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Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och 
miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Upplands Bro Toresta 
4:1 och Håbo Spånga 1:9. 

Med anledning av mark- och miljödomstolens remiss gällande ansökan från 
NCC Roads AB (nedan kallat Bolaget) om tillstånd enligt miljöbalken för 
anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av bergmaterial 
i Toresta, i Håbo och Upplands Bro kommuner, vill Håbo kommun framföra 
följande synpunkter och yrkanden enligt nedan.  

Kommunens övergripande syn på ansökan 
Håbo kommun ser med stark oro på det av Bolaget presenterade förslaget. 
Det innebär en stor förändring i tätorten Bålsta och inte minst i Kalmarviken 
med kraftig påverkan inom många områden. Det som Håbo kommun bedö-
mer som det främsta problemet är den bullersituation som uppstår, och som 
kommer att påverka de boende runt Kalmarviken negativt. Det är bullret vid 
lossning från samt utlastning till fartyg eller pråm som riskerar att påverka 
de drygt 1000 boende som idag bor vid Kalmarviken och inom 500-600 m 
från stranden. Genom nya bostadsprojekt tillkommer ännu fler boende i om-
rådet inom en snar framtid.   

Mälaren och inte minst Kalmarviken ger mycket goda förutsättningar för ett 
aktivt fritidsbåt- och badliv sommartid. Flera friluftsbad finns i Kalmarvi-
ken. Vintertid är den isbelagda Kalmarviken en attraktiv tillgång för Bålsta-
borna. Mälaren med sina öar och stränder utgör riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. Håbo kommun ser med stor oro hur landskapsbilden mot Kal-
marviken och möjligheten att fortsatt nyttja viken för friluftsliv kommer att 
förändras med den föreslagna verksamheten.  

Håbo kommun tar sitt ansvar för att möta bostadsbristen i Stockholms- och 
Uppsalaregionen genom sina utbyggnadsplaner. Håbo kommun ser att bul-
lerkonsekvenserna är stora för tätorten och menar å det bestämdaste att 

mailto:marit.olofsson@habo.se


 

 YTTRANDE 2(11) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-26 KS2015/19 nr 2015.4887 

 

hamnprojektet på intet vis får påverka förutsättningarna att fortsätta genom-
föra den planerade utbyggnaden av bostäder utmed Kalmarviken.  

Håbo kommun har naturligtvis vägt in de fördelar som hamnprojektet gene-
rar med miljövänliga sjötransporter av stora volymer krossat berg. Att ta 
hand om berg på detta vis och krossa och förädla till att bli byggmaterial ut-
gör ett angeläget allmänt intresse, som sparar på naturgrus samtidigt som 
byggmaterial kan tillgodoses i regionens heta byggmarknad. Håbo kommun 
anser dock inte att Toresta i Kalmarviken är en lämplig lokalisering för an-
sökt verksamhet med hänsyn till närheten till Bålsta tätort med boendemil-
jöer och aktivt friluftsliv. 

I den avvägning som Håbo kommun gör av förslagets konsekvenser anser 
kommunen att förslaget med de förutsättningar som är angivna i ansökan 
inte kan accepteras.  

Yrkanden  
Håbo kommun lämnar här följande yrkanden med anledning av aktuell an-
sökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av kaj samt mottag-
ning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta. 

Håbo kommun yrkar i första hand att: 

Ansökan avslås i sin helhet och att tillstånd inte meddelas enligt föreslagna 
villkor i ansökan från NCC Roads AB.  

Håbo kommun yrkar i andra hand att: 

I det fall mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd för verksamheten yr-
kar Håbo kommun att följande ska gälla: 

- Verkställighetsförordnande inte ska meddelas. Tillståndet får inte tas 
i anspråk innan domen har vunnit laga kraft. 

- Verksamhet tillåts endast helgfri vardag kl. 07:00-18:00.  

- De ljud som uppstår vid lossning, lastning och bearbetning av berg-
material ska anses vara sådana impulsartade ljud som medför att 
villkorsvärdena ska sänkas med 5 dBA.  

- Om kontroll av ljudnivåerna visar att begränsningsvärdena över-
skrids ska Bolaget vidta åtgärder så att begränsningsvärdet hålls vid 
förnyad kontroll inom en månad.  

