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Sökanden

Cementa AB

Ombud

Advokat Therese Strömshed och Anna Bryngelsson
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till miljöfarlig verksamhet
för Cementa AB på fastigheten Bista 4:28 i Håbo kommun
Verksamhetskod 63.10 enligt 24 kap.1 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
4 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken, Cementa AB (bolaget), med organisationsnummer 556013-5864,
tillstånd till fortsatt och utökad hamn- och depåverksamhet på fastigheten Bista 4:28,
Håbo kommun.
Tillståndet omfattar upp till 40 anlöp per år av fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350 samt hantering och lagring av upp till 100 000 ton cementprodukter
per år.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1.

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak bedrivas i
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.

Utsläpp i allmänhet
2.

Verksamheten ska bedrivas så att damning, spill eller läckage förebyggs och
begränsas. Om olägenheter uppkommer ska bolaget omgående vidta åtgärder.
(Delegation)

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

BESLUT

2 (36)

2018-12-13

Dnr: 551-4220-16

Miljöprövningsdelegationen

Utsläpp till luft
3. Luft som är förorenad av stoft ska effektivt fångas in. Luft, som släpps ut till
omgivningen via punktutsläpp, ska före utsläpp renas med avseende på stoft
och utsläppet av stoft till luft får vid varje enskilt punktutsläpp inte överstiga
10 mg/m3 normal torr gas.
Punktutsläppen ska kontrolleras senast ett år efter att tillståndet har tagits i
anspråk och därefter minst vart 3:e år samt därutöver i den omfattning som
tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs. Kontrollen ska utföras enligt
tillämplig Svensk Standard eller med jämförbar metod. (Delegation)
4. Rutiner och instruktioner ska finnas för kontroll och uppföljning av stoftfiltren.
Utförd kontroll och underhåll ska dokumenteras.
5. Minst 80 % av fartygsanlöpen per kalenderår ska ske med elanslutning.
Villkoret ska i denna del senast uppfyllas från och med det tredje kalenderåret
efter att tillståndet har tagits i anspråk. Tillfälliga anlöp av ersättningsfartyg
(utan elanslutning) som anlitas då fartygshaveri har skett på ordinarie fartyg
med elanslutning får undantas. Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att besluta
om undantag för andra liknande händelser samt besluta om tiden för hur länge
undantagen ska gälla. Antal fartyg som har ansetts varit elanslutna vid kaj i
bolagets hamn i Bålsta ska årligen redovisas i miljörapporten inklusive en
uppgift om totalt antal anlöp av fartyg med en bruttodräktighet över 1350.
Buller
6. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande begränsningsvärden*:
50 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fre dagtid
nattetid
övrig tid

(kl. 6.00 - 18.00)
(kl. 22.00 - 6.00)

Momentana ljud nattetid (kl. 22.00 - 6.00) får inte överskrida 55 dBA vid
bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge ”fast”.
Begränsningsvärdena* ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller
närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan
och när verksamhet pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen
som tillsynsmyndigheten bestämmer (delegation).
* Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas.
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Kemikalie- och avfallsförvaring
7. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant
sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och
farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte
föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman.
Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar
ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras.
Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom
invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska
dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10 % av
övrigt lagrad volym.
Säkerhetsfrågor
8. I anslutning till kaj ska det finnas dykdalb som kan nyttjas vid angöring.
9. En ändamålsenlig beredskap ska upprätthållas i syfte att effektivt kunna
begränsa skadorna vid ett utsläpp av olja inom hamnanläggningen. Det ska
finnas aktuella rutiner som behandlar de åtgärder som kan behövas för att
förebygga och begränsa konsekvenserna av ett oljeläckage från fartyg i hamn.
Rutinerna ska hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.
10. Saneringsmedel och senaringsutrustning, inkluderande bland annat länsor för
omhändertagande av olja, ska finnas lätt tillgängliga på anläggningen.
11. Tätningsutrustning till dagvattenbrunnarna ska finnas lätt tillgängliga för att i
förebyggande syfte kunna täta dagvattenbrunnarna samt för att snabbt kunna
hindra utflöde av miljöfarliga ämnen eller släckvatten.
Övrigt
12. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Verksamhetsutövaren ska vidare
utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar. (Delegation)
13. Verksamhetsutövaren ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram som bland
annat tydliggör hur efterlevnaden av villkoren ska kontrolleras samt hur
utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och
utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk eller vid
senare tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. (Delegation)
14. Tillsynsmyndigheten ska meddelas skriftligen när tillståndet tas i anspråk.
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Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva om ytterligare villkor
avseende:
1. Kontroll av utsläpp till luft (villkor 3)
2. besluta om de skyddsåtgärder som kan behövas för att innehålla bullervillkoret
(villkor 6)
3. beslut om att utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i
sådant fall beslut om avhjälpandeåtgärder (villkor 12)
4. beslut med anledning av kontrollprogram (villkor 13).

Tidpunkt då tillståndet får tas i anspråk
Tillståndet får tas i anspråk när beslutet vunnit laga kraft.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 5 år efter det att
detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
Tidigare tillstånd
När detta beslut tas i anspråk upphör Miljöprövningsdelegationens beslut från
den 1 oktober 2009 (dnr 551-5983-05) att gälla.
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Enköpings-Posten samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter,
(se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att Cementa AB (bolaget) har ett behov av utökad hanteringen av cementprodukter i regionen. Silon i Bålsta har en kapacitet på 6 000 ton
och kan hantera en produkt. Vilken slags cement som hanteras vid respektive depå
varierar. Det är dock inte givet att när hanteringen vid en depå når tillståndsgiven
mängd är säkert att eventuell tillgänglig kapacitet vid en annan depå kan utnyttjas
istället. Hanteringen i Bålsta behöver därför öka för att bolaget ska kunna svara mot
såväl det generella behovet av mer cement till bygg- och infrastruktursatsningar,
som behovet av att denna cement är av olika kvaliteter.
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Tidigare tillståndsbeslut
Den nuvarande hamnverksamheten har ett gällande tillstånd enligt beslut från
Miljöprövningsdelegationen den 1 oktober 2009, dnr 551-5983-05. Tillståndet
medger en årlig hantering av 30 000 ton cement genom 15 årliga anlöp till kajen
per år av fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350. Därutöver finns ett tillstånd för vattenverksamhet från Österbygdens vattendomstol, dom den 14 oktober
1971 i mål AD 16/7. Tillståndet för vattenverksamhet hanterar bland annat frågor
om muddring.
Samråd
Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har ägt rum med Länsstyrelsen i Uppsala län och
tillsynsmyndigheten, Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun, den 18 maj 2015.
Samrådet omfattade en utökad hamn- och depåverksamhet med 250 fartygsanlöp
per år och hantering av upp till 100 000 ton cementprodukter samt upp till 300 000
ton sten, grus eller andra mineraliska produkter. För den senare hanteringen avsågs
ett nytt transportband från kaj uppföras samt lossningsficka och tillhörande lagringsytor.
Ett antal olika myndigheter och organisationer har inbjudits till att lämna synpunkter på sökt verksamhet. Närmast berörda grannar inom en radie av 1 km från
verksamheten har inbjudits till att lämna synpunkter via direktutskick och annons
i ortstidning samt vid ett samrådsmöte den 10 juni 2015.
Efter det att samrådet genomförts har bolaget valt att begränsa ansökan till att
endast avse en utökning av antalet anlöp samt mängden hanterade och lagrade
cementprodukter.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 15 juni 2016 samt i en slutlig konsoliderad och reviderad ansökan
den 27 april 2018. Efter kompletteringar kungjordes ansökan den 25 juni 2018.
Kungörelsen infördes i ortstidningen Enköpings-Posten samt i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. Ansökan remitterades
till Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun, Naturvårdsverket, Räddningstjänsten i Enköping-Håbo, Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun,
Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Havs- och vattenmyndigheten, Mälarens Vattenvårdsförbund och Sjöfartsverket.
Yttranden med synpunkter har kommit in från Stockholms skridskoseglarklubb,
Håbo Naturskyddsförening, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen i
Stockholms län samt Länsstyrelsen i Uppsala län, Håbo kommun, bygg- och miljönämnden i Håbo kommun respektive Upplands-Bro kommun. Därutöver har fem
yttranden undertecknat av en eller flera privatpersoner inkommit med synpunkter på
ansökan. Bolaget har getts möjlighet att bemöta inkomna synpunkter i yttrandena.
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget yrkar att tillstånd ges till hamn- och depåverksamhet på fastigheten Håbo
Bista 4:28, till en omfattning av 40 anlöp per år av fartyg med en bruttodräktighet
av minst 1 350 samt hantering och lagring av upp till 100 000 ton cementprodukter
per år. Bolaget yrkar vidare på att villkor för verksamheten föreskrivs i enlighet
med de förslag som lämnats och att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns samt
att tillståndet ska anses ha tagits i anspråk när bolaget skriftligen underrättar tillsynsmyndigheten om detta, vilket då innebär att tillståndet från den 1 oktober 2009
upphöra att gälla.
Sökt omfattning och avgränsning
Verksamheten som bolaget bedriver på fastigheten Håbo Bista 4:28 utgörs av dels
hamnverksamhet, dels depåverksamhet. Med hamnverksamheten avses anlöp med
fartyg till bolagets kaj i på fastigheten Håbo Bista 4:28, inklusive lastning och lossning av cementprodukter. Med depåverksamheten avses lagring och annan hantering som inte är hamnverksamhet. Hamnverksamheten utgör en tillståndspliktig Bverksamhet enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen, verksamhetkod 63.10.
Depåverksamheten är en icke tillståndspliktig så kallad U-verksamhet som inte har
någon verksamhetskod i miljöprövningsförordningen. Bolaget söker således ett frivilligt tillstånd till enligt 9 kap. 6b § miljöbalken för denna del av verksamheten.

