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Remiss, samråd med underlag inför
tillståndsansökan för miljöfarlig
verksamhet och vattenverksamhet,
Håbo Häradsallmänning S:1
Dnr MIL.2020.62

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 7 maj 2020
till NCC Industry AB (556302-3307).
2. Bygg- och miljönämnden hemställer om att kommunstyrelsen snarast
tar fram ytterligare planerings- och beslutsunderlag för kommunens
stora sammanhängande skogsområden bestående av Håbo
häradsallmänning och intilliggande områden. I Fördjupad översiktsplan
för landsbygden framhålls vikten av dessa, men exploateringstrycket är
nu så stort att hittillsvarande planering inte räcker till. En effektiv
helhetssyn behövs, förankrad i utredning av områdenas betydelse för
skogsbruk, rekreation och friluftsliv, natur- och kulturmiljö, hälsa mm.
Hot och möjligheter behöver beskrivas för områdena som helhet, inte
enbart utifrån specifika projekt. Former för att säkra en positiv
utveckling bör belysas. Planerings- och beslutsunderlaget behövs såväl
för att ta ställning till nya projekt och exploateringsinitiativ som för att
utgöra underlag till nästa översiktsplan.
3. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden mottog den 17 april 2020 NCC Industry ABs
samrådsunderlag inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet och
vattenverksamhet inom fastighet Håbo Häradsallmänning S:1 i Upplands-Bro
kommun. Skriftliga synpunkter ska lämnas in till konsulten Bergab senast den
15 maj 2020. Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna yttrande
i ärendet senast den 22 maj 2020.
Miljöavdelningen har tagit del av NCCs samrådsunderlag inför
tillståndsansökan för anläggning av deponi, omledning av ytvatten och
övertäckning av utdikad sumpskog. Miljöavdelningen konstaterar att
underlaget saknar viktig information om deponins uppbyggnad och struktur
samt skydd mot föroreningar och påverkan för mark, miljö och hälsa. Vidare
bedömer miljöavdelningen att lokaliseringen inte är lämplig då området redan
är högt trafikerad av tidigare etablerade verksamheter och därför bidrar till risk
för kraftig köbildning längs väg 269 samt att hushållning av naturresurser bör

17 (43)

PROTOKOLLSUTDRAG
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2020-05-20

beaktas. Kumulativa bullerberäkningar för redan etablerad och planerade
verksamheter i området behöver ses över av verksamhetsutövaren, då dessa
kan innebära hög negativ påverkan på boende i närområde och djur.
Miljöavdelningen har kontaktats av närboende och Vällingby scoutkår som är
oroliga inför ökande buller- och trafiksituation i området samt inskränkande
påverkningar på friluftslivet.

Beslutsunderlag
•

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
daterat 7 maj 2020.

•

Bilaga med synpunkter från Vällingby scoutkår daterad den 6 maj
2020.

•

Ny inert deponi i Bro. Samrådsunderlag inför tillståndsansökan för
miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som inkom den 17 april
2020.

•

Förordning om deponering av avfall (2001:512)

•

Miljöbalken (1998:808)

•

Bilaga med synpunkter till samråd för Täktansökan, Svenska kraftnäts
planer på nydragning av 400 kV luftledningar samt NCC’s utökade
deponi i Bro daterad den 3 maj 2020

•

Bilaga med synpunkter från fastighetsägare daterad den 4 maj 2020.

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 7 maj 2020
till NCC Industry AB (556302-3307).
2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) yrkar på följande förslag till beslut:
1. ”Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat den 7 maj 2020 till
NCC Industry AB (556302-3307).
2. Bygg- och miljönämnden hemställer om att kommunstyrelsen snarast tar fram
ytterligare planerings- och beslutsunderlag för kommunens stora
sammanhängande skogsområden bestående av Håbo häradsallmänning och
intilliggande områden. I Fördjupad översiktsplan för landsbygden framhålls
vikten av dessa, men exploateringstrycket är nu så stort att hittillsvarande
planering inte räcker till. En effektiv helhetssyn behövs, förankrad i utredning
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av områdenas betydelse för skogsbruk, rekreation och friluftsliv, natur- och
kulturmiljö, hälsa mm. Hot och möjligheter behöver beskrivas för områdena
som helhet, inte enbart utifrån specifika projekt. Former för att säkra en
positiv utveckling bör belysas. Planerings- och beslutsunderlaget behövs såväl
för att ta ställning till nya projekt och exploateringsinitiativ som för att utgöra
underlag till nästa översiktsplan.

3. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.”
Jan Lannefelt (S) yrkar för Socialdemokraterna räkning bifall till Börje
Wredéns (L) förslag till beslut.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut.
Katarina Olofsson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till
Börje Wredéns (L) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast har yrkats bifall till Börje Wredéns (L)
förslag till beslut och finner att Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet
med detta förslag.

Protokollsanteckning
Jan Lannefelt (S), Britt-Marie Gerdin (S) och Rasmus Lindstedt (S) lämnar
följande protokollsanteckning:
”Tolkning av ev. jävspåverkan bör utredas.”
Beslutet skickas till:
•

samrad@bergab.se (ombud för sökande NCC Industry AB)
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