- Villkor för omhändertagande och kontroll av lakvatten samt dam-
ning ska fastställas. 
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- Kajen ska tas bort efter avslutad verksamhet och land- och vattenom-
råden ska återställas till ursprungligt skick enligt överenskommelse 
med Håbo och Upplands Bro kommuner. 

- Omprövning av villkoren ska ske efter en provperiod om sex måna-
der. 

- Maximalt antal fartygsanlöp per dygn fastställs i tillståndet. 

- Ombyggnad av väganslutningen mot väg 840 ska genomföras innan 
verksamheten tas i drift, och utformas på sådant sätt att trafiken styrs 
till/från väg E18 via Bro.  

 

Allmänt om Håbo kommun 
Håbo kommun är en expansiv Mälarkommun belägen nära Stockholm och 
Uppsala. Till Stockholm är det cirka 45 km och till Uppsala cirka 50 km. 
Till Enköping är det endast 30 km. Kommunikationerna är goda och därmed 
ges utmärkta förutsättningar för arbetspendling i regionen. Kommunen 
växer och har för närvarande drygt 20 200 invånare. I den under 2014 år an-
tagna visionen för Håbo kommun är siktet inställt på fortsatt utveckling av 
kommunen med såväl nya verksamheter som bostäder. Till år 2030 anger 
visionen att kommunens tillväxt vad gäller invånare är kring 25 000. 

Håbo kommun med sina 143 km2 markareal har en geografisk utbredning 
som är långsmal i nord-sydlig riktning. Kommunen omges av Mälaren och 
har över 12 mil strandlinje. Bålsta tätort är belägen i kommunens södra del 
och gränsar där mot Upplands Bro kommun. Se Bilaga 1, karta som visar 
kommunens läge och utbredning och Bålsta tätort i söder. 

Översiktlig planering  
Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 uttrycker ambitionen att förstärka 
kommunens kontakt till Mälaren och skapa Mälarnära boende. Området vid 
Kalmarviken är ett attraktivt område för boende och lämpligt för kommande 
bebyggelse. Dess Mälarnära såväl som tätortsnära läge skapar unika förut-
sättningar för bebyggelseutveckling. 

Till grund för kommande utveckling finns Håbo kommuns Översiktsplan 
från 2006, Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort från 2010 (FÖP Bålsta), 
ett antal strategiska styrdokument och de övergripande målen för kommu-
nen. Bland annat tydliggör översiktsplanen att det ska finnas goda förutsätt-
ningar för en balanserad och sund expansion av kommunen där Bålsta är 
huvudorten. Merparten av nya bostäder förväntas tillkomma i Bålsta dels 
genom förtätning dels genom att tätorten växer balanserat i dess ytterområ-
den. Förutsättningarna för expansion i omgivande landsbygd tillika kultur-
bygd är mer begränsad. 
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Dessutom finns strategin i översiktsplanen att reservera mark för etablering 
av verksamheter så att större andel av Håboborna kan få sysselsättning på 
hemmaplan. Samtidigt pekas på vikten av att förstärka Mälarkontakten ge-
nom sjönära boende och förbättrad åtkomst till stränderna. Värdefulla fri-
tids-, kulturmiljö- och naturområden ska reserveras för framtiden.  

FÖP Bålsta visar tydligt den utveckling som nu sker vad gäller förändrad 
markanvändning. Delar av planen är redan genomförd, andra delar är påbör-
jade med planprogram och/eller detaljplaner, medan det finns delar som 
ännu inte har påbörjats. Bilaga 2 visar en sammanfattning av FÖP Bålsta i 
kartform.            

FÖP Bålsta lyfter bland annat fram utveckling av bostadsbebyggelse i den 
södra delen av tätorten, på vardera sida om Kalmarviken. Dels som förtät-
ning och omvandling, dels som nyexploatering. Kommunen har länge haft 
strategin att utveckla området med fler bostäder. Genom ett mångårigt ar-
bete med att skapa mer mark lämpad för ändamålet, beviljade Kammarkol-
legiet 2009 att kommun- och länsgränsen kunde justeras mellan Håbo och 
Upplands Bro kommuner samt Uppsala och Stockholms län. Denna åtgärd 
blev sedan startskottet för framtagande av planprogram för utveckling av 
Dragelund (i FÖP Bålsta benämnd Nya Kalmarsand).  