Förslag till villkor
Bolaget föreslår följande slutliga villkor för verksamheten:
Allmänt villkor
1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor, ska verksamheten bedrivas
i huvudsaklig överrensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
Buller
2. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivåer utomhus vid bostäder än:
- 50 dB(A) vardagar kl. 06–18
- 45 dB(A) vardagar kl. 18–22 samt lördag, söndag och helgdag kl. 06–22
- 40 dB(A) alla dagar kl. 22–06
Om hörbara tonkomponenter och/eller impulsartat ljud förekommer ska den
tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A)-enheter.
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Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer
över 55 dB(A) får inte utföras kl. 22–06.
Kontroll genom närfältsmätning och beräkning ska ske om det genomförs
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller när
tillsynsmyndigheten annars ser skäl för det.
Utsläpp till luft
3. Punktkällor med stofthaltig luft ska vara försedda med stoftavskiljare. Halten
stoft i utgående luft från stoftavskiljarna får inte överstiga 10 mg/m3 normal
torr gas.
Hantering av kemikalier och farligt avfall
4. Förvaring av farligt avfall och kemiska produkter ska ske under tak på tät hårdgjord yta inom invallat område, alternativt i annat sydd som av tillsynsmyndigheten bedöms som likvärdigt. Invallningen ska rymma en volym som motsvarar
den största behållarens volym samt minst 10 % av summan av övriga behållares
volym.
5. Saneringsutrustning för omhändertagande av oljespill eller annat läckage ska
finnas lättillgängligt på anläggningen.
Avloppsvatten
6. Sanitärt avloppsvatten ska avledas till kommunalt reningsverk.
Kontrollprogram
7. Ett förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre
månader från det att tillståndet tagits i anspråk eller vid den senare tidpunkten
som tillsynsmyndigheten bestämmer.
Avveckling
8. Bolaget ska i god tid före en nedläggning av hela eller delar av verksamheten
lämna in en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten.
Villkorsförslag om landström lämnat i yttrande från bolaget den 7 november 2018
I hamnen ska det senast tre år från det att tillståndet tagits i anspråk finnas
möjlighet för anlöpande fartyg att ansluta sig till landström.
Tillsynsmyndigheten får besluta att detta istället ska gälla från ett senare datum
om åtgärden försenas av omständigheter som bolaget inte råder över.
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Sökandens beskrivning av verksamheten
Bolaget har sammanfattningsvis lämnat följande beskrivning av sökt verksamhet.
Den ansökta verksamheten innebär en ökning av antalet anlöp årligen till depån från
15 till 40. Bolaget avser inte att ta emot större fartyg än idag och den ansökta verksamheten kräver ingen anpassning av kajer, hamnbassänger eller tillfartsled.
Verksamheten omfattar lossning, lagring och lastning av cement. Lossningen tar
20 - 24 timmar från det att fartyget anlöpt till bolagets kaj. Cementen sänds med
pneumatik från båten via en transportledning om ca 130 meter till silon. Själva
lagringen av cementprodukterna sker i en silo med en lagringskapacitet om 6 000
ton. De lagerhållna cementprodukterna lastas slutligen ut till lastbil i bulk för
vidaretransport till kund. Utlastningen är automatiserad och utförs av chaufförerna.
Den ansökta utökningen omfattar även på hantering och lagring av 100 000 ton
cementprodukter per år vilket innebär att den befintliga anläggningens kapacitet
utnyttjas i högre utsträckning. Utöver ovan angivet ger hamn- och depåverksamheten upphov till följdverksamhet i form av fartygstransporter från bolagets kaj ut
till allmän farled samt lastbilstransporter från depån ut till Kalmarleden.
Bolaget anser att det är god hushållning att utnyttja den befintliga hamnen och
depån istället för att bygga en ny depå i Mälardalen. Den ansökta verksamheten
bygger på att cementprodukter fraktas till depån, lagras där och slutligen transporteras vidare till slutanvändaren. Den sökta verksamheten innebära en ökning
med från 8 till 22 transportrörelser per dag i förhållande till nuvarande tillståndsgiven verksamhet, vilket motsvarar en ökning med ca 2,2 % av tung trafik, eller
0,2 % av den totala trafiken på Kalmarleden.
Verksamheten som sådan förbrukar inte råvaror. Den huvudsakliga elanvändningen
vid depån sker vid förflyttning av cement inom anläggningen och i takt med att
denna äldre utrustning byts ut och ersätts med utrustning med bättre energiprestanda
kommer energiförbrukningen per hanterad mängd cement att minska. Bolaget har
en policy som innebär att vid framtida val av transportband, fläktar, pumpar och
annan utrustning som använder elström kommer komponenter med så låg elförbrukning som möjligt att väljas.
Bolaget har mångårig erfarenhet av den nuvarande verksamheten i Bålsta. Bolaget
har dessutom inför denna tillståndsansökan vidtagit utredningar som gett bolaget
ytterligare kunskap om verksamhetens omgivningspåverkan. Försiktighetsprincipen
har iakttagits i samtliga beräkningar och bedömningar som gjorts inom ramen för
denna ansökan – de är alla konservativa – och iakttas löpande vid beslut som gäller
verksamhetens miljöpåverkan. Bolaget använder sig av bästa möjliga teknik när
utrustning och metoder byts ut i verksamheten.
Platsval
Den sökta verksamheten kan genomföras inom befintligt verksamhetsområde utan
ytterligare ingrepp i mark- eller vattenområde. En utökning av verksamheten i
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anslutning till befintlig anläggning innebär därför betydligt mindre påverkan på omgivningen i förhållande till att etablera verksamheten på helt ny plats. Inga alternativa lokaliseringar har identifierats. Platser som inte är planlagda för industriändamål har inte bedömts utgöra lämpliga alternativ för verksamheten, vare sig från ett
kommersiellt eller miljömässigt perspektiv. Att flytta en befintlig verksamhet med
uppbyggd infrastruktur är mycket kostsamt. Enbart att bygga en ny cementsilo motsvarande den befintliga uppgår till ca 38 miljoner kr. Enligt bolagets uppfattning
saknas det därmed realistiska alternativa lokaliseringar för den ansökta verksamheten. Sammanfattningsvis är den valda platsen lämplig med hänsyn till att ändamålet – att försörja närområdet med cementprodukter – ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Tillåtlighet enligt 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Den ansökta verksamheten är inte oförenlig med några riksintressen enligt 3 eller
4 kap. miljöbalken. Vad gäller skyddet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken kan särskilt
påpekas att bestämmelsen ger ett generellt skydd för det rörliga friluftslivet inom
Mälaren med öar och strandområden. Bestämmelsen bekräftar dock inte förekomsten av ett visst värde inom hela det utpekade riksintressanta området, dvs. Mälaren
med öar och strandområden, utan reglerar förutsättningarna för hur en lokalisering i
det enskilda fallet ska bedömas mot ett visst skyddsvärt intresse1. Av betydelse för
den nu aktuella bedömningen är bolaget verksamhetsområde planlagt för industriändamål och att bolaget depåverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1970-talet.
Det generella skyddet för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken inom
bolagets verksamhetsområde har därför redan fått ge vika för viss industriell verksamhet. Området är redan starkt påverkat och det förekommer inte något frekvent
rörligt friluftsliv inom bolagets befintliga verksamhetsområde.
Den ansökta verksamheten bidrar inte till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Strandskydd
Verksamheten riskerar inte att skada naturmiljön i något biotopskyddsområde eller
Natura 2000-område. Verksamhetsområdet är oförändrat jämfört med det tidigare
tillståndsgivna området. Jämlikt 7 kap. 18 c § 1 punkten föreligger därmed inget
hinder ur strandskyddssynpunkt för den ansökta verksamheten.
Planerat vattenskyddsområde
I ansökningshandlingarna redogör bolaget för den sökta verksamhetens förenlighet
med skyddsföreskrifterna i det planerade vattenskyddsområdet. Sammanfattningsvis
framgår att bolagets verksamhet ligger på ett betryggande avstånd från råvattenintaget och att verksamheten i övrigt är utformad och organiserad på ett sådant sätt
att ingen risk uppkommer för det planerade vattenskyddsområdet. Den farled som
bolaget trafikerar ligger på ett behörigt avstånd från uttagspunkten. Den ansökta
1

