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Yttrande över ansökan från Cementa AB om utökad hamn- och 
depåverksamhet på fastigheten Bista 4:28 i Bålsta i ärende Dnr 511-
4220-16.   

Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun har via remiss inkommen den 20 

juni 2018 beretts tillfälle att lämna synpunkter gällande ansökan om tillstånd 

för utökad hamn- och depåverksamhet rörande Cementa AB. 

Bygg- och miljönämnden lämna härmed följande yttrande: 

 Kumulativt buller 

Kalmarviken är idag starkt trafikerad av ett flertal fartyg och i området finns 

tre tillståndsgivna hamnar (Saint-Gobain Sweden Gyproc AB, NCC 

Industry AB och Cementa AB). Bygg- och miljönämnden anser att hänsyn 

ska tas till vilka kumulativa effekter ansamlingen av hamnverksamheter i 

närområdet kommer innebära avseende buller. När en verksamhet ska 

tillståndsprövas gäller att ta hänsyn till kringliggande anläggningar.  

Ljudfrågan blir därmed i detta fall extra komplex med hänsyn till att flera 

hamnverksamheter ligger i relativ närhet till varandra. När störningar från 

flera hamnverksamheter kan påverka samma platser i omgivningen måste 

villkorsregleringen säkerställa att bostadsbebyggelse inte riskerar att utsättas 

för högre bullernivåer än vad som kan godtas från hälso- och miljösynpunkt.  

Det bör åligga verksamhetsutövarna att visa vilka ljudkrav som krävs för att 

respektive hamn inte ska bidra till att riktvärden för industribuller överskrids 

kumulativt. Vad som tidigare anförts till bygg- och miljönämnden har Saint-

Gobain Sweden Gyproc AB försökt lyfta frågan kring kumulativa effekter 

och att använda aktuella framtagna bullerrapporter för att göra en gemensam 

bullerberäkning.  

  

 Lågfrekvent buller  

Buller från fartyg har en lågfrekvent karaktär som gör att det hörs på långa 

avstånd. Lågfrekvent buller tar sig i större utsträckning in i byggnader än 

buller med högre frekvenser och kan upplevas som störande vid närliggande 

bostadsbebyggelse. Bygg- och miljönämnden anser att den ansökta 

verksamheten inte har visat vilka nivåer av lågfrekvent buller som kan 

förekomma i aktuellt fall utan stöttar sig på att det inte är problem med 

störande buller från närliggande hamnverksamhet NCC Industry AB samt 

att Cementas bullerbidrag därför blir försumbar. Bygg- och miljönämnden 

anser att man inte kan hänvisa till hur en annan verksamhet sköts och att 

varje verksamhet behöver utreda sina faktiska förhållanden. Håbo kommun 

anser att i villkor gällande buller ska inkludera lågfrekvent buller inomhus i 
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bostäder och riktvärden ska överensstämma med Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter om lågfrekvent buller i FoHMFS 2014:13.  

 Buller 

I förslag till villkor gällande buller anser bygg- och miljönämnden att det 

ska ingå kontroll inom återkommande tidsintervall, så snart det föreligger 

förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer samt när 

tillsynsmyndigheten anser att kontroll av ljudnivån är befogad. 

 Landström 

Lågfrekvent buller orsakas främst av fartygens elalstrande hjälpmotorer. 

Bygg- och miljönämnden anser att bolaget inte visat att det är orimligt att 

dra fram landström till kajen så att båtar kan stänga motorerna vid lossning 

och att det ska ställas som ett krav i villkor att landström ska dras fram för 

anslutning av fartyg. Ytterligare skäl är att tiden för lossning är 20 till 24 

timmar som är ett dygn eller lite mindre.   

 Momentana ljudnivåer 

Bygg- och miljönämnden anser att buller under nattetid (kl. 22:00- 06:00) är 

särskilt viktigt att undvika. Att sova ostört är en förutsättning för fysisk och 

mental hälsa. Buller under denna tid gör det svårare att somna, påverkar 

sömnens djup och kan väcka den som sover. Tillfälliga höga ljudtoppar, så 

kallade momentana ljudnivåer, nattetid från lossning av lastning av fartyg är 

särskilt störande och innebär en risk för olägenhet vid närliggande 

bostadsbebyggelse. Bygg- och miljönämnden anser att riktvärde för 

momentana ljudnivåer ska ingå i villkor samt att bullerstörande verksamhet 

såsom lossning av fartyg inte får ske nattetid.  

 Bullerutredning 

Bygg- och miljönämnden anser att bullerutredningen i målet inte är 

tillräcklig. Även vid driftstörningar och avvikelser från rutiner borde bolaget 

ta hänsyn till att fartyg kan stå i båda riktningarna och/eller dörrar öppna vid 

lossning m.m. När fartyg står i hamnen och från hamn till farled är det 

Cementas ansvar att se till att buller från verksamheten inte är störande.  