Bolaget framför i sin ansökan att området ligger inom fastighet Spånga 1:9 
och att utvecklingsplanerna inte längre är möjliga då Bolaget har skrivit av-
tal med fastighetsägaren. Håbo kommun poängterar att området i FÖP 
Bålsta endast till viss del ligger inom ovan nämnd fastighet. Kommunstyrel-
sen har gett planuppdrag och arbetet är påbörjat. Kommunen avser att fort-
sätta arbetet med planprogrammet trots Bolagets avtal med berörd fastig-
hetsägare.  

Bostadsbyggande 
Det råder en stor brist på bostäder i Stockholmsområdet, Mälardalen och 
Håbo kommun. Uppsala och Stockholms län har målsättningen att planering 
av bostäder ska möta den långsiktiga efterfrågan. I Stockholms län behövs 
exempelvis mellan 9 000 och 16 000 lägenheter årligen till år 2030 för att 
möte efterfrågan på bostäder (enligt rapport från kontoret för Tillväxt-, 
miljö- och regionplanering i Stockholms län, TMR). Att identifiera och pla-
nera för nya bostadsområden i Håbo kommun är av vikt för att möta den es-
kalerande bostadsbrist som råder både kommunalt och regionalt.  

I december 2014 antog Håbo kommunfullmäktige ett bostadsförsörjnings-
program för åren 2015-2018 med utblick mot 2030, se Bilaga 3. I program-
met planeras för ett bostadsbyggande om 150-200 nya bostäder per år för att 
möjliggöra en årlig befolkningsökning om 1-1,5 %. En balanserad bostads-
produktion eftersträvas som samspelar med såväl kommunens som region-
ens tillväxtambitioner. Värt att här särskilt nämna är den utveckling av bo-
städer som dels pågår dels planeras ske längs Kalmarvikens stränder.  
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I området kring Frösundavik finns en lagakraftvunnen detaljplan (2012-12-
12) och första etappen av utbyggnaden har påbörjats. Cirka 130 bostäder 
uppförs i området. 

På fastigheten Bista 16:1, där S:t Eriks tidigare bedrev verksamhet, finns ett 
beslut från kommunstyrelsen om att planlägga fastigheten för bostadsända-
mål. Fastigheten har nyligen bytt ägare och den nya fastighetsägaren har 
tydliga intentioner att utveckla området för bostäder.  

Även vid bebyggelsen vid Kalmarsand pågår planering av bostäder. Den be-
fintliga silobyggnaden med tillhörande anläggningar t.ex. kaj kommer att ri-
vas och ersättas av bostäder vilket innebär att området ändrar karaktär. Pro-
gram finns upprättat och detaljplan är under framtagande. I bostadsförsörj-
ningsprogrammet anges att cirka 250 nya bostäder ska tillkomma i området 
vid Kalmarsand.  

Håbo kommun noterar med förvåning att den västra sidan av Kalmarviken 
beskrivs som område för i huvudsak verksamheter i ansökan. Nuvarande de-
taljplanering innebär att den västra delen av Kalmarviken snarare utgör ett 
omvandlingsområde där syfte är att utveckla attraktiva boendemiljöer samt 
tillgängliggöra strandlinjen för Bålstabornas nyttjande. Ovan nämnda ambit-
ioner samt presenterade detaljplaner är ett resultat av den inriktning som 
presenteras i kommunens vision Vårt Håbo 2030, FÖP Bålsta samt kommu-
nens bostadsförsörjningsprogram.  

Sammanfattningsvis bedömer Håbo kommun att den ansökta verksamheten 
kommer att påverka bostadsutvecklingen i kommunen negativt. Det finns en 
uppenbar risk att kommunen inte kommer att kunna genomföra planerade 
bostadsprojekt. För kommunen är det angeläget att fortsätta utveckla och 
förtäta Bålsta tätort med fler bostäder och därmed ta sitt ansvar till den reg-
ionala bostadsförsörjningen. Därmed anser kommunen att det inte är accep-
tabelt att medge tillstånd för ansökt verksamhet. 