Se bl.a. MÖD 2007:47
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verksamheten förväntas inte medföra vare sig uppgrumling eller annan påverkan på
sediment i anslutning till uttagspunkten för dricksvatten. Bolagets fartyg går dessutom i farled i östlig riktning medan dricksvattenuttaget ligger i västlig riktning från
farleden. Bolaget gör därför bedömningen att den sökta verksamheten är förenlig
med det planerade vattenskyddsområdet.
Sammanfattning tillåtlighet
Miljöbalken är inte en ren skyddslagstiftning, utan syftar till att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Av det som redovisats följer att den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och uppfyller de krav som kan ställas
enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd till den sökta verksamheten ska
därför meddelas.
Teknisk beskrivning
Land-el
Depån i Bålsta erbjuder idag inte möjligheten för anlöpande fartyg att ansluta till
land-el. En sådan möjlighet skulle innebära att fartyget inte behöver nyttja sina
motorer vid lossning av cementen, under förutsättningar att det angörande fartyget
har nödvändig apparatur för elanslutning. Bolaget har utrett vad installation av landel skulle innebära i form av tekniska installationer och kostnader, såväl på depån
som på anlöpande fartyg. Under i vart fall kommande år bedöms det leasade fartyget M/S Greenland att stå för cirka 80 % av anlöpen. Fartyget är planerat som
huvudsakligt anlöpande fartyg men när det är föremål för underhåll eller av något
annat skäl inte är i drift kommer andra fartyg att användas. Uppskattningsvis berör
detta högst åtta anlöp per år, dvs. 20 % av anlöpen.
Att förbereda M/S Greenland för anslutning till land-el kommer enligt uppgift från
rederiet att kosta ca 1,5 mkr. Kostnaderna kan härledas till följande investeringar.
• Ombyggnad av huvudställverket:
- nuvarande gruppbrytare i huvudställverket byts till en ny ACB-brytare.
- montering av följande instrument: korrekt fas, V-meter, A-meter och faskontrollrelä.
• Nytt el-centralskåp för landanslutning med fyra kompakta brytare för inkommande nätsladdar med en kapacitet av 200 A, med inbyggd pilotkrets
för korrekt monterade kablar.
• Fyra stycken flexibla gummikablar med anslutningar försedda med styrkretsproppar. Kapacitet 4*200 A = 800 A (400 V/50 Hz) med en längd på 12 meter
vardera.
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Anläggningskostnad på land uppgår enligt uppskattning från sökanden till ca 1 mkr
genom investeringar i form av följande:
• Inköp och installation av strandanslutningsskåp (fyra uttag 200 A vardera).
• Nyförläggning av kraftmatningskabel mellan silo och kajtorn, grävning och
återställning inklusive asfaltering.
Förutsatt en avskrivningstid om 10 år och med hänsyn till driftskostnader uppgår
den årliga kostnaden för land-el till ca 300 000 kr. Det bör dock beaktas att nuvarande leasingavtal med fartyget M/S Greenland löper till och med december
2019. Om bolaget därefter leasar ett annat fartyg måste kostnaden istället skrivas av
på den avtalstid som återstår avseende M/S Greenland när lagakraftvunnet tillstånd
till den ansökta verksamheten föreligger. Den årliga kostnaden för anslutningen blir
då betydligt högre och det kan inte garanteras att nästkommande fartyg kan anslutas
till samma elanläggning.
Miljökonsekvenser
Den sökta verksamheten innebär en utökning av bolagets verksamhet i Bålsta dels
vad gäller antalet fartygsanlöp, dels vad gäller den lagerhållna mängden cementprodukter. Miljökonsekvensbeskrivningens nollalternativ är således inte att verksamheten upphör, utan att den fortsätter att bedrivas som idag. De miljökonsekvenser som den ansökta verksamheten ger upphov till redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Även kumulativa effekter från NCC:s och Gypro:s närliggande
verksamheter har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår sammanfattningsvis att verksamhetens
omgivningspåverkan huvudsakligen utgörs av buller och utsläpp till luft. Vad gäller
utsläpp till luft ger de ökade stoftutsläppen från vägtrafik och fartygsanlöp inget
eller ett marginellt haltbidrag och varken miljökvalitetsnormer eller miljömål riskerar att överskridas. Bedömningen inkluderar NCC:s och Gyprocs verksamheter,
varvid kan konstateras att NCC:s spridningsområde för partiklar inte sammanfaller
med bolagets samt att Gyproc:s utsläpp har funnits en tid och därför får antas
beaktas i bakgrundshalterna.
Vad gäller friluftsliv bedöms de årligen ökningen med 25 anlöp inte hindra friluftsaktiviteter i Kalmarviken. Under kommande tioårsperiod får dessa aktiviteter antas
främst påverkas av de 800–1 100 anlöpen till NCC:s verksamhet i Kalmarviken.
Buller
Bolaget leasar fartygen för viss period och kan därför inte idag ange vilka fartyg
som kommer att användas för transport till depån på längre sikt. M/S Greenland är
dock representativ för den typ av fartyg som kommer att angöra hamnen och utredningen kan därmed ligga till grund för slutsatsen att de föreslagna villkoren kan
innehållas. Ur tillståndssynpunkt torde det heller inte vara av intresse vilka fartyg
som kommer att angöra hamnen, eftersom tillståndsvillkoren måste innehållas
oavsett fartyg.
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Inom ramen för MKB har även frågan om elanslutning av angörande fartyg diskuterats. Under 2017 har ljuddämpande åtgärder vidtagits på M/S Greenlands skorsten
för hjälpmotorerna. Vidare tillämpas en rutin som innebär att huvudmotorn istället
för hjälpmotorerna används under tiden vid kaj. Vid elanslutning bedöms en ljuddämpning om ca 5 dBA erhållas. Lågfrekvent buller skulle helt upphöra. För andra
fartyg skulle minskningen bli en annan. Oavsett vilket fartyg som används kommer
dock nivåerna i bullervillkoret att innehållas.
Olika fartyg kan ansluta till olika elanordningar och anslutningen kommer att anpassas efter det vanligast anlöpande fartyget, M/S Greenland. Åtgärder kommer
också att vidtas på M/S Greenland för att möjliggöra anslutning. Därmed bedöms
anslutning till landström kunna ske vid ca 80 % av anlöpen till hamnen. När ett
fartyg är anslutet till landström minskar ljudutbredningen
Bullernivån vid närmaste bostad kommer då att med marginal ligga under 35 dBA
vid lossning. Vid tillfällen då fartyget ligger i hamn men inte lossar är bullernivån
lägre än 30 dBA vid bostad. Även lågfrekvent buller minskar. Införandet av landström innebär även att utsläppen till luft minskar.
Kemiska produkter och farligt avfall
Hantering av kemikalier och farligt avfall sker i ytterst begränsad omfattning inom
verksamheten. Bolaget föreslår ett sedvanligt villkor vad avser hanteringen av detta.
Utsläpp till luft
De fartyg som angör depån ger upphov till visst utsläpp till luft. Vidare ger följdverksamheten, i form av land- och havstransporter, upphov till ytterligare utsläpp
till luft. Själva depåverksamheten är en sluten process och ger i princip inte upphov
till några utsläpp. Vid punktkällor för stoftutsläpp finns stoftfilter installerade.
Utsläppen understiger 10 mg/m3 ntg, vilket är den nivå som filterleverantörer kan
garantera.
Av de utredningar som genomförts kan slutsatsen dras att den ansökta verksamheten inte innebär någon risk för att miljökvalitetsnormer eller miljömål överskrids.
I jämförelse med nollalternativet innebär dessutom ansökt alternativ att större
mängder cementtransporter med fartyg istället för lastbil, vilket är positivt ur
utsläppssynpunkt.
Inom ramen för MKB har även frågan om elanslutning av angörande fartyg diskuterats. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att en sådan anslutning skulle
minska de årliga utsläppen till luft från kajliggande fartyg med cirka 312 ton CO2,
7,3 ton NOx, 2 ton VOC och 140 kg stoft, givet ett mycket konservativt antagande
om motoreffekt. De verkliga minskningarna skulle troligen bli betydligt mindre.
Resultaten av beräkningen hämtad från miljökonsekvensbeskrivningen återges i
tabellen nedan.
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Årliga utsläpp från lossning av cement vid 40 anlöp per år enl. ansökt verksamhet
samt den minskning av utsläppen som installation av land-el - (tabell 10 sid 32 MKB)

Ämne

Utsläpp vid
elproduktion
på annan plats

Total utsläppsminskning
(med beaktande av utsläpp
på annan plats) vid land-el
för 80 % av anlöpen

(ton)

Utsläpp vid
40 anlöp per år

Utsläpp från 80 %
av 40 anlöp per år

CO2

470

376

64

312

NOx

9,5

7,6

0,257

7,343

SO2

0,30

0,24

0,027

0,213

VOC

2,6

2,1

0,023

2,07

Stoft
totalt

0,20*

0,16

**

0,14

- varav
PM10

0,08 – 0,14***

0,06 – 0,1

**

0,06 – 0,1

- varav
PM2,5

0,04 – 0,12****

0,04 – 0,9

**

0,04 – 0,09

* Utsläpp från det aktuella fartyget avser kolväten vid 20 % drift av huvudmotorn. VOC omfattar
fler ämnesgrupper än kolväten, tillgängliga data avser dock kolväten. Det går därför inte att
utesluta att utsläppen är något högre. De 0,023 ton som har angetts för utsläpp vid energiproduktion i Sverige avser just VOC. En stor andel av utsläppen av VOC och kolväten
(> 99,5 %) bedöms kunna undvikas vid en elanslutning.
** Eftersom stoft är en lokal förorening är det inte relevant att ange utsläpp på annan plats.
*** Utgår från att PM10 utgör 40–70 % av den totala stoftmängden.
****Utgår från att PM2,5 utgör 55–88 % av PM10.

