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1 Samrådsredogörelse 

Cementa AB har inför ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för planerad utökad 
verksamhet på depån i Bålsta haft samråd enligt vad som beskrivs i det följande.  

1.1 Samråd med myndigheter och andra kommunala förvaltningar 

Måndagen 18 maj 2015 hölls samråd med representant för Länsstyrelsen i Uppsala län och 
representanter för miljökontoret samt samhällsbyggnadskontoret i Håbo kommun. Även 
grannkommunen Upplands Bro var inbjudna, men tackade nej.  

Inför samrådet skickades ett samrådsunderlag ut till berörda, se Bilaga 1. Protokoll inklusive 
den presentation för Cementa som visades vid mötet bifogas som Bilaga 2. Även en 
presentation av Sten & Grus AB Jehander visades vid mötet, men eftersom det har beslutats 
att inte gå vidare med Jehanders etablering i Bålsta inkluderas inte presentationen här.  

1.2 Samråd med organisationer och övriga statliga myndigheter 

Följande organisationer och övriga statliga myndigheter var med på sändlistan inför samråd: 

• Riksantikvarieämbetet 
• Havs- och Vattenmyndigheten 
• Naturvårdsverket 
• Sjöfartsverket 
• Kammarkollegiet 
• Friluftsfrämjandet 
• Naturskyddsföreningen i Håbo 
• Mälarens Vattenvårdsförbund 
• Stockholm Vatten AB 
• Håbo Kultur- och Hembygdsförening 
• Håbo Båtsällskap 

Skriftliga kommentarer önskades senast den 26 juni 2015 och inkom enligt följande 
sammanfattning (se även Bilaga 6 för yttrandena i sin helhet). 

Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK önskar att farten i inseglingsrännan minskas till 7 
knop, och att isrännan ska brytas så smalt som möjligt. Önskar också att kajen utformas så att 
passage till och från isen runt en bruten ränna möjliggörs. 

Sjöfartsverket är i grunden positivt till ökade sjötransporter, men ställer en del krav vid 
renovering av kaj. Uppmanar till samråd även med Transportstyrelsen. 

Länsstyrelsen, Uppsala Län. Medger troligen ej ändringstillstånd, ser det som en ny 
verksamhet. Ifrågasätter lämpligheten ur vattenskyddsynpunkt. Risk för olyckor ska beskrivas 
bättre, utsläpp, påverkan på bottnar stranderosion, påverkan på riksintressen, buller – 
tillsammans med NCC. 
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Naturskyddsföreningen är principiellt positiva till ökad sjöfart, och tycker att det är okej 
med ökning av omfattning av cementhantering. Kritiska till inhyrda verksamheten p.g.a. 
vattenskyddsområde samt ökningen av biltrafik. 

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter. 

Riksantikvarieämbetet hänvisar generellt till Länsstyrelsen för samråd inom MB. Påpekar 
att MKB bör redogöra för om nya upplag och hamn påverkar närliggande intressen för 
kulturmiljövården ev. genom fotomontage. 

Trafikverket har inget att erinra. 

Upplands-Bro Kommun tycker att en bullerutredning samt en utredning om påverkan på den 
starkt hotade vattenväxten småsvalting som finns i området bär göras, samt att analys bör 
göras på bottensediment för att kunna avgöra hur ev. muddringsarbeten kommer att påverka 
omgivningen. 

Havs- och Vattenmyndigheten avser inte lämna några synpunkter. 

Transportstyrelsen har bedömt ärendet ur sjöfartssynpunkt, och rekommenderar att en 
utvärdering av sjöfartsrelaterade risker utförs, ev. genom fartygssimulering. 

Frösundavikens Båtklubb är kritiska till att båtverksamheten som förekommer i 
Frösundaviken inte tagits upp i samrådet, samt vill att ev. tillstånd villkoras med att Cementa 
AB ska uppföra en vågbrytare för att skydda Frösundaviken. 

Samråd med närboende och allmänheten 

Samråd med allmänheten och enskilda genomfördes med öppet möte i Håbo Marknad AB:s 
lokal den 10 juni kl 16.00–19.00. Från Cementa medverkade Martin Ekstrand och från 
HeidelbergCement deltog Emma Sjöberg. 

Ett stort antal sakägare identifierades, ca 450 st. Inbjudan till mötet gjordes genom utskick till 
fastighetsägare inom ca 1 km från anläggningen, (baserat på Lantmäteriets fastighetsregister) 
samt annons i Bålsta Upplands-Bro Bladet måndag den 4 maj 2015. I inbjudan meddelades 
även att skriftliga yttranden önskades senast den 26 juni 2015.  

Vid mötet deltog i ett drygt 50-tal enskilda. Presentationen återfinns i Bilaga 3. Protokoll samt 
informationsbrev bifogas i Bilaga 4.  

En stor mängd skriftliga yttranden från enskilda och allmänheten har inkommit, se 
sammanställning i Bilaga 5 samt yttrandena i Bilaga 6. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Samrådsunderlag, dok nr 574815, 2015-04-15 

Bilaga 2 Noteringar samrådsmöte och Power Point-bilder från samrådsmöte med 
myndigheter, 2015-05-18 

Bilaga 3 Power Point-presentation från samråd med enskilda, 2015-06-10 

Bilaga 4 Informationsbrev till närboende och annons samt protokoll från samrådsmöte 
med enskilda och allmänhet 2015-06-10. 

Bilaga 5 Sammanställning samrådsyttranden 

Bilaga 6 Inkomna samrådsyttranden 

 

 


	Samrådsredogörelse - konsoliderad handling
	1 Samrådsredogörelse
	1.1 Samråd med myndigheter och andra kommunala förvaltningar
	1.2 Samråd med organisationer och övriga statliga myndigheter


		2018-04-24T18:25:45+0200
	Monika Walfisz


		2018-04-26T15:10:19+0200
	Sebastian Lagerroth