Friluftsliv 
Hamnverksamhetens påverkan på områdets sociala värden hanteras endast 
kortfattat i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt ansökan 
bedöms skogen inte ha ett värde för rekreation och friluftsliv. I FÖP Bålsta 
är området från kommungränsen i söder, mellan Kalmarviken i väster och E 
18 i öster, till Draget i norr utpekat som skog med socialt värde. Tätortsnära 
grönområden bidrar till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad välfärd. De har 
en social funktion som mötesplats och som plats för rekreation, lek och upp-
levelser. De är viktiga för folkhälsan genom att de bidrar till ökad fysisk ak-
tivitet och mental återhämtning.  

Hela Kalmarviken är attraktiv för rörligt friluftsliv med de förutsättningar 
som de olika årstiderna ger möjlighet till. Sommartid är bad- och båtliv hög-
aktuellt. Badet vid Kalmarsand är dessutom kommunens största friluftsbad. 
Vintertid ger isläggningen i viken goda möjligheter till vintersporter.  
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Håbo kommun har för avsikt att göra strandområden i Bålsta mer tillgäng-
liga för alla. Av vikt att poängtera är att Mälaren med dess öar och stränder 
utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Mälaren är också av riksintresse för 
yrkesfisket. För Mälaren gäller miljökvalitetsnormer, och vattenförekomsten 
behöver kontinuerligt förbättra sin status.     

Håbo kommun poängterar vikten av att ny verksamhet vid Toresta inte får 
försämra kommunens möjligheter att förverkliga ambitionen med att till-
gängliggöra vatten- och strandområdena och utveckla friluftsliv med mera.  

Håbo kommun anser att föreslagen åtgärd med gångtunnel under transport-
bandet inte är tillräcklig med hänsyn till den påverkan som verksamheten 
bedöms ge för rörligt friluftsliv.  

Buller 
Håbo kommun konstaterar att bullerutredningen visar att ljudnivåerna i Na-
turvårdsverkets vägledning för bedömning av buller från industrier och an-
nan verksamhet tangeras nattetid vid bostäder i Kalmarsand. Håbo kommun 
befarar därför att det föreligger stor risk för att begränsningsvärdet för buller 
kan komma att överskridas nattetid. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning för bedömning av buller från industrier 
och annan verksamhet anges att om ljudet innehåller ofta återkommande 
impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av metall-
skrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter 
bör ljudnivåerna sänkas med 5 dBA. Håbo kommun anser att de ljud som 
uppstår vid lossning, lastning och bearbetning av bergmaterial är av denna 
karaktär vilket ska medföra att begränsningsvärdena ska sänkas med 5 dBA.  

I friluftsområden kan det ställas krav på lägre ljudnivåer enligt Naturvårds-
verkets vägledning för bedömning av buller från industrier och annan verk-
samhet. Då Kalmarviken och omkringliggande område är ett rekreationsom-
råde och friluftsområde så anser Håbo kommun att striktare bullerkrav bör 
ställas. 

Håbo kommun yrkar att verksamhet inte ska få bedrivas nattetid. Bolaget 
yrkar att den momentana ljudnivån nattetid (22-07) högst får uppgå till 55 
dBA. I det fall tillstånd till arbete nattetid medges anser Håbo kommun att 
detta endast får förekomma vid enstaka tillfällen och att det ska begränsas i 
tillståndet.  

Bolaget föreslår som villkor att om kontroll av ljudnivåer visar att begräns-
ningsvärdena överskrids är villkoret uppfyllt om Bolaget vidtar åtgärder så 
att värdena hålls inom tre månader. Håbo kommun anser detta vara en för 
lång tid för åtgärdande då det innebär att verksamheten kan överskrida bul-
lernivåerna i tre månader vid upprepade tillfällen. Därför anser Håbo kom-
mun att åtgärder ska vidtas så att begränsningsvärdena hålls inom en månad.  
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Inverkan på luftkvalitet  
Kommunen känner oro över att vissa fartyg inte kommer att ha möjlighet att 
ansluta sig till framdragen landström. Det innebär att fartygen behöver ha 
motorerna igång vilket ger upphov till negativ påverkan på luftkvalitén.  