Utsläpp till vatten
Utsläpp till vatten uppstår i form av kondensvatten från kompressorer samt sanitetsavlopp. Vattnet renas i det kommunala avloppsreningsverket. Bolaget föreslår att
denna hantering fastställs i villkor. För att minimera risken för skada vid en eventuell spillolycka föreslår Bolaget att det föreskrivs villkorsvis att utrustning för hantering av spill ska finnas lättillgängligt på anläggningen.
En kostnadsuppskattning för installation av oljeavskiljare i dagvattenbrunnar i området har genomförts. Den totala kostnaden för åtgärder på två dagvattenbrunnar
uppskattas till ca 200 000 kr, exklusive årliga driftskostnader på ca 10 000 kr.
Någon betydande risk för förorening av dagvatten bedöms inte uppkomma vid
ordinarie drift. Oljeavskiljare är redan installerade på spillvattnet från kompressorerna. Med beaktande av kostnaden och den ringa miljönyttan anser bolaget inte att
det är skäligt att installera oljeavskiljare i dagvattenbrunnarna. Skyddsåtgärder för
dagvattenhanteringen hanteras dessutom inom ramen för föreslaget villkor.
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Yttranden
Efter att ansökan från bolaget kungjorts och remitterats har yttrande över ansökan
inkommit till Miljöprövningsdelegationen från myndigheter och föreningar samt
privatpersoner. Sammanfattningsvis har följande synpunkter lämnats.
Synpunkter från Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län
Av ansökningshandlingarna framgår vilken bullerreduktion och vilka utsläppsminskningar till luft som skulle åstadkommas med elanslutning av angörande
fartyg. Med tanke på att fartygsanlöpen till 80 % beräknas ske med ett och samma
fartyg, åtminstone inledningsvis, och de miljövinster som görs även beträffande
energihushållning anser Länsstyrelsen i Stockholms län det vara skäligt att införa
ett villkor om elanslutning.
Länsstyrelsen i Uppsala län anser med utgångspunkt från motsvarande överväganden som Länsstyrelsen i Stockholms län att det är skäligt att ett meddelat
tillstånd innehåller ett villkor om elanslutning.
Synpunkter från Håbo kommun
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 där med 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 bolagets 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
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i villkor gällande buller ska inkludera lågfrekvent buller inomhus i 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 hjälpmotorer som nyttjas för generering av el. 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 får 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 bolagets ansvar att se till att buller från
verksamheten inte är störande. Vidare framgår det inte i insända bullerkartor påverkan av Lmax dB(A) vid lossning när fartyg står i hamn. Endast maximal ljudnivå
vid fartygsanlöp redovisas.
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.
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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.
Miljökvalitetsnormer för luft
Gällande utsläpp av stoftpartiklar anser bygg- och miljönämnden att använda
Saint-Gobain Sweden Gyproc AB som bakgrundsnivå för beräkning av uppfyllandet av miljökvalitetsnormer 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 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
Bolagets verksamhetsområde är beläget längs Kalmarvikens västra strand och utgör
därmed en integrerad del av tätorten. I nära omgivning till bolagets 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 bolagets anläggning. Håbo kommun
tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen i regionen och menar att en eventuell utökning av verksamheten för bolaget på intet vis får försvåra kommunens utvecklingsstrategi för Bålsta.
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Området runt bolagets depåområde 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 bolagets verksamhetsområde. Bostadsförsörjningsprogrammet har ett långsiktigt perspektiv med
en utblick mot år 2030. Där Sankt Eriks området pekas ut för bostäder. Det finns ett
beslut om planprogram för Sankt Eriks området för bostadsbebyggelse. Sankt Eriks
området ligger 300 meter från bolagets depåområde.
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.
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 tillräckliga skyddsåtgärder
används. Incitamenten till fortsatt bostadsbyggnation påverkas troligen negativt av
ansökt verksamhet. Påverkan bör ses med utgångspunkt i den bostadsbrist som
råder i området.
Sammanfattning
Bolaget 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
mycket 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 bolaget 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. Bolaget 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 hjälpmotorer som generera el. 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 bedömas. 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.
Synpunkter från Upplands-Bro kommun
I Kalmarviken finns det i dagsläget tre tillståndsgivna hamnar, vilka tillhör Saint
Gobain Sweden Gyproc AB, NCC Industry AB och Cementa AB. Bygg- och miljönämnden anser att hänsyn ska tas till samtidig bullerstörning från Saint Gobain
Sweden Gyproc AB och NCC Industry AB. Enligt Naturvårdsverket vägledning
om industri- och annat verksamhets buller måste hänsyn alltid tas till kumulativa
effekter av tillkommande verksamhet tillsammans med redan befintliga verksamheter. Eftersom Kalmarviken i dagsläget är utsatt för buller från befintliga verksamheter anser Bygg- och miljönämnden att hänsyn ska tas till den samtidiga bullerstörningen då starka bullerkällor kan samverka och ge en total ljudnivå som är
högre. I detta fall ligger verksamheterna dessutom i relativ närhet till varandra.
Bygg- och miljönämnden bedömer där för att ansökan behöver kompletteras med en
analys av den sammanlagda miljö- och hälsopåverkan med avseende på kumulativt
buller. Detta för att säkerställa att boende inom Håbo kommun och Upplands-Bro
kommun inte utsätts för högre ljudnivåer än vad som kan godtas ur miljö- och
hälsosynpunkt.
Lågfrekvent buller
Bygg- och miljönämnden uppmärksammar att nivåerna av lågfrekvent buller inte är
redovisade för bostadsbebyggelse i Upplands-Bro kommun. Buller från fartyg har
en lågfrekventkaraktär. Lågfrekventa ljud påverkar människor mer än ljud som inte
dominerasavlågafrekvenser. Exempel på symtom vid exponering är trötthet, irritation, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och störd sömn. Symtomen och besvären kan komma redan vid relativt låga ljudnivåer, strax över den normala hörtröskeln. Bygg- och miljönämnden bedömer att bolaget ska redovisa vilka nivåer av
lågfrekvent buller som kommer att förekomma vid bostadsbebyggelse i UpplandsBro kommun.
Utsläpp till vatten
Bygg-och miljönämnden anser att bolaget ska ha rutiner för spill och läckage till
vatten samt utrustning för att kunna hantera utsläpp. Detta för att minimera risk för
olägenhet för människors hälsa och miljön vid ett eventuellt utsläpp.
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Stranderosion
Bygg-och miljönämnden konstaterar att fartygen kommer att passera sundet mellan
Getberget (Håbo kommun) och Fornborg (Upplands-Bro kommun). Avstånden från
farleden till Getberget är cirka 100 meter och till Fornborg cirka 200 meter. I PM:et
Mälaren-Kalmarviken vågbildning och erosion från bolagets fartyg (augusti 2017)
framgår det att fartygen kommer att påverka strandlinjen ur ett erosionsperspektiv.
Om fartygens hastighet är 12 knop bildas en svallvåg på 0,5 meter. En våg i den
storleken skulle vara klart märkbar vid stranden både vid Getberget och Fornborg.
Med tanke på att bolaget yrkar tillstånd för upp till 40 anlöp per år bedömer för
fattarna till rapporten att erosion kan uppstå. Om fartygen däremot håller hastigheter
upp till 8 - 9 knop bedömer författarna att det inte finns någon risk för att erosion
kan uppstå. Bygg-och miljönämnden anser med hänsyn till detta att fartyg som
passerar mellan sundet till och från bolagets hamn ska hålla högst 8 knop.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket anser att föreslagen ändring av tillståndet för hamnverksamheten kan
beviljas med reservationen nedan.
För att kunna anlöpa en hamn på ett sjösäkert och effektivt sätt är en förutsättning
att det finns anpassade kajer och förtöjningspunkter för aktuell fartygstrafik. Vid
bolagets kaj är det inte så då det i dagsläget saknas en förtöjningspunkt norrut för att
fartygen ska kunna lägga en så kallad för- eller akterända. Den tidigare dykdalben
som användes för detta är raserad sedan en tid tillbaka och har inte ersatts vilket
innebär ett säkerhetsproblem och stressmoment vid framförallt ankomst. Dessutom
är fartygen inte förtöjda på ett optimalt sätt när de ligger till kaj. Sjöfartsverket
anser att detta bör åtgärdas snarast. Ett utökat tillstånd, vilket innebär en möjlighet
till nästan tre gånger så många anlöp, bör bara medges under förutsättningen att
detta åtgärdas.
I övrigt är Sjöfartsverket positiva till att möjliggöra transporter av cement på fartyg
istället för långväga lastbilstransporter för att möta det ökade behovet av cement i
regionen.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har tagit del av handlingarna och lämnar följande sjöfartsrelaterade synpunkter. Transportstyrelsen har i tidigare samrådsyttrande den 7 juli 2015
(dnr TSS 2015-1889) framfört ett antal synpunkter med anledning av den planerade
trafikökningen vid depån i Bålsta som främst har att göra med en eventuell ökning
av fartygsstorlekar till hamnen. Då bolaget har klargjort att de inte avser att ta emot
större fartyg än idag och att den ansökta verksamheten enligt uppgift inte kräver
någon anpassning av kajer, hamnbassänger eller tillfartsleder har Transportstyrelsen
inga ytterligare synpunkter att framföra och har ur sjöfartssynpunkt inget att invända mot att den sökta hamnverksamheten beviljas tillstånd.
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Håbo Naturskyddsförening
Naturskyddsförening (föreningen) ser det som mycket angeläget att så mycket av de
transporter som sker inom Sverige idag överförs från vägtransporter till sjötransporter och/eller per järnväg i syfte att minska användningen av fossila bränslen samt
utsläpp av växthusgaser och tungmetaller i luften. Av denna anledning ser föreningen det som positivt med ett ökat intresse för sjötransporter från näringslivets
sida. Då en anpassad anläggning redan finns på plats och som inte innebär behov
av nya schaktningsarbeten i någon större omfattning i strandzonen eller i vattnet
så bedömer vi att den i handlingarna angivna ökningen av upp till 40 fartygsanlöp
samt därtill hörande vägtransporter till vara en fullt acceptabel ökning.
Utanför Myrskären i Norra Björkfjärden ligger intaget till det vattenreningsverk
som förser 16 000 hushåll, företag och andra verksamheter med dricksvatten i Håbo
kommun. Motsvarande råvattenintag finns vid Ekolsund, för Enköpings kommun.
Hela Kalmarsandsviken, norra delen av Björkfjärden och Ekolsundsviken utgör
idag ett vattenskyddsområde med syfte att reglera verksamheter i och i anslutning
till nämnda vattenområden. En fartygsolycka i form av t.ex. en grundstötning med
tillhörande oljeläckage kan riskera att slå ut tillgången till dricksvatten för 16 000
abonnenter för en kortare eller längre tid med stora konsekvenser som följd. Av
denna anledning så förordar vi att sjötransporterna sker med pråm, dragen av
bogserbåt, genom Mälaren alternativt att fartygets drivs med annat bränsle än
dieselolja, exempelvis gas eller el.
Stockholms Skridskoseglarklubb (SSSK)
SSSK organiserar ca 10 000 långfärdsskridskoåkare i Stockholmsområdet. Även
Friluftsfrämjandet, också med cirka 9 000 medlemmar, samt många lokala föreningar organiserar långfärdsskridsko på Mälarens isar. Det friluftsliv som vi organiserar bidrar väsentligt till folkhälsan i länet. Långfärdsskridsko förenar på ett unikt
sätt naturupplevelser med fysisk aktivitet.
Passagen förbi Kalmarsandsviken är en viktig del för långfärdsskridsko på Mälaren.
Det är därför angeläget att långfärdskridskoåkare, även fortsättningsvis, smidigt kan
passera Kalmarsandsviken vid åkning i öst/västlig riktning tex från Kungsängen
mot Enköping och v/v.
SSSK oroas mycket av att bolagets utökning i Bålsta ska, liksom stenhanteringen
från förbifart Stockholm, på ett allvarligt sätt riskerar att skada förutsättningarna till
ett aktivt friluftsliv på isarna runt Bålsta. Passagen förbi Kalmarsandsviken får inte
bli ett hinder. Oron kan dock stillas om berörda parter hjälper till och tar hänsyn till
vår verksamhet.
Vi föreslår följande
1. Hastigheten vintertid begränsas till 7 knop i farleden in till Bålsta för att
undvika att isen "flakas" och bryts upp utanför isrännan.
2. Att berörda fartyg anmodas att bryta rännan så smal som möjligt.
3. Att goda möjligheter skapas för att möjliggöra passage runt industriområdet,
liksom till och från isen, så att passage över/runt rännan och förbi Kalmarsandsviken möjliggörs.
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Yttranden från privatpersoner
Yttrande a)
Det stora problemet de få gångerna som bolaget är här och lossar cement är att dom
har motorerna i gång hela tiden dom ligger i hamn det är inte acceptabelt med det
bullret dygnet runt. Det måste gå att ansluta el till fartygen från land till deras
förbrukning. Så vi slipper höra motorerna bullra.
Yttrande b)
Vi har i flera år kämpat med att försöka få företaget Gyproc samt Håbo kommun att
åtgärda det damm som dessa transporter orsakar på miljön i Kalmarviken och dess
omnejd (dricksvatten, luftföroreningar, mark och våra hus utan någon större förändring). Vi har även haft ut miljöansvarig på kommunen och de har tagit prover på
dammet som varje år ligger som en fet hinna på t.ex. vår balkong. De mätvärde
som kom fram var att det fanns 12% kalk i dammet, detta trots att vi bor på andra
sidan viken, flera hundra meter ifrån kaj. Ytterligare ett antal grannar i området har
också kämpat och klagat på dammet utan framgång.
Vi har nu i sommar filmat en båt vid Gyproc´s bryggan som blir avlastad där det
framgår hur avlastningen går till. Bilderna vi bifogar visar att de öppnar skopan
högt upp i luften ovanför den tratt som de tömmer ner gipset i med följd av att ett
kraftigt dammoln sprids med vinden. Vi vill med detta påvisa att det inte är lämpligt
alls att tillåta en ökning av transporter och lossning vare sig för bolagets eller
Gyproc:s del då de tydligen inte går att säkerhetsställa att hanteringen av godset
sköts på ett säkert och miljöansvarigt sätt.
Kalmarviken är liten till storlek med ett smalt inlopp. Påfrestningarna blir stora med
båttrafik till och från Gyproc samt bolagets och nya NCC hamnen samt den höga
andelen av olika båthamnar för privatbåtar. Vi vill att Miljöprövningsdelegationen
avslår bolagets ansökan och kommande ansökningar om utökade verksamheter.
Yttrande c)
Vi är boende och ägare till en närliggande fastighet och motsätter oss bolagets
ansökan om utökad verksamhet i Kalmarviken med följande argument.
Vi störs redan idag av buller från Gyprocs verksamhet. Det gäller främst det lågfrekventa bullret som pågår dygnet runt. Därtill kommer mer högfrekvent buller då
fartygen ligger inne. Även tillfälliga bullertoppar i form av gnissel, tjut, dunkar,
med mera från fartygen och Gyprocs är störande. Både dag och natt och sover med
hörselskydd. Vi störs av damm från Gyproc. Fönster, fönsterbrädor, balkong, räcke
osv. täcks snabbt av ett lager av vitt damm som luktar sten. De dagar som vinden
blåser i sydostlig riktning känner vi även lukten av något som liknar bränd kalk
samt känner damm i luften vid inandning. Vi störs också av den tunga trafiken på
Kalmarleden. Denna väg passerar vi och våra barn flera gånger dagligen till och
från skola och fritidsaktiviteter. Vi upplever den tunga trafiken som ett hot mot
framförallt barnens säkerhet. Den tunga trafiken från Gyproc mot E18 kör in mot
Aronsborgsrondellen och det obevakade övergångsstället från en väg som är
hastighetsbegränsad till 70 km/h, vilket upplevs osäkert.
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Med en utökad verksamhet ser vi en stor risk att bullret och dammet ökar. Den
tunga trafiken kommer med säkerhet att öka med en tilltagande risk för framförallt
barnens säkerhet. Med anledning av det sistnämnda är det önskvärt att en analys av
konsekvenserna för barnen i östra Bålsta, en barnkonsekvensanalys, genomförs
innan beslut fattas.
Yttrande d)
Jag har tagit del av rubricerade ansökan från bolaget och ber att få inkomma med
yttrande till Länsstyrelsen enligt nedan.
Vi har ett sommarboende i Kalmarviken där vi tillbringar en stor del av vår tid.
Familjen förvärvade fastigheten i slutet av 50-talet och har följt utvecklingen genom
alla åren. Industriverksamheten som växte fram under en period minskade senare
kraftigt vilket väckte ett hopp hos både politiker och innevånare om att den skulle
kunna ersättas av bl.a. bostäder vilket man också började planera för.
Den förhoppningen har numer förbytts i frustration. Först godkänner man NCC:s
nya hamn för att ta emot bergmassor från byggnationen av trafikleden förbifart
Stockholm. Vi är övertygade om att bolagets ansökan om ytterligare etablering är
synnerligen olämplig för miljön och människors hälsa och kommer starkt bidra till
att ytterligare förstöra ett av kommunens värdefullaste naturområde vid Mälaren.
Kalmarviken är ett naturskönt, lugnt område med stort rekreationsvärde året runt för
tusentals människor. Om den ansökta verksamheten tillåts kommer vi drabbas av
oacceptabelt stora störningar och en klart försämrad boendemiljö.
Yttrande e)
Vi är permanent boende sen fyra år tillbaka. Vårt hus är beläget i området vid
Kalmarviken. Avståndet från vår fastighet till bolagets hamnanläggning är ca
600 meter fågelvägen och över vattnet.
Vi är övertygade om att bolagets ansökan om ytterligare etablering är synnerligen
olämplig för miljön och människors hälsa och kommer att starkt bidra till att förstöra ett av kommunens värdefullaste naturområde vid Mälaren. Kalmarviken är
ett naturskönt, lugnt område med stort rekreationsvärde året runt för tusentals
människor. Om den ansökta verksamheten tillåts kommer vi drabbas av oacceptabelt stora störningar och en klart försämrad boendemiljö i enlighet med vad som
anförs nedan.
Gemensam del av yttrandet från d) och e)
Vårt yttrande/yrkande är följande:
1. Kalmarsand och Håbos Detaljplanen till nya boenden
Inom Håbo kommun detaljplaneras nya sjönära boenden, bl.a. 250 nya bostäder
som byggs i Kalmarsand där tidigare industri, Lantmännes silo, revs vid Kalmarviken. Redan idag så ser vi boende vid Kalmarviken miljöpåverkan i form av
buller och damm av de fartyg som idag har tillstånd att anlöpa i viken samt den
lossning som sker vid Gyproc samt NCC:s kaj.
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I dag bedriver bolaget en i stort sett obefintlig verksamhet med 2-3 fartygsanlöp
per år. Nu vill man utöka till 40, med tillhörande lastbilstrafik. Och att ta emot
100 000 ton alkaliska produkter och nya produkter som giftig flygaska. En
ökning på 300%. Vi vill inte att bolaget flyttar sin miljöfarliga verksamhet från
Stockholm och förlägger delar av den till Bålsta. Vi vill inte att bolagets planer
kortsluter kommunens vision för år 2030 - om att bygga bostäder och marina i
Kalmarsand och kring Kalmarviken och erbjuda innevånarna rekreation och bad
i en trevlig och säker miljö i stället.
2. Industrihamn
Västerås är idag Mälarens största hamn med ca 650 fartygsanlöp per år och
tillstånd för 1 300 anlöp. Den hamnen är också dimensionerad och anpassad för
denna trafik vad gäller infrastruktur, samordning och utveckling och ligger långt
ifrån bostäder. Skulle bolaget beviljas tillstånd skulle de totala fartygsanlöpen
sammantaget med NCC:s tidsbundna tillstånd ge den ofattbara volymen på 1 100
anlöp/år. Detta mitt i ett bostadsområde med ett EU-klassat bad, Kalmarsandsbadet, och småbåtshamnar på nära håll.
3. Ekonomin
Vi ser inte att en utökning av bolagets verksamhet skulle ge kommunen varken
nya arbetstillfällen eller ökade skatteintäkter. Snarare skulle kostnaderna öka,
bl.a. för vägunderhåll och miljö.
4. Miljön
Vi motsätter oss starkt att bolaget beviljas tillstånd för att utöka med att bedriva
miljöfarlig verksamhet. Utökning från i stort inga till ca 22 stycken lastbilsrörelser med tunga lastbilar varje dag på våra vägar med allt vad det innebär med
ökade olycksrisker, utsläpp och fara för oss och våra barn. Dammutsläppet ska
öka med 0,5 kg per dygn enligt ansökan. Dessutom med nya alkaliska produkter,
giftig flygaska och andra ”nya produkter” där man inte ser konsekvenserna av.
I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta ingår Kalmarviken i ett
föreslaget nytt primärt vattenskyddsområde, Bålsta i linje med Östra Mälarens
föreskrifter vad gäller vattentäkt. Här framgår bland annat att ny verksamhet och
hantering som innebar risk för vattenförorening inte får ske.
5. Namninsamlingar
Vi vill att Miljöprövningsdelegationen beaktar att mer än 4 300 personer, motsvarande 38% av den vuxna befolkningen i Bålsta, har via namninsamlingar
protesterat mot att miljön förstörs i Kalmarviken. Dessutom finns idag en aktiv
Facebook-grupp på över 1 000 personer som aktivt protesterar mot exploateringen.
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Sammanfattningsvis
Vi vill inte ha ytterligare stoftnedfall och ökade luftföroreningarna av miljöfarliga
ämnen.
Vi vill inte ha ytterligare buller dygnet runt. Det är oacceptabelt att utsättas för
buller dygnet runt från lossning och lastning. Vi kräver att våra barn ska vara trygga
och säkra. Vi som bor i Bålsta vet att lastbilarna ofta överskrider hastighetsbegränsningarna.
Vi vill inte riskera att vårt dricks-, bad- och fiskevatten påverkas.
Vi vill inte att det populära Kalmarsandsbadet förstörs, och att risken för att utbyggnaden med nya bostäder i Kalmarsand inte blir av.
Sammantaget med NCC:s temporära tillstånd och Gyproc:s verksamhet riskerar
Bålsta att förvandlas från en idag idyllisk bostadsort, med fina bad och vacker natur,
till en industrihamn.
Vi motsätter oss starkt att bolaget beviljas tillstånd till utökad verksamhet. Vi yrkar
på att Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets ansökan.

Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har getts tillfälle att bemöta de synpunkter som har framförts i yttranden
över ansökan. Bolaget konstaterar att ingen remissmyndighet har ifrågasatt den
sökta verksamhetens tillåtlighet och lämnar sammanfattningsvis följande bemötande av synpunkter som framförts.
Yttranden från Länsstyrelsen i Stockholms och Uppsala län
Landström
Bolaget godtar att det villkorsvis föreskrivs att landström ska installeras. Med
hänsyn till den tid som behövs för utredning och utvärdering av teknikval och
installation, bedömer bolaget att landström kan vara på plats inom tre år. Eftersom
bolaget för anslutningen är beroende av tredje part, dvs. nätbolaget, som, ifall
kapacitet saknas i transformatorn kan behöva söka koncession eller vidta andra
åtgärder, är det lämpligt att tillsynsmyndigheten bemyndigas att senarelägga
tidpunkten för det fall koncessionsbeslut överklagas med tidsutdräkt som följd och
liknande situationer.
Yttranden från Håbo och Upplands-Bro kommun
Buller
Bolagets ansökan inkluderar redan de beräkningar som Håbo kommun efterfrågar.
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas vilka samverkanseffekter den ansökta
verksamheten får med övriga verksamheter. Bullerutredningen visar att den
kumulativa ljudnivån inte påverkas av den ansökta verksamheten eftersom ljudet
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från denna är mer än 10 dB lägre än övriga ljudkällor. Så låga ljudbidrag bidrar inte
till den totala ljudnivån.
Bolaget har föreslagit ett bullervillkor som inkluderar att arbetsmoment som typiskt
sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) inte får utföras mellan
klockan 22 och 06. Detta är den nivå som anges i Naturvårdsverkets vägledning för
industribuller (rapport 6538).
Det bör enligt bolagets uppfattning vara upp till verksamhetsutövaren att besluta hur
verksamheten ska organiseras för att tillståndsvillkoren ska efterlevas. Den genomförda bullerutredningen visar dessutom att det i den ansökta verksamheten inte förekommer några momentana ljudtoppar, utan endast kontinuerligt ljud. Det saknas
sammantaget skäl att i villkoret specificera arbetsmoment som inte får genomföras
nattetid.
Angående synpunkt om att bullerutredningen inte tar hänsyn till avvikelser i rutiner
vill bolaget framhålla följande. Bullerutredningen har genomförts med beaktande
av svenska standarder för bullerberäkning och utgått från ett ”värsta fall”-scenario.
Att utöver en ”värsta fall” beräkning beakta händelseförlopp som inte är rutinmässiga för verksamheten avviker inte bara från standard, utan skapar även ett
orimligt omfattande material eftersom det finns en närmast oöverskådlig mängd
möjliga avvikande situationer. Scenariot att dörrar på fartyget skulle vara öppna
vid lossning, som Håbo kommun nämner, påverkar inte bullernivån vid lossning
från M/S Greenland.
När det gäller frågan om att bullerkartorna inte visar påverkan av Lmax dB(A) vid
lossning när fartyg står i hamn, utan endast vid fartygsanlöp vill bolaget förtydliga
att ljudet vid lossning är kontinuerligt, dvs. det finns inget Lmax att redovisa för
detta moment
I övrigt så föreslår bolaget att bullervillkoret får ett tillägg i enligt med Håbo
kommuns synpunkter om kontroll inom återkommande tidsintervall, och då det
föreligger förändringar i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer samt när
tillsynsmyndigheten anser att kontroll av ljudnivån är befogad.
Lågfrekvent buller
Håbo och Upplands-Bro kommun har efterfrågat en redovisning av lågfrekvent
buller. Bolaget vill framhålla att spridning av lågfrekvent buller har redovisats i
bullerutredningen. Utredningen har nu kompletterats med scenariot att lossande
fartyg är anslutet till landström. Av utredningen framgår att ljudnivån, i tersbandet
40 Hz, vid fasad uppgår till som högst 60 dB med undantag för ett fåtal bostäder
där nivån är strax över 60 dB utan landström. Med landström är nivån högst 55 dB.
En normal fasad dämpar dessa nivåer i sådan utsträckning att det inte finns någon
risk att bullret inomhus överstiger de 49 dB som anges i FoHMFS 2014:13. Att
notera är att ovanstående beräkningsresultat baseras på att vindriktningen är från
hamnen rakt mot bostäderna, dvs. ett värsta fall. Vid övriga vindriktningar är
ljudnivån vid bostäderna lägre.
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Bolaget anser inte att det finns skäl att föreskriva villkor avseende lågfrekvent
buller. Folkhälsomyndighetens riktlinjer innehålls även när lossande fartyg inte är
anslutet till landström, men bolaget har åtagit sig att erbjuda landström vilket
kommer att kunna användas vid en majoritet av anlöpen. Det är inte motiverat att
lägga resurser på kontroll och uppföljning av ett villkor som uppfylls redan av hur
verksamheten är naturligt utformad.
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll
Bolaget delar inte kommunens uppfattning om att hänsyn inte tas till ett flergenerationsperspektiv och inte enbart i stort utgå från jämförelse med NCC:s verksamhet.
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs såväl effekterna av bolagets utökade
verksamhet enskilt som de kumulativa effekterna där hänsyn även tas till NCC:s
och Gyproc:s verksamheter. Även kumulativa effekter (med Gyproc) efter det att
NCC har avslutat sin verksamhet, har beaktats. Bolaget anser sammanfattningsvis
att tillräcklig och fullgod utredning har presenterats och att den ingivna miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav.
Kommunen har också framfört att miljökonsekvensbeskrivningen inte belyser verksamhetens påverkan på sociala värden i området på ett adekvat sätt, framförallt
avseende det rörliga friluftslivet. Bolaget delar inte heller denna uppfattning.
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs konsekvenser för ”sociala värden”, och
riksintresset för det rörliga friluftslivet lyfts särskilt fram. Där framgår att verksamheten kommer att ha viss påverkan på det rörliga friluftslivet. Konsekvenserna
för riksintresset bedöms däremot vara små med hänsyn till att den ansökta verksamheten avser en mycket begränsad ökning av fartygstrafiken. I sammanhanget är
det viktigt att framhålla att området där verksamheten är belägen är detaljplanerat
som industriområde och således inte ett lämpligt område för friluftsliv och
rekreation.
Stranderosion och tryckvågor som uppkommer från fartyg
Eftersom bolaget leasar fartyg har bolaget inte rådighet över deras manövrering.
Villkor avseende hastighet kan därmed inte föreskrivas i tillståndet (jfr t.ex. MÖD
2009:9, där Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att tillståndsinnehavaren
måste ha rättsliga och faktiska förutsättningar att efterleva uppställda villkor).
De skeppare som trafikerar rutten har emellertid bekräftat att av sjösäkerhets- och
manövreringsskäl hålls från Getberget genom sundet och in till kajen en hastighet
om ca 7 knop. Någon särskild reglering avseende detta i tillståndet är således inte
bara olämplig eftersom saken är utanför bolagets kontroll utan är dessutom onödig.
Bakgrundsnivå vid beräkningen av uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för luft
Bakgrundsnivåerna baseras på regionala mätningar från 2015. Gyproc:s aktuella
tillstånd är från 2006 och verksamheten har funnits på platsen sedan 1964. Utsläpp
från Gyproc:s verksamhet är således en del av bakgrundshalterna. Vad gäller diffus
damning från verksamheten, så måste det pneumatiska lossningssystemet vara tätt
för att fungera. Större otätheter skulle därför upptäckas direkt. Vad gäller mindre
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otätheter upptäcks dessa vid de ronderingar som regelbundet utförs. Eftersom
dammet – cementen – är den produkt som bolaget säljer har bolaget alla incitament
att minimera förluster genom diffus damning. Den diffusa damningen går inte att
mäta eller beräkna, men bedöms vara mycket begränsad och lokal.
Bolagets verksamhet får inte försvåra kommunens utvecklingsstrategi
Bedömningar av den ansökta verksamhetens påverkan på boendemiljö har, enligt
praxis, gjorts i förhållande till befintliga och lovgivna bostäder. Bolagets verksamhetsområde ligger i ett område detaljplanelagt för industri. I gällande fördjupad
översiktsplan för perioden 2010 - 2035 finns inte några planer på ändrad markanvändning i det aktuella området. De villkor som fastställs i enlighet med tillståndet kommer att gälla vid alla bostäder, dvs. även sådana som eventuellt kommer
att byggas i framtiden, efter prövning av framtida detaljplaners och bygglovs
lämplighet enligt plan- och bygglagen och annan tillämplig lagstiftning.
Yttrande från Sjöfartsverket
Anpassad kaj och förtöjningspunkter för anlöp på ett sjösäkert och effektivt sätt
Med hänvisning till det som Sjöfartsverket anför är det bolagets uppfattning att den
dykdalb som för närvarande är trasig behövs bara för angöring när vinden blåser i
en viss riktning. Vid varje anlöp gör befälhavaren en bedömning huruvida det går
att angöra kajen på ett säkert sätt. Det har inträffat att fartyg fått avvakta med att
angöra kajen just för att dykdalben är ur funktion. Den rådande situationen är
således olycklig och ska åtgärdas, men innebär inte att sjösäkerheten på något sätt
riskeras. Bolaget för diskussioner med Gyproc, på vars fastighet bolaget med stöd
av servitut har konstruerat dykdalben, om hur reparation ska genomföras. Situationen har komplicerats av att även Gyprocs kaj har rasat, men bolagets avsikt är
att dykdalben ska renoveras så snart som möjligt.
Yttranden från privatpersoner och organisationer
Nedan bemöts synpunkter som inkommit från andra än remissmyndigheterna, i den
mån synpunkten inte redan bemötts ovan.
Angående utsläpp till luft, damm samt hantering av alkaliska produkter och flygaska

