%2810+MB%29.pdf  
 
Föredragning 
Kommunens yttrande begränsas till kommunikationsfrågor. 
 
I samrådsförslaget anges att Håbo kommuns vilja är att en sträckning via Bålsta bör ingå 
i utredningen om en västlig förbindelse till Arlanda (Aroslänken). Uppsala kommun 
förespråkar en dragning mellan Uppsala – Enköping. I övrigt har Uppsala kommun ingen 
synpunkt på planförslaget.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
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stadsdirektör    stadsbyggnadsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
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www.uppsala.se 
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Diarienummer 
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 Håbo kommun 

Yttrande över remiss: Ny översiktsplan för Håbo kommun 
Uppsala kommun har mottagit samrådsförslag till översiktsplan för Håbo kommun på remiss. 
Kommunstyrelsen anför följande. 
 
Uppsala kommun fokuserar sitt yttrande på transportfrågorna. Pendlingen mellan Håbo och 
Uppsala är relativt begränsad. Icke desto mindre är det angeläget att resandet orterna emellan 
sker på annat sätt än med bil. Uppsala kommun ser positivt på Håbo kommuns ambitioner att 
stärka kollektivtrafikkopplingen i stråket mellan Uppsala och Bålsta. 
 
I planförslaget påpekar Håbo kommun att en sträckning via Bålsta bör ingå i utredningen om 
en västlig förbindelse till Arlanda (Aroslänken). Uppsala kommun förespråkar en dragning 
mellan Uppsala – Enköping. I övrigt har Uppsala kommun inga synpunkter på planförslaget.   
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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 MISSIV 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-16  

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, samhällsplanerare 
0171-525 00 
marie.pettersson@habo.se 

 

 

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Håbo kom-
mun 

Håbo kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Den 12 de-

cember 2016 beslutade Kommunstyrelsen att genomföra ett samråd på för-

slaget.  Samrådet pågår fram till den 28 februari 2017. 

Översiktsplanen visar på en övergripande nivå och utifrån ett långsiktigt 

perspektiv hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utveck-

las och bevaras. Genom att ta ett helhetsgrepp om kommunens utveckling 

utgör översiktsplanen ett värdefullt verktyg för att uppnå en hållbar utveckl-

ing och förverkliga Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030. 

Tyck till! 

Samrådet för förslaget till ny översiktsplan genomförs för att informera om 

den viljeriktning som kommunen uttrycker i planen. Samrådet syftar även 

till att samla in synpunkter och förslag till planen och på så sätt skapa en 

bättre och mer välförankrad översiktsplan.  

Under samrådet ges därför invånare, grannkommuner, myndigheter, organi-

sationer med flera möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 

Lämna dina synpunkter på förslaget till ny översiktsplan till: 

kommunstyrelsen@habo.se 

Alternativt skicka dem till: 

Håbo kommun 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

746 80 Bålsta 

Vänligen inkom med synpunkter senast den 28 februari 2017. 

 

 

För mer information: www.håbo.se/nyöversiktsplan 

mailto:marie.pettersson@habo.se
mailto:kommunstyrelsen@habo.se


Sändlista för samråd 

Internt 

- Barn- och utbildningsnämnden 

- Socialnämnden 

- Bygg- och miljönämnden 

- Överförmyndarnämnden 

- Vård- och omsorgsnämnden 

- Håbohus AB 

- Håbo Marknads AB 

Politiska partier 

- Socialdemokraterna 

- Moderaterna 

- Miljöpartiet 

- Liberalerna 

- Kristdemokraterna 

- Centern 

- Vänsterpartiet 

- Bålstapartiet 

- Sverigedemokraterna 

Externt 

- Länsstyrelsen i Uppsala län 

- Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden + Regionförbundet Uppsala län 

- Enköping, Uppsala, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner 

- Upplandsstiftelsen 

- Naturskyddsföreningen 

- Friluftsfrämjandet 

- Lantbrukarnas riksförbund 

- PRO 

- Räddningstjänsten 

- Handikappsrådet 

- Omställning Håbo 
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