Vägtransporter 
Håbo kommun vill å det bestämdaste klargöra att verksamheten inte får 
medföra ökade vägtransporter med tung trafik genom Bålsta tätort. 

I ansökan framgår att Bolaget har för avsikt att leda trafiken mot Bro i Upp-
lands Bro kommun genom att bygga om utfarten. Håbo kommun förutsätter 
att ombyggnaden avser väganslutningen mot väg 840, vilket inkluderar både 
in- och utfart.  

Håbo kommun ställer sig mycket tveksam till att en ombyggnad av infarten 
skulle styra transporter till/från anläggningen via Upplands-Bro kommun. I 
det fall speditörerna kommer västerifrån är denna färdväg en omväg om ca 2 
mil och det verkar inte trovärdigt att speditörerna kommer att välja den lös-
ningen.  

Bolaget har inte visat att en ombyggnad av utfartsvägen kommer att vara en 
tillräcklig åtgärd för att hindra transporter från att gå genom Bålsta. Det 
framgår inte heller i ansökan hur vägombyggnaden ska utföras. Därför krä-
ver Håbo kommun få klarlagt hur trafikrörelserna ska kunna styras mot Bro.  

Kommunen bedömer att de åtgärder som behövs för att styra trafiken mot 
Bro kräver en ombyggnation av väg 840 som är så omfattande att det krävs 
en arbetsplan. I ansökan framgår ej hur Trafikverket ställer sig i frågan. Inte 
heller finns några tidsaspekter redovisade.   

Antalet transporter anges i ansökan öka från nuvarande 20 till 100 fordon 
per dygn från anläggningen ut till väg 840. I ansökan framgår ej om antalet 
transporter som anges är antalet uttransporter eller totalt antal fordonsrörel-
ser (in- och uttransport). Håbo kommun ifrågasätter om 100 transporter (to-
talt antal fordonsrörelser) per dygn är sannolikt. Speciellt under de mest in-
tensiva åren som arbetet pågår bedömer kommunen att det är högst troligt 
att antalet transporter kommer bli fler än vad som anges i ansökan.  

Lakvatten och damning 
Bolaget föreslår att Mark- och miljödomstolen ska överlåta till tillsynsmyn-
digheten att vid behov fastställa villkor gällande damning och omhänderta-
gande och kontroll av utgående vatten. Håbo kommun anser att dessa frågor 
borde ingå i tillståndsprövningen och att villkor fastställs i tillståndet. 

Naturvärden och strandskydd 
Naturvärden i strandmiljöerna är generellt höga. Verksamheten kommer att 
göra ett stort intrång på växt- och djurlivet på land och i vatten. Enligt ansö-
kan har strandområdet och skogsområdet som behöver tas i anspråk natur-
värdesklass 2 med påtagligt naturvärde. Området är utpekat i Stockholm 
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läns regionala utvecklingsplan RUFS som ett viktigt regionalt grönt sam-
band, så kallad grön kil. Den ”gröna kilens” värdekärna kommer att bli 
starkt påverkad genom anläggning och drift av hamnen. I ansökan finns det 
inte med några förslag på kompensations- och skyddsåtgärder.  

Strandskyddet i Håbo kommun är 300 m. I miljökonsekvensbeskrivningen 
beskrivs endast strandskyddet i Upplands Bro kommun. Det saknas en be-
skrivning av strandskyddet i Håbo kommun. Det är inte heller omnämnt hur 
strandskyddet ska hanteras och av vem. Håbo kommun förutsätter att pröv-
ning av strandskyddet hanteras inom tillståndsprövningen för verksamheten.  

Bolaget har angivit att risk för svallvågor vid fartygsanlöp ej föreligger då 
fartygen håller låga hastigheter för att kunna angöra kajen. Håbo kommun 
kräver att utredningen kompletteras för fartygsretur, då fartygens hastighet 
samt vikt i kombination kan ge upphov till erosion och svallvågor. Båttrafi-
ken är en konsekvens av verksamheten som Håbo kommun anser behöver 
vägas in. 

Håbo kommun konstaterar att den utlovade inventeringen av småsvalting 
som skulle genomföras under sommaren 2015 inte kom kommunen till-
handa förrän den 25 september. Kommunen ser allvarligt på Bolagets oför-
måga att leverera beslutsunderlag i rimlig tid.  