I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för de utsläpp till luft som den utökade
verksamheten medför. De främsta utsläppskällorna är stoft från depåanläggningen
och utsläpp från fartyg vid lossning. På silon finns dammfilter installerade, både för
avdamning av silon vid lossning och för bälgarna vid utlastning av cement. Diffus
damning förekommer i mycket begränsad utsträckning. Som konstateras i miljökonsekvensbeskrivningen kommer bolagets påverkan på luftkvaliteten att vara
ytterst marginell. Genom att bolaget nu även åtar sig att installera landström
kommer utsläppen från lossande fartyg att minska ytterligare, se ovan.
I flera yttranden lyfts problem med damning från Gyproc:s verksamhet. Denna
verksamhet drivs inte av bolaget och omfattas inte heller av denna prövning.
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Gyproc använder dessutom ett annat system för lossning vilket gör att verksamheterna inte är jämförbara. Bolagets hantering av cementprodukter mellan fartyg
och silo sker i slutna system vilket gör att damm inte sprids.
Inom depån sker lagring av olika cementprodukter. Med begreppet cementprodukter
avser bolaget de nuvarande produktnamnen bas-, anläggnings-, snabb- och injekteringscement samt flygaska, kalk och produkter med likartade kemiska och fysikaliska egenskaper som kan användas för att uppnå önskvärda specifika egenskaper
hos cementbaserade bindemedel. Nya produkter utvecklas hela tiden varför även
andra produktnamn kan förekomma i framtiden. Gemensamt för alla produkterna
är att de är alkaliska produkter i torrbulk.
Den flygaska som är aktuell att lagras i verksamheten är flygaska från förbränning
av kol. Askan är REACH-registrerad vilket innebär att den har utvärderats med
avseende på kemiska, fysikaliska och toxikologiska effekter samt att förutsättningar
för en säker hantering har redovisats. Flygaskan har inga farliga egenskaper och är
certifierad och uppfyller kraven enligt standard (SS-EN 450-1:2012, Flygaska för
betong). De konsekvenser som beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen omfattar
alla de produkter som ryms i beskrivningen ovan.
Trafik och säkerhet
Angående synpunkter om fler transporter med tunga lastbilar och ökade olycksrisker mm vill bolaget framhåll att utökad verksamhet i Bålsta innebär att fler
lastbilstransporter kan ersättas av fartygstransporter. Den utökade verksamheten är
därför positiv ur utsläppshänseende. Den lokala ökningen av lastbilstransporter är
mycket begränsad, ca 14 transportrörelser (dvs. sju lastbilar) per dygn, motsvarande
ca 2,2 % av tung trafik och 0,2 % av den totala trafiken på den del av Kalmarleden
där lastbilarna kör ut. Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids.
Utsläpp till vatten
När det gäller synpunkter på risken för påverkan på vatten har bedömningar och
överväganden som bolaget har gjort i tillståndsansökan utgått ifrån att vattenskyddsområdet har inrättats trots att så inte är fallet. Sammanfattningsvis framgår
av ansökan att bolagets verksamhet ligger på ett betryggande avstånd från uttagspunkterna för dricksvatten, att bolaget inte hanterar petroleumprodukter eller andra
hälso- och miljöfarliga ämnen mer än i obetydliga mängder samt att spillvatten från
bolagets anläggning leds till kommunalt reningsverk. Den ansökta verksamheten
bedöms därmed inte påverka varken dricks-, bad- eller fiskevattnet.
Rörligt friluftsliv
Angående synpunkter om isränna i farleden vill bolaget peka på att rännans bredd
beror på fartygens hastighet. Hastigheten i farleden är normalt ca 7 knop. När det
gäller det rörlig friluftslivet i övrigt så kommer inte den ansökta verksamheten att
medföra några ändringar av anläggningen vilket innebär att möjligheterna till passage i Kalmarviken i detta avseende kommer att vara liknande dagens möjligheter.
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Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken.
Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. miljöbalken.
Tillåtlighet
Kunskapskravet
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada eller olägenhet. Bolaget har tidigare bedrivit verksamhet på
platsen och har i övrigt erfarenhet från motsvarande verksamhet i ytterligare några
hamnar i Sverige. Miljöprövningsdelegationen bedömer att kunskapskravet är uppfyllt.
Försiktighetsprincipen
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa
möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bolagets åtaganden om el-anslutning av fartyg vid hamn, tillsammans
med de ytterligare begränsningar som föreskrivs enligt villkoren i detta beslut,
innebär att erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
Hushållningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Åtagandet om att nyttja elanslutning för anlöpande
fartyg i hamnen i Bålsta får i detta avseende anses var en hushållningsåtgärd med
beaktande av den svenska el-mixens stora andel av bland annat vatten- och vindkraft. Miljöprövningsdelegationen gör i denna del den bedömningen att bolaget
visat att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder och meddelade villkor
kommer att bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 5 § miljöbalken.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
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att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. Vid bland annat tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast i de fall som gäller
ändrad användning av mark- eller vattenområden. Bolagets ansökan omfattar en
plats som tidigare tagits i anspråk för hamn och depåverksamhet. Lokaliseringen
kan med beaktande av skyddsåtgärder och villkor anses uppfylla miljöbalkens krav.
Planförhållanden
Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock
göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. För fastigheten
Bista 4:28 finns en gällande detaljplan, detaljplan 246 i Håbo kommun. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte strider mot gällande planer
eller områdesbestämmelser.
Det kommunen samt flera privatpersoner framför med anledning av nya bostadsområden utpekats i anslutning till Kalmarviken i samrådsunderlag för ny översiktsplan utgör inte något hinder mot den sökta verksamheten.
Natura 2000 och riksintressen
Närmaste Natura 2000-område, Svalgarn som är en ö i Mälaren (SE0110031),
ligger ca 3 km sydsydväst om anläggningen. På land finns ett Natura 2000-område
Rösaringsåsen (SE0110152) ca 2,5 km söder om anläggningen på motsatt sida om
Kalmarviken. De båda Natura 2000-områdena är också skyddade som naturreservat.
Verksamheten bedöms inte påverka Natura 2000-områdena. Verksamheten bedöms
inte heller påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv eller yrkesfiske i
den bemärkelsen att utövandet påverkas i någon nämnvärd omfattning.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) fastställt sådana miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare
har Vattenmyndigheten för Östersjöns vattendistrikt, med stöd av förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om miljökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster. Miljöprövningsdelegationen
finner att verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm
enligt ovan nämnda förordningar överskrids eller kommer att överskridas.
Bolaget åtagande om införande av el-anslutning av fartyg vid kaj bedöms bidra till
att utökningen av verksamheten ger minskade utsläpp till luft relativt tidigare
tillståndsgiven verksamhet. Miljöprövningsdelegationen anser att med föreskrivna
villkor ges förutsättningar för en minskad eller oförändrad påverkan på recipienten
trots en utökad verksamhet.
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Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöprövningsdelegationen konstaterar utifrån ingivna handlingar att verksamhet ligger i linje med
Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan som innebär att den totala mängden
genererade växthusgaser minimeras.
Även om verksamheten ger upphov till påverkan på andra miljökvalitetsmål på
grund av exempelvis utsläpp till luft bedömer Miljöprövningsdelegationen att
verksamheten endast marginellt kommer att motverka möjligheten att uppnå de
nationella miljömålen.
Övrigt
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte påverkar några övriga
kända skyddsintressen eller strider mot miljöbalkens mål samt att någon sådan
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön som
enligt 2 kap. 9 § MB kräver regeringens tillåtelse inte kan befaras i förevarande
fall.
Villkor
Miljöprövningsdelegationen finner det motiverat att föreskriva vissa villkor med ett
annat innehåll än bolaget föreslagit. Nedan följer en närmare motivering av några
av villkoren.
Allmänt villkor – villkor 1
Utöver vad som följer av övriga villkor ska bolaget utföra och bedriva verksamhet i
huvudsak överensstämmande med vad bolaget uppgett i ansökningshandlingarna
och i övrigt åtagit sig i ärendet. Bolaget har klargjort att de inte avser att ta emot
större fartyg än idag samt att den fortsatta verksamheten inte kräver någon anpassning av kajer, hamnbassänger eller tillfartsleder. M/S Greenland har IMO nummer
9734264 och en längd på ca 110 meter och är ca 15 meter brett samt har en uppgiven maximal lastförmåga på 7585 DWT (dödviktston)1. I övrigt så omfattar tillståndet den depåverksamhet som finns på fastigheten Bista 4:28. Inom fastigheten
ryms även en del av hamnbassängen utanför kajanläggningen. Tillståndets verksamhetsområde inkluderar däremot inte delar av de fastigheter som ligger strax väster
om markeringen på bilaga 4 till detta tillstånd.
Utsläpp till luft – villkor 3
Miljöprövningsdelegationen ser skäl att precisera bolagets förslag om villkor för
utsläpp av stoft så att det framgår med vilken frekvens kontrollen ska utföras samt
vilken metod som ska tillämpas. Håbo kommun har efterlyst en utredning av stoftutsläpp och damning då kommunen uppfattat att miljökonsekvensbeskrivningen