Det framgår inte i insända bullerkartor påverkan av Lmax dB(A) vid 

lossning när fartyg står i hamn. Endast maximal ljudnivå vid fartygsanlöp 

redovisas. 
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 Miljökonsekvensbeskrivning 

Bygg- och miljönämnden ifrågasätter att den i målet angivna 

miljökonsekvensbeskrivningen, samt övrig utredning med anledning av 

ansökan, i stort jämför med att den ansökta verksamhetens miljöpåverkan 

blir försumbar mot NCC:s hamnverksamhet vid Toresta. NCC Industry AB 

innehar ett tidsbegränsat tillstånd på 10 år. Bestämmelserna i miljöbalken 

ska ta hänsyn till ett flergenerationsperspektiv. Att då enbart jämföra mot en 

10-årsperiod ger inte en tillräcklig beskrivning av den ansökta 

verksamhetens samlade miljöpåverkan.    

 Sociala värden 

Bygg- och miljönämnden anser att ansökan inte på ett adekvat sätt belyser 

inverkan på sociala värden i området med hänsyn till det framförallt det 

rörliga friluftslivet, vilket är ett starkt allmänt intresse. Båda framtida och 

befintlig bebyggelse samt aktiviteter som långfärdsåkning, skridskoåkning, 

segling, fiske, strandbad m.m. riskerar att påverkas negativt av den ansökta 

verksamheten och begränsa tillgängligheten. Tätortsnära grönområden 

bidrar till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad välfärd. De har en social 

funktion som mötesplats och som plats för rekreation, lek och upplevelser. 

De är viktiga för folkhälsan genom att de bidrar till ökad fysisk aktivitet och 

mental återhämtning.   

 Stranderosion 

Hastigheten på fartyg i farled påverkar ljudnivåer och erosionsskador på 

kust och stränder. Höga hastigheter leder till högre och mer störande 

bullernivåer. Trafik med mycket stora fartyg kan påverka strandkanterna, 

inte genom vågsvall men genom kraftiga vattenströmmar som skapas av 

fartygets tryckvågor kopplade till stora deplacement. Håbo kommun anser 

att det i villkor ska anges att ankommande fartyg ska hålla högst 8 knop 

eller lägre om det står på sjökortet. Vid 8 knop uppstår varken svallvågor 

eller tryckvågor av betydelse, i stort sett oberoende storlek på fartyg.  

 Miljökvalitetsnorm, luft 

Gällande utsläpp av stoftpartiklar anser bygg- och miljönämnden att 

använda Saint-Gobain Sweden Gyproc AB som bakgrundsnivå för 

beräkning av uppfyllandet av miljökonsekvensnormer för luft är felaktigt. 

För att kunna jämföra en bakgrundshalt måste man ha data från den tiden. 

Stoftutsläpp och damning från verksamheten kan ha förändrats med tiden 

och rådande förhållanden är sannolikt inte detsamma som när Saint-Gobain 

Sweden Gyproc AB startade sin verksamhet. Saint-Gobain Sweden Gyproc 

AB har av tillsynsmyndigheten fått krav och tagit fram en åtgärdsplan för att 

minska damningen efter inkomna klagomål.     

Bygg- och miljönämnden anser att hela den ansökta verksamhetens system 

där det finns risk för damning, så som från otätheter i rörsystemet från 
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fartyg till silon, ska ingå i utredningen. Stoftutsläpp i 

miljökonsekvensbeskrivningen tar enbart hänsyn till utsläpp från silon och 

vid lossning av fartyg.  

 Landtransporter 

Med föreslagen utökad verksamhet beräknas de dagliga landtransporterna 

med lastbil öka från dagens cirka 14 till 22 stycken. Det medför en ökning 

med 2,2 procent av tung trafik eller 0,2 procent av den totala trafiken och 

bedöms inte vara en stor skillnad jämfört med trafiken idag. Att transporter 

sker med båt är mer miljövänligt än transport med fler lastbilar.   

 Konsekvenser för bostäder, såväl befintliga som planerade 

Anläggningen för Cementa i Bålsta är beläget längs Kalmarvikens västra 

strand och utgör därmed en integrerad del av tätorten. I nära omgivning till 

Cementas anläggning finns såväl befintlig bostadsbebyggelse av både äldre 

datum och nyare. Samtidigt som kommunen planerar för utveckling av 

ytterligare nya bostäder runt Kalmarviken. Det handlar om nya bostäder på 

andra sidan Kalmarviken där planeringen av cirka 400 bostäder i 

Kalmarsand är aktuellt. Längs Kalmarvikens västra sida är det nya bostäder 

som planeras både söder och norr om Cementas anläggning. Håbo kommun 

tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen i regionen och menar att en eventuell 

utökning av verksamheten för Cementa på intet vis får försvåra kommunens 

utvecklingsstrategi för Bålsta.     