Bålsta vattentäkt 
Håbo kommun ansökte under 2009 till Länsstyrelsen i Uppsala om att in-
rätta vattenskyddsområde för Bålsta vattentäkt, som har sitt intag cirka fem 
km från kajanläggningen. Länsstyrelsen har dessvärre ännu inte handlagt 
ärendet. Den planerade kajanläggningen ingår i det som är föreslaget som 
primär skyddszon. Dock regleras inte den typen av verksamhet i förslaget 
till föreskrifter. 

Håbo kommun bedömer att riskerna för kommunens vattentäkt är låga vid 
ett eventuellt genomförande av kajanläggningen. Risken för uppgrumling av 
sediment som skulle kunna påverka vattenkvaliteten vid vattenverkets in-
tagsledningar bedöms som marginell. Eventuellt utsläpp i samband med far-
tygsolycka eller olycka på land har Bolaget visat att förebyggande åtgärder 
görs på sätt så att risk för att förorening i vattnet minimeras. Det finns dock 
alltid viss risk i samband med fartygstrafik i en allmän farled.     

Med anledning av att Mälaren utgör vattentäkt för Håbo kommun vill kom-
munen framföra en oro gällande fartygens hantering av barlastvatten. Det 
saknas helt redovisning om det i ansökan. Även om det ännu inte finns nå-
gon svensk lagstiftning inom området, så anser Håbo kommun att frågan 
måste uppmärksammas av mark- och miljödomstolen vid prövningen. 
Kommunen förutsätter att de fartyg/pråmar som avses användas verkligen 
inte har använts i sådan sjötrafik så att risk finns för spridning av arter från 
andra kontinenter.    
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Landskapsbild 
I dagsläget är strandlinjen obruten med uppvuxna träd, vass och annan na-
turlig strandvegetation. I ansökan framgår inte hur den planerade anlägg-
ningen skulle påverka och bryta upp landskapsbilden. Kommunen bedömer 
att landskapsbilden kommer att påverkas kraftigt av de omfattande utfyllna-
der som planeras för kajanläggningen tillsammans med åtgärderna på mar-
ken med bland annat transportbandet som torde bli väl synligt.   

Håbo kommun har redan i tidigt skede efterfrågat tydliga fotomontage av 
anläggningen både från land- och sjösida. Detta för att visualisera anlägg-
ningens påverkan på landskapsbilden. Bolaget har i bilaga 3.8 redovisat en 
så kallad visualisering. Håbo kommun anser inte att denna bild redovisar 
den planerade anläggningen på ett tydligt och trovärdigt sätt. 

Kumulativa effekter 
Cementa planerar att utöka sin befintliga hamnverksamhet i Kalmarviken 
vilket även nämns i Bolagets ansökan. Denna utökning handläggs av Läns-
styrelsen i Uppsala län och ansökan förväntas inkomma under hösten 2015. 
Cementa planerar att utöka sin verksamhet från 15 fartygstransporter per år 
till 250 st. Sammantaget med Bolagets ansökan innebär det en ökning av 
fartygstrafiken i Kalmarviken från ca 50 fartyg per år (Cementa och Gy-
proc) i dagsläget till upp mot 1 400 fartyg/pråmar per år. 
 
Håbo kommun ser med stark oro på en sådan förändring av Kalmarviken 
som dessa två verksamheter i så fall skulle medföra och förutsätter att Mark- 
och miljödomstolen beaktar kumulativa effekter av de båda planerade verk-
samheterna. 

Alternativredovisning 
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagit upp åtta alternativa lokaliseringar. 
Två av dessa ligger inom Håbo kommun, Lantmännens hamn i Kalmarsand 
och S:t Eriks fabriksområde väster om Kalmarviken. Håbo kommun delar 
slutsatsen i utredningen att de två alternativa lägena överhuvudtaget inte är 
lämpliga lokaliseringar för verksamheten. Sammantaget är de sämre än det 
föreslagna läget vid Toresta.  

Håbo kommun ifrågasätter valet av de redovisade alternativa lägena då det 
borde finnas fler alternativ som mer trovärdigt skulle kunna fungera som 
mottagningshamn.  