1 Presentation av M/S Greenland på webbsida - https://kgjcement.com/greenland
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enbart tar hänsyn till utsläpp från silon och fartyg. Miljöprövningsdelegationen vill
därför förtydliga att villkoret för punktutsläpp för stoft inkluderar hela hanteringskedjan, dvs. även rörledningar och dylikt omfattas och ska kontrolleras i den omfattningen det är skäligt. För att tillsynen ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt
sätt, samt att behovet av mer frekvent kontroll inte ska behöva initierats utifrån en
villkorsöverträdelse, så finns det därför skäl att delegera till tillsynsmyndigheten att
kunna initiera ytterligare tillfällen för kontroll av utsläpp av stoft. Delegationen
omfattar även en möjlighet för tillsynsmyndigheten att kräva åtgärder (villkor 2).
Utsläpp till luft – villkor 5 - samt buller, villkor 6
Enligt 16 kap. 2 § 2 stycket miljöbalken får inte beslut om villkor om begränsning
av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar
till en begränsning av koldioxidutsläpp föreskrivas för de verksamheter som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Bolaget verksamhet
i Bålsta omfattas inte av tillståndsplikten enligt lag (2004:1199) om handel med
utsläppsrättigheter. Således kan villkor och begräsningar meddelas som har sin
utgångspunkt i att begränsa mängden utsläppa av växthusgaser för den sökta
verksamheten.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att krav på elanslutning av fartyg vid kaj
i samband med lossning av cementprodukter tidigare har ställts då verksamheten
varit belägen i närheten till bostäder1. I liket med situationen i vid bolagets hamn
i Stockholm så finns bostäder i närområdet vid hamnen i Bålsta. Länsstyrelsen i
Uppsala respektive Stockholm län har också framfört att det kan anses skäligt att ett
villkor meddelas om elanslutning då fartyg ligger vid kaj. Bolaget har i ansökningshandlingarna redovisat att det är tekniskt möjligt att ansluta anlöpande fartyg till
landström. Bolaget har också i sitt bemötande av lämnade synpunkter lämnat ett
åtagande om att inom tre år från att tillståndet tas i anspråk installera utrustning på
kaj som möjliggöra att det går att nyttja landström under lossning av fartyg. Något
åtagande om att viss andel av fartygen ska nyttja landström har inte lämnats.
Miljöprövningsdelegationen kan konstatera, med utgångspunkt från tabell 10 på
sidan 32 i miljökonsekvensbeskrivningen (även återgiven på sidan 13 i detta beslut),
att bolaget gjort beräkning av minskade utsläpp av olika emissioner av kajliggande
fartyg vid elanslutning av 80 % av de årliga anlöpen. Beräkningarna synes emellertid ha utgått från att fartygen inte under någon tid vid kaj har motorerna igång.
Miljöprövningsdelegationen anser det är rimligt att anta att anslutningen av landström inte kan göras i samma ögonblick som fartyget anlöper kaj. Även om det är
önskvärt att motorerna stängs av snarast möjligt vid ett anlöp så kan det ta en stund
att koppla upp fartyget och därefter slå av motorerna då det säkerställt att elförsörjningen ombord fungerar. Omvänt så bör det finnas ett behov av att starta motorerna
vid kaj en stund innan avgång och därefter koppla ifrån landström. I fall dessa tillkommande utsläpp är mer eller mindre än den marginal som följer av ett konserva

