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SNF Upplands-Bros synpunkter på Samråd: Ny inert deponi i Bro               Bro 2020-05-15
  
 

Till: 
Ludvig Almkvist 
Bergab 
Vretenvägen 12 
171 54 Solna 
samråd@bergab.se 
 

 

Inledning 

Kommunen har redan många, stora miljöpåverkande verksamheter. Samtidigt har kommunen 
ett av stockholmsregionens största sammanhängande skogsområden och flera skyddsvärda 
sjöar. Kommunen marknadsförs sig som en av regionens natursköna kommuner: ”På en 
halvtimme kan invånare i vår kommun byta den fridfulla, lantliga idyllen mot pulserande 
storstadsliv…” ”Det stora inslaget av gröna miljöer och vatten är ett viktigt särdrag som 
kommunen strävar efter att bevara och utveckla.” (Grönplan, ÖP 2010) 
 
Upplands-Bro tar redan idag ett stort miljöansvar och ska inte behöva belastas ytterligare. 

 
Naturvärden  

Regionens kanske största sammanhängande skogsområden finns i Upplands-Bro kommun 
samt två skyddsvärda sjöar; Mälaren och Lejondalssjön. 

Dessa områden är viktiga för rekreation. De används flitigt av naturälskare, det rörliga 
friluftslivet, scouter, svamp- och bärplockare, hundägare, jägare, med flera.  
De anses vara värdefulla för hela Stockholmsregionen.  

Den för hela regionen mycket viktiga, så kallade, Gröna kilen finns också i kommunen. Den 
påverkas negativt av dessa planer. 

Naturen i kommunen har flera skyddsvärda, rödlistade arter, och i det aktuella området 
rapporterades det under 2000-talet 647 olika arter, varav 37 stycken är rödlistade! 

Vi är emot att dessa värdefulla marker mer och mer naggas i kanterna eller att det görs intrång i 
dem av miljöpåverkande verksamheter.  

Mälaren är dricksvattentäkt för cirka 1,5 miljoner invånare i regionen. Flera miljöförbättrande 
åtgärder görs för att bevara vattenkvaliteten. Mälaren ska inte tillåtas förorenas av flera 
verksamheter. Sätrabäcken som finns i det aktuella området, rinner ut i Mälaren. 

Lejondalssjön utpekas i sin helhet som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område).  
Utpekandet kan motiveras av att vattenförekomsten hyser rödlistade arter, har höga 
naturvärden, god ekologisk funktion och starka ekologiska samband. Sjön är utsatt för en hög 
näringspåverkan och känslig för ytterligare belastning. Den långsamma vattenomsättningen gör 
sjön särskilt känslig för föroreningspåverkan. Lejondalssjön kommer att restaureras under 2020 
för att återställa god vattenkvalitet. 
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Miljöpåverkande verksamheter 

I närområdet finns Högbytorps avfallsanläggning, Jehanders bergtäkt och EON med 
kraftvärmeverk och biogasanläggning. Svea Livgarde ska förstärka sin verksamhet med två 
skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära avsevärt mycket mer 
störningar i form av skjutövningar och annat.  

Förutom NCC:s planerade inertdeponi planeras också en anläggning för mellanlagring av 
rötslam, en kraftledning genom norra delen av kommunen, ny bergtäkt (Swerock) och en 
avsevärd utökning av befintlig bergtäkt (Jehander) 

Vi anser att vi redan fyllt kvoten med anläggningar som kraftigt försämrar vår närmiljö. Och gör 
anspråk på stora arealer både direkt fysiskt och indirekt bland annat genom luftföroreningar och 
buller. 

 

 

Synpunkter till Samråd: Ny inert deponi i Bro 

Vi anser att den planerade verksamheten för deponi, bearbetning och återvinning av inert 
material är mycket olämplig. 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro vill att NCC väljer en annan kommun för sin utbyggnad.  

I närområdet finns redan Högbytorps avfallsanläggning, E-ON:s kraftvärmeverk och 
biogasanläggning och Jehanders bergtäkt. Jehanders planerar att kraftigt utöka sin verksamhet. 
Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. En planerad kraftledning 
kommer att passera norra delen av Lejondalssjön. Vidare finns Svea Livgarde, som ska 
förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att 
innebära avsevärt mycket mer störningar i form av skjutövningar och annat. Miljön för de 
boende i närområdet kommer att kraftigt försämras. 

Marken där den tilltänkta utbyggnaden är planerad är ett populärt friluftsområde året om för 
många som bor i Upplands Bro med omnejd, inte minst för bär- och svampplockning. Området 
är även populärt för scouter, en scoutstuga som är flitigt använd finns i området. Många rastar 
sina hundar i området från närbelägna Bro-Bålsta Brukshundsklubb. Redan idag störs boende 
av buller, damm och tät tung trafik från verksamheterna i området.  

I kommunen finns flera skyddsvärda, rödlistade arter, och i det aktuella området rapporterades 
det under 2000-talet 647 olika arter, varav 37 stycken är rödlistade. 

Naturskyddsföreningen oroar sig för hur ändrade grund- och ytvattenförhållanden kommer att 
påverka naturen på ett negativt sätt.  
 

Vi anser att den planerade verksamheten för mottagning, återvinning och deponi av inert 
material är mycket olämplig av följande skäl: 

• Denna del av Upplands-Bro redan är hårt belastad av miljöstörande verksamhet genom 

Höbytorps avfallsanläggning, Jehanders bergtäkt och E-ON:s kraftvärmeverk och 

biogasanläggning i detta område. 

• Skogsmarken intill utökad täktverksamhet kommer inte att kunna användas till rekreation 

som tidigare. Marken där är ofta besökt av bär- och svampplockare. Det är ett välbesökt 

rekreationsområde för hela Storstockholm. 

• Mälaren är förutom en uppskattad badsjö, dricksvattentäkt för hela Storstockholm, 

Görvelnverket. Avvattning från NCC:s anläggning rinner genom Sätrabäcken till Mälaren, 

Görveln.  

• Stark bullerstörning från verksamheten. 
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• Transporter av tung trafik ökar starkt på väg 269 som medför ökat buller och avgasutsläpp. 

Ökad olycksrisk för cyklister och gående utefter den smala vägen. Denna tunga trafik 

begränsar rörligheten för boende och besökande i området.  

Med tanke på att VÄG 269 redan idag är hårt belastad av personbilar och tung trafik är det 

en nödvänddighet med separat gång- och cykelväg mellan Bro och Håbo-Tibble. 

• Stor risk för luktproblem och partiklar i luften som uppstår i form av hälsofarligt stendamm 

som påverkar boende och andra som rör sig i omgivningarna. 

• Ökad risk för föroreningar som sprids på och ner i marken.  

• Risk för förorening av yt- och grundvatten. 

• Risk för att närboendes brunnar kommer att påverkas.  

• Naturskyddsföreningen är mycket oroad både för den naturpåverkan en utökad 

deponiverksamhet kommer att medföra. Och för ytterligare begränsning av kommunens 

rekreationsvärde. 

 
 
 
 

Naturskyddsföreningen Upplands-Bro 

c/o Carin Enfors 
Ringuddsslingan 23 
197 91 Bro 
Tel: 070-536 26 15 
carin.enfors@telia.com 

 


