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Synpunkter på Käppalaverkets planerade mellanlager för slam på Håbo 
häradsallmänning 1:1 

 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har tagit del av Käppalaverkets anmälan om mellanlager av 

slam på fastigheten Håbo häradsallmänning 1:1 och som meddelats kommunen i en skrivelse daterad 

2015-11-18. 

 

Föreningen anser att planerade verksamhet är mycket olämplig av följande skäl: 

 

 Befarad risk för att luktproblem uppstår och att det påverkar boende och andra som rör sig i 

omgivningarna. 

 Befarad risk för buller från verksamheten. 

 Befarad risk för förorening till yt- och grundvatten. 

 Väg 269 får en ökning av tung trafik vilket medför en ökad olycksrisk. Vägen avskräcker 

redan idag cyklister från att använda den eftersom många bilister kör väldigt fort och det inte 

finns tillräckligt utrymme för cyklister på vägren. (Många fler boende i Håbo-Tibble och 

Håtuna skulle med fördel kunna cykla till och från Bro, och i omgivningarna, om väg 269 inte 

upplevs som farlig.) 

 Skogen intill det planerade slamlagret kommer inte att kunna användas för rekreation i samma 

utsträckning som tidigare. Följande stycken är hämtade ur kommunens översiktsplan, ÖP 

2010, i kapitlet om landsbygden:  

”Lokalisering av verksamheter, anläggningar m.m. 

Nya avstyckningar för mindre verksamheter medges i huvudsak i anslutning till befintliga 

verksamheter vilket även kan innefatta jordbruksrörelse. Nya verksamheter kan om möjligt 

inrymmas i ekonomibyggnader för jordbruk. Förutsättningen är att de lokaliseras till platser 

där godtagbara VA-lösningar och tillfarter kan anordnas, att verksamheten inte föranleder 

störningar för närboende och anpassas till befintlig bebyggelsemiljö och landskap. Inom 

områden med särskilda natur- och kulturintressen ställs mycket höga krav på lokalisering och 

utformning.  

Större verksamheter, exempelvis golfbanor, vägar och kraftledningar, ska lokaliseras i 

enlighet med översiktsplanen genom detaljplanläggning eller motsvarande 

tillståndsprövning.” 

I ÖP är området som berörs inte avsatt för någon typ av verksamhet utan redovisas som skog. 
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Föreningen anser också att slamspridning på åkermark, något som nämnda slamlager är en del av, 

kan medföra att gifter sprids till grödan och i förlängningen till våra livsmedel. Även om 

verksamheten är godkänd enligt gällande lagstiftning anser vi att man mer aktivt bör verka för att ta 

hand om slammet på annat sätt, efter att näringsämnena har tillvaratagits. 

 

Föreningen anser slutligen att denna del av kommunen redan är hårt belastad av miljöstörande 

verksamhet genom Högbytorp, både befintlig och planerad verksamhet där. 

 

 

 

För Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro   

 

 

Per-Ola Björn, ordförande 


