
Länsstyrelsen i Stockholms Län, 
Box 22067, 
104 22 Stockholm 

c/o Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden, 
196 81 Kungsängen 

Håbo-Tibble den 12 december 2016 

ÖVERKLAGANDE 

Överklagat beslut 1: 	Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommuns beslut av 
den 17 november 2016 i ärende med Dnr: Bygg.2016.426 
(anslaget den 22 november 2016 (protokollet § 91)) - 
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal på fastigheten Håbo 
Häradsallmänning S:l. 

Överklagat beslut 2: 	Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommuns beslut av 
den 17 november 2016 i ärende med Dnr: Ecos 15/0651-427 
(anslaget den 22 november 2016 (protokollet § 92)) - Anmälan 
om uppförande av slamlager inom Håbo Häradsallmänning S:1. 

Klagande 

Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten, i det följande 
"Arbetsgruppen" genom Rolf Larsson, Vallbyviksvägen 15, 197 92 Bro. 

Yrkande 

Arbetsgruppen yrkar att Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 
kommuns båda rubricerade beslut (Förhandsbesked samt uppförande av slamlager inom Håbo 
Häradsallmänning S:l. 

Grunder samt hemställan om anstånd 

Undertecknade (Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten, i det 
följande "Arbetsgruppen") som företräder boende i trakten runt Håbo-Tibble får härmed anföra 
besvär över de båda rubricerade besluten (1 och 2). Besluten har fattats vid möte i Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun ("Bygg- och miljönämnden") den 17 november 2016. 



Arbetsgruppen anser att den aktuella verksamheten strider mot miljöbalkens regler (främst 2 
och 3 kapitlen) och att det saknats lagliga förutsättningar för Bygg- och miljönämnden att tillåta 
mellanlagring av slam på den aktuella platsen samt att meddela positivt förhandsbesked 
avseende nybyggnad av slamlager på samma plats. Arbetsgruppen hänvisar därvid till vad 
gruppen tidigare anfört i skrivelser till Bygg- och miljönämnden inom ramen för de båda nu 
överklagade ärendena (bifogas). 

Arbetsgruppen, som samlat 761 namnunderskrifter (bifogas) vilka motsätter sig det planerade 
slamlagret, vill särskilt framhålla den mycket olämpliga placeringen av slamlagret vilken bl.a. 
äventyrar traktens drickvattenförsörjning samt högst sannolikt kommer att resultera i 
betydande olägenheter till följd av den stank från lagret som under stora delar av året kommer 
att drabba trakten och de som bor och vistats där. Arbetsgruppen ifrågasätter starkt om 
miljöbalkens lokaliseringsprincip har iakttagits när kommunens Bygg- och miljönämnd fattat 
sitt beslut. Det är i sammanhanget värt att påpeka att lokaliseringen bryter mot kommunens 
egen gällande översiktsplanen för området ifråga. 

Arbetsgruppen ifrågasätter också om samråd skett på det sätt miljöbalken föreskriver. 

Arbetsgruppen avser att vidare utveckla dessa och andra grunder i skrivelse till Länsstyrelsen 
men på grund av mellanliggande helger hemställer gruppen om anstånd till och med den 20 
januari 2017. 

Särskilt om jäv 

Arbetsgruppen får också anföra jäv i enlighet med 6 kap. 25 § kommunallagen i rubricerade 
ärenden. 

Nämndens andre vice ordförande Minna Ahokas har deltagit både vid beredning samt vid beslut 
i ärendena. Ahokas har ställt sig positiv till Käppalaförbundets anmälan respektive ansökan och 
röstat för de alternativ som sedan också beslutats. 

Ahokas är sambo sedan många år med Carl Tesch. Tesch har via sitt delägande i bolaget Ulf, Carl 
och Hjalmar Tesch, Kvarnnibble Gård Handelsbolag (org.nr. 916600-7576), ett starkt ekonomiskt 
intresse av att Käppalaförbundets slamlager tillåts etableras på Håbo Häradsallmänning. 
Kvarnnibble Gård är en betydande andelsägare i Håbo Häradsallmänning och Tesch är 
sekreterare i häradsallmänningens styrelse vilken upplåtit arrendet av häradsallmänningen till 
Käppalaförbundet. 

Ahokas bedriver också egen näringsverksamhet på Kvarnnibble Gård och kan därmed indirekt 
sägas ha ett ekonomiskt intresse av att Käppalaförbundets intressen behandlas positivt av 
kommunens bygg- och miljönämnd. 

Arbetsgruppen finner det anmärkningsvärt att Ahokas, trots den uppenbara intressekonflikten, 
valde att delta i beredning och beslut och sammantaget anser gruppen att Ahoka med sambo 
Carl Tesch kan vänta synnerlig ekonomisk nytta av utgången i de båda nu överklagade ärendena. 
Besluten bör därför ogiltigförklaras på grund av nu anfört jäv. 



För Arbetsgruppen den 12 december 2016 

Nils-Erik Löfstedt 	Inger Löfstedt 

Danny Pettersson 	Erik Karlsson 

Cathrine Löwenström 	Maria Bernhardsson 

Rolf Larsson 

Vallbyviksvägen 15, 197 92 Bro 

Bilagor: 

1. Skrivelse till Bygg- och miljönämnden den 18 januari 2016, 
2. Skrivelse till Bygg- och miljönämnden den 30 mars 2016, 
3. Skrivelse till Bygg- och miljönämnden den 14 juni 2016, 
4. Namnlistor (inkluderande personer från trakten som står bakom överklagande) 
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