Området runt Cementa AB är utpekat som förändringsområde för bostäder 

enligt Håbo kommuns samrådsförslag till ny kommunövergripande 

översiktsplan 2030 med utblick 2050.  

Kommunen har lämnat positivt planbesked för bostäder vid Aronsborgs 

konferensanläggning som ligger cirka 500 meter från Cementa AB.   

Bostadsförsörjningsprogrammet har ett långsiktigt perspektiv med en 

utblick mot år 2030. Där St:Eriks området pekas ut för bostäder. Det finns 

ett beslut om planprogram för St:Eriks området för bostadsbebyggelse. 

St:Eriks området ligger 300 meter från Cementa AB.   

Planering för nya boendeområden kommer att beröras starkt av hamn- och 

depåverksamheten. Avståndet till planerade bostadsområden är ca 300 

meter, vilket är betydligt närmare än befintliga bostadslägen.  

Bygg- och miljönämnden yrkar därför att verksamheten inte ska hindra att 

bostadsbyggnation är möjlig i området utifrån miljö- och hälsoaspekter.  

Det sökta tillståndet är inte tidsbegränsat vilket innebär att miljö- och 

hälsoaspekterna behöver anpassas till att bostäder kommer ligga närmare än 

vad det gör i dagsläget.  
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Det råder en stor brist på bostäder i Stockholmsområdet, Mälardalen och 

Håbo kommun. Uppsala och Stockholm län har målsättningen att planering 

av bostäder ska möta den långsiktiga efterfrågan. I Stockholms län behövs 

exempelvis mellan 8 700 och 13 000 lägenheter årligen till år 2030 för att 

möta efterfrågan på bostäder. Att identifiera och planera för nya 

bostadsområden i Håbo kommun är därför av vikt för att möta den 

eskalerande bostadsbrist som råder både kommunalt och regionalt.  

Planerad bostadsbebyggelse utefter Kalmarviken, kan komma att påverkas 

av ansökt verksamhet bland annat genom buller om inte tillrekliga 

skyddsåtgärder används. Incitamenten till fortsatt bostadsbyggnation 

påverkas troligen negativt av ansökt verksamhet. Påverkan bör ses med 

utgångspunkt i den bostadsbrist som råder i området.  

Handlingar som ligger till grund för yttrandet 

– Remiss  2018-06-20 

Sammanfattning 

Cementa AB har bedrivit verksamhet i Bålsta sedan 1970-talet och utgör ett 

av kommunens många framgångsrika företag. Det är positivt att 

verksamheten fortsatt går bra och att det finns planer på utökning av 

verksamheten. Transport av gods till sjöss är ett hållbart och miljövänligt 

sätt och det avlastar vägnätet från transporter även i ett större perspektiv.  

Eftersom lokaliseringen i Håbo kommun är belägen i centralorten Bålsta i 

ett väldigt centrumnära läge och ”Mitt i staden” som är i tillväxt, så är det 

för Håbo kommun av största vikt att eventuell utökning av verksamheten 

inte kommer att påverka vare sig rörligt friluftsliv, natur- och vattenmiljöer 

eller boendemiljö på negativt sätt. De ytterligare utredningar som bygg- och 

miljönämnden anser befogat är angeläget att dessa utförs och resultatet 

tillsammans med erforderliga villkor så som nämnden här har lyft blir 

stadfäst i ett eventuellt kommande tillstånd för utökad verksamhet för 

Cementa AB i Bålsta.    
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Bygg- och miljönämnden anser att det krävs mer utredningar för att kunna 

bedöma om buller från verksamheten ligger under gällande riktvärden och 

miljökvalitetsnormer för buller. Cementa AB behöver ta hänsyn till 

kumulativ effekt, lågfrekventbuller och göra en fullständig utredning av 

bullersituationen. Ett stort problem med fartyg är lågfrekventa buller som 

främst uppstår från elalstrande hjälpmotorer. Landström är en skyddsåtgärd 

för att hålla lågfrekvent buller under Folkhälsomyndighetens riktvärden. 

Miljökonsekvenser för buller och damning behöver vila på utredningar och 

inte antaganden för att kunna bedömmas. Sammantaget är det oerhört 

angeläget att en eventuell utökning av verksamheten inte påverkar de 

boende kring Kalmarviken negativt och att det inte kan komma att försvåra 

den planering av nya bostäder och bostadsområden som pågår och kommer 

att detaljeras mer vartefter under kommande år. 

  

Nils-Åke Mårheden 

Ordförande bygg- och miljönämnden 

 

 

 

 