Av ansökan framgår att projektet Förbifart Stockholm ger upphov till ca 9,5 
miljoner ton entreprenadberg under en tidsperiod om 4-5 år. Enligt miljö-
konsekvensbeskrivningen planeras stor andel av detta berg ha Toresta som 
målpunkt. Håbo kommun noterar att det är ca 42 % av den totala volymen 
som Toresta förväntas ta hand om, och anser att en jämnare fördelning mel-
lan de olika mottagningsanläggningarna borde vara en självklarhet. 

Tillsynsmyndighet 
Då verksamheten kommer att ligga i två kommuner behöver tillsynsansvaret 
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lyftas och klargöras under prövningen. Upplands Bro kommun har sedan 
verksamheten startade i Toresta haft tillsynsansvaret. Håbo kommun anser 
det mest lämpligt att Upplands Bro kommun fortsätter som tillsynsmyndig-
het även efter en eventuell förändring och utveckling av verksamheten.  

Verkställighetsförordnande 
Bolaget hemställer om att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte 
har vunnit laga kraft. Håbo kommun ser inte att det finns tillräckliga skäl 
som motiverar detta och anser därför att det ej ska bifallas. 

Tidsaspekter 
Bolaget föreslår att tillståndet för ansökt verksamhet ska sträcka sig över en 
period om tio år från det att kajanläggningen färdigställts. Håbo kommun 
ifrågasätter tillståndets tidsperiod då behovet att omhänderta förbifartsberg 
uppges vara kortare.  

Bolaget yrkar dessutom att arbetstiden (tid för utbyggnad) bestäms till fem 
år från att domen har vunnit laga kraft. Håbo kommun motsätter sig den 
långa arbetstiden, speciellt eftersom Bolaget även ansökt om verkställighets-
förordande samt uppgett att anläggningsarbeten i vatten måste utföras under 
vintern 2015/2016. 

Omprövning av tillstånd 
I det fall tillstånd lämnas till hamnverksamheten vid Toresta anser Håbo 
kommun att villkoren i lämnat tillstånd ska kunna omprövas efter att verk-
samheten har varit i drift i sex månader. Först efter att verksamheten är i 
drift kan påverkan på omgivningen bättre bedömas, till exempel buller, tra-
fiksituationen, svallvågor/erosion och damning.      

Återställande vid avslut av verksamhet 
Håbo kommun ser en stor risk med att den ansökta verksamhetens drifttid 
förlängs och verksamheten blir bestående. I ansökan föreslår Bolaget att 
rivning och återställande delegeras till tillsynsmyndigheten i ett senare 
skede. Håbo kommun yrkar som villkor att kajen ska tas bort samt att land- 
och vattenområden återställs till ursprungligt skick efter avslutad verksam-
het. Detta ska ske enligt överenskommelse med berörda kommuner; Upp-
lands Bro och Håbo.   

Remissinstanser 
Håbo kommun har inte tagit del av vilka de övriga remissinstanserna är, 
men förutsätter att berörda myndigheter gällande sjöfart kopplat till Mälaren 
och dess funktion som dricksvattentäkt har fått tillfälle att lämna syn-
punkter. Särskilt bör uppmärksammas de synpunkter som kommer från be-
rörda länsstyrelser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Havs- 
och vattenmyndigheten och Kustbevakningen. I det fall någon av dessa inte 
har hörts förutsätter Håbo kommun att de ges tillfälle att höras omgående. 

Vad gäller de miljöfrågor samt de natur- och vattenvärden som Natur-
skyddsföreningen har som tradition att bevaka och lämna synpunkter kring 
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vill Håbo kommun framföra att det är av största vikt att även Naturskydds-
föreningen på en mer övergripande nivå ges tillfälle till att höras. Eftersom 
ansökan avser sjöfart i Mälaren mellan Toresta och utskeppningshamnar in 
mot Stockholm så är det en större fråga än bara för den lokala Naturskydds-
föreningen.       

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Med anledning av det ovan framförda yrkar Håbo kommun att ansökan bör 
avslås i sin helhet.  

Bålsta den 26 oktober 2015 

 

 

Carina Lund 
Kommunstyrelsens ordförande 
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