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Synpunkter på samrådsunderlag gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt på 
fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun, Stockholms län 

 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har med stor oro tagit del av samrådsunderlaget som re-
dovisar planerna på en stor bergtäkt i ett skogsområde i kommunen.  

Vi har besökt området tillsammans med närboende till den planerade täkten och därigenom fått 
höra om deras erfarenheter och upplevelser i området, dels hört deras oro för framtiden. Vi har 
även genom besöket kunnat bilda oss en egen uppfattning av nämnda skogsområde. Vi besökte 
också samrådsmötet den 2 maj. 

Den planerade täkten ligger i ett skogsområde med både äldre och yngre barr- och blandskog och 
en stor del av området består av hällmarkstallskog. Dessutom finns ett par mindre våtmarker. 
Hällmarkstallskog i denna omfattning är relativt ovanlig i våra trakter. På den korta tid som vi 
har haft kännedom om förslaget, och med hänsyn till årstiden, har vi inte haft möjlighet att göra 
någon inventering av arter i området. Däremot bedömer vi, med vår erfarenhet, att det sannolikt 
finns fler signalarter, eller övriga, lite ovanligare arter av fåglar, kärlväxter, svampar, mossor, la-
var och insekter än vad som är redovisade i Artportalen, eller vad som framkommit av samråds-
underlaget. Vi kräver att utförligare inventeringar under lämplig(a) tid(er) på året görs för att be-
lysa det, om Swerock/WSP avser att gå vidare med en ansökan. 

Det planerade verksamhetsområdet gränsar dessutom till ett ännu större, relativt orört skogsom-
råde i söder, där bl.a. Lillmossen och Stormossen ligger. Dessa mossar är utpekade som ekolo-
giskt särskilt känsliga områden i kommunens översiktsplan. 

Den planerade täktverksamheten innebär enligt planerna att grundvattennivån kommer att sänkas 
i området. Swerock/WSP försäkrade på samrådsmötet att det inte finns någon risk för att närbe-
lägna vattentäkter i området kommer att påverkas av detta. Vi känner oss inte övertygade om det. 
Bedömningen bygger på kända förhållanden och grundvattennivåer som vi hittills haft i Sverige. 
Det senaste året har vi med stor oro kunnat se att det kan bli problem med grundvattnet även i 
vårt område framöver. Dessutom kan sprängningar och andra okända faktorer, t.ex. sprickor i 
berget, påverka förhållandena i framtiden. Det finns därigenom stor risk för att grundvattnet på-
verkas även utanför verksamhetsområdet. Närbelägna bostäders vattentäkter samt de nämnda 
mossarna kan därmed bli förstörda. Vattnet i utsläppsdiket, dit vatten från täkten ska pumpas, 
kan också påverkas negativt. 

Hela det stora skogsområdet mellan vägarna E18, väg 269 och väg 912, som täktområdet utgör 
en mindre del av, bedömer vi vara mycket värdefulla som strövområde, för naturupplevelser och 
rekreation samt för bär- och svampplockning. Framför allt för de närboende men även för andra 
kommuninvånare och människor från angränsande kommuner, i en tid när allt fler naturområden 
tas i anspråk för bostäder och verksamheter. Skogsområden av den här storleken börjar bli ovan-
liga i vår del av landet.  
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Swerock/WSP anger att Håbo häradsväg (väg 912) ska användas för transporter till och från täk-
ten. Från utfarten från täktområdet ska fordonen köra söderut mot E18. Vägen är smal, saknar 
vägren och gc-väg och trafiken på vägen ökar för varje år, bl.a. trafikeras vägen av många bus-
sar. Det finns mycket vilt i området, hjortdjur, älg och vildsvin. De senare har ökat kraftigt i an-
tal. Norrut är vägen mycket krokig och där finns bebyggelse intill vägen. Vi befarar att trafiko-
lyckorna kommer att bli fler om täkten blir verklighet. Och särskilt om chaufförerna väljer att 
köra norrut i stället. 

I Upplands-Bro kommun finns idag flera störande verksamheter. Här finns redan en bergtäkt, 
kross- och återvinningsanläggningar för sten/grus/ballast, samt en av Sveriges största avfallsan-
läggningar, som precis nu håller på att kompletteras med en kraftvärmeanläggning och en bio-
gasanläggning. Dessutom finns ett stort militärområde och Arlandaflyget som bullrar. Kommu-
nen har nyligen dessutom givit klartecken till ett slamlager i ett tidigare orört skogsområde. De 
nämnda verksamheterna påverkar människors boendemiljö och möjligheter att bedriva ett aktivt 
friluftsliv utan att bli störda av bl.a. buller och lukt. Dessutom bidrar alla verksamheter till att det 
blir mer tung trafik. 

Hela det stora skogsområdet, i vilket den planerade täkten ligger, borde skyddas från industriell 
verksamhet. En bergtäkt skulle förstöra området under många år framöver. Vår uppfattning är att 
de flesta som bor eller besöker kommunen uppskattar att det fortfarande finns så mycket stora 
naturområden utan bebyggelse eller verksamheter.  

Vi motsätter oss bestämt att en bergtäkt tas upp på den planerade platsen. Sådana verksamheter 
bör i stället förläggas till platser som redan är påverkade av störningar, t.ex. områden intill större 
trafikleder, flygplatser och liknande. I den mån de verkligen behövs fler täkter.  
 

 

För Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro kommun 

 

Michael Åkerberg     Linda Irebrand 

 