1

Nacka tingsrätt den 27 oktober 2016 mål M 1805-16
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tivt antagandena i beräkningarna som bolaget framhåller går emellertid inte att
utläsa av ansökningshandlingarna. Vidare så är inte utsläppen från den tid fartyget
färdas i hamnbassängen vid avgång och angöring medtaget. Beaktas de osäkerheter
som kan finnas i beräkningarna samt att bolaget framhåller att antagandena är konservativa så bedöms ändock den utsläppsminskning som återges av tabellen i
huvudsak återspegla vad som kan uppnås med 80 % av årliga anlöp uppkopplade
mot landström.
Synpunkter och yttranden som har lämnat av kommunerna och privatpersoner lyfter
fram utsläppen till luft samt störande buller från fartygstrafiken i Kalmarviken som
ett påtagligt problem. Kommunerna framhåller behovet av att beakta den ackumulerade miljöpåverkan från alla tre hamnar i Kalmarviken. Håbo kommun lyfter också fram nyttjande av landström som en skyddsåtgärd. Miljöprövningsdelegationen
bedömer att användning av landström är en effektiv åtgärd och anser att det är
skäligt att 80 % av de årliga anlöpen görs med fartyg som nyttjar landström vid kaj.
Miljöprövningsdelegationen anser att den mest effektiva åtgärden för att begränsa
uppkomsten av buller är att nå en hög grad av elanslutning av anlöpande fartyg.
Utöver behovet av att minska omgivningspåverkan från bolagets verksamhet så
finns det skäl att beakta förutsättningarna för att minska klimatpåverkan från hamnverksamheten. Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att det går att uppnå påtagliga minskningar av utsläppen av växthusgaser genom elanslutning av fartygen
vid kaj. Att begränsa mängden utsläpp av växthusgaser är i sig skäl nog för att
meddela ett villkor som innebär att 80 % av årliga anlöp ska ske med fartyg som
nyttjar landström.
Tiden för motorgång vid kaj bör begränsas genom att fartygets anslutning till elnätet prioriteras och säkerställs innan lossning påbörjas. Vidare bör varmkörning
av motorer på fartyg inför avgång i möjligaste mån minimeras eller helt undviks.
Ett riktmärke för att ett fartyg ska anses ha varit elanslutet bör vara att hjälp- och
huvudmotorer varit avstängda minst 95 % av tiden vid ett anlöp med en tid vid kaj
på mer än 20 timmar.
Kemikalie- och avfallsfrågor - villkor 7
Miljöprövningsdelegationen finner skäl att meddela ett villkor med en annan lydelse
än det som bolaget yrkat.
Säkerhetsfrågor - villkor 8, 9, 10 och 11
Sjöfartsverket har framhållit att den utökade verksamheten kräver att det finns en
dykdalb. Bolaget har uppgivit att avsikten är att en dykdalb återetableras så snart det
är möjligt. Utifrån vad Sjöfartsverket anfört så finner Miljöprövningsdelegationen
skäl att meddela ett villkor om att en dykdalb ska finnas att tillgå.
Vidare finner Miljöprövningsdelegationen skäl att meddela villkor om förebyggande åtgärder för skydd mot utsläpp till mark och vatten.
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Övriga överväganden
Kommunerna har efterfrågat ytterligare utredningar. När det gäller utsläpp till
luft samt buller, inklusive lågfrekventbuller, så har inte några ytterligare specifika
åtgärder för att begränsa omgivningspåverkan från fartygen lyfts fram. Bolaget
har uppgivit att föreslagna villkor för buller samt riktvärden för lågfrekvent buller
och miljökvalitetsnormer innehålls. Syftet med de utredningar som efterfrågas av
kommunerna bedöms inte vara ändamålsenliga för att ytterligare kartlägga bolagets
verksamhet. Miljöprövningsdelegationen ser inte heller skäl att begära ytterligare
utredningar från bolaget i den del som privatpersoner har efterfrågat.
Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen bedömer sammanfattningsvis att, om verksamheten
bedrivs i enlighet med villkor i detta beslut, verksamheten går att förena med
miljöbalkens mål och syfte, allmänna hänsynsregler samt med en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenintressen. Miljöprövningsdelegationen finner att tillstånd ske ges till den aktuella verksamheten.
Information
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 17 januari 2019.
--Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg.

Gunilla Stener

Lars Andersson

Bernt Forsberg
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
3. Översiktskarta samt farled enligt sjökort
4. Karta över verksamhetsområdet
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Sändlista:
Naturvårdsverket - registrator@naturvardsverket.se
Håbo kommun, - kommun@habo.se
Bygg- och miljönämnden i Håbo kommun, - kommun@habo.se
Bygg- och miljöförvaltningen i Håbo kommun, - miljoavdelningen@habo.se
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, - raddningstjanst@rtjeh.se
Upplands-Bro kommun, - kommun@upplands-bro.se
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun, bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
Länsstyrelsen i Stockholms län, - stockholm@lansstyrelsen.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - registrator@msb.se
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Havs- och vattenmyndigheten - havochvatten@havochvatten.se
Mälarens Vattenvårdsförbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, vastmanland@lansstyrelsen.se
Försvarsmakten, 107 85 Stockholm – via e-post: exp-hkv@mil.se
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm, - registrator@raa.se
Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc, - info.gyprocse@saint‑gobain.com
NCC Industry AB, - info@ncc.se
Sjöfartsverket; - sjofartsverket@sjofartsverket.se
Transportstyrelsen, - sjofart@transportstyrelsen.se
Kammarkollegiet, - registratur@kammarkollegiet.se
Småa AB, - post@smaa.se
Stockholms Skridskoseglarklubb, - info@sssk.se
Aronsborgs Samfällighetsförening, Aronsborg 33, 746 31 Bålsta
Fastighetsbolaget AB Kalmarsand, Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm
Kalmarsand Projekt AB, Kyrkogatan 10, 745 31 Enköping
Fånäs fastighetsägare ekonomiska förening - fanas.styrelse@gmail.com
Naturskyddsföreningen i Håbo, Domarevägen 1, 746 52 Bålsta
Privatpersoner som yttrat sig i ärendet
Håbo kommun, att. Ellinor Tegnér (aktförvarare), Centrumleden 1, 746 80 Bålsta
----------Akten
Miljöskyddsenheten (LA)
Rättsenheten (GS)
Länsstyrelsens hemsida - http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Bilaga 1
Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut
Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska
Ni redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur
Ni anser att det ska ändras.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Nacka tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer är:
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA

Telefonnummer
Tel 010-22 33 000

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.
För part som företräder det allmänna ska dock överklagandet ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
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Bilaga 2

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 13 december
2018 (dnr 551-4220-16) beslutat att meddela tillstånd till fortsatt och utökad hamnoch depåverksamhet för Cementa AB. Tillståndet avser den verksamhet som
Cementa AB bedriver på fastigheten Bista 4:28, Håbo kommun.
Tillståndet gäller för 40 anlöp per år av fartyg med en bruttodräktighet av mer än
1 350 samt hantering och lagring av upp till 100 000 ton cementprodukter per år.
Tillståndet innehåller vissa villkor för drift av verksamheten samt åtaganden som
lämnats av bolaget. Tillståndet får tas i anspråk när det vunnit laga kraft.
En kopia av beslutet finns hos Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17
i Uppsala samt på kommun-styrelsens kansli hos aktförvarare i Ellinor Tegnér.
Besöksadressen är Centrumleden 1 i Bålsta.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 27 december 2018, då
delgivning anses ha skett. Länsstyrelsens diarienummer 551-4220-16 ska anges.
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

Bilaga 3
Översiktskarta samt farled enligt sjökort
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POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

BESLUT

40 (36)

2018-12-13

Dnr: 551-4220-16

Miljöprövningsdelegationen

Bilaga 4
Karta över depåområde

Fastigheten Bista 4:28 i Håbo kommun, som omfattas av tillståndet, är
belägen öster om den streckade linjen på kartan.

