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På torsdagens Bygg- och Miljönämndsmöte upphävdes det nyss tagna beslutet om att 
godkänna Käppalaverkets bygglovsansökan om att uppföra ett slamlager på Håbo-
Häradsallmänning i Bro. 

Anledningen till att man upphäver beslutet från den 17 november är att man 
uppmärksammat att en av nämndens beslutande ledamöter (M) kan ha varit jävig i frågan. 
Samhällsbyggnadskontoret och Bygg- och Miljönämnden har därför ansett det vara 
nödvändigt att upphäva beslutet som en säkerhetsåtgärd. 

Ärendet kommer att beredas på nytt i sin helhet och kommer sedan att tas upp i Bygg- och 
Miljönämnden för nytt beslut.

Den 17 november fattade Bygg och Miljönämnden beslut om att godkänna Käppalaförbundets 
bygglovsansökan gällande ett slamlager på Håbo-Häradsallmänning i Bro. Det är en mångårig 
process som pågått där kommunen tidigare sagt nej till etableringen vid ett par tillfällen. (Se 
tidigare artiklar)

En arbetsgrupp med boende i området har arbetat aktivt för att försöka stoppa rötslamsförvaringen 
och har bland annat överklagat Käppalas ansökan om bygglov, formulerat och skickat skrivelser till 
beslutsfattare samt startat en namninsamling.

-Vi anser inte att en mellanlagring av rötslam ska ske i Upplands-Bro över huvud taget. Vi är 
oroliga för hur ett eventuellt slamlager kommer att påverka den närliggande miljön. Vi är oroliga för
påverkan på skog och mark, närliggande sjöar och grundvatten, för partiklar och fibrer i luft och för 
buller och dålig lukt, förklarade Erik Karlsson, en av medlemmarna i arbetsgruppen, i en tidigare 
UBRO-artikel.

I torsdags eftermiddag hölls sista Bygg- och Miljönämndsmötet för året, ett möte där man dagen 
innan fått lägga till en ny programpunkt i dagordningen: upphävande av beslut om slamlager.

-Vi tog beslutet efter övervägande i nämnden om att min delaktighet kan tolkas som jäv., säger 
Minna Ahokas (M), andre vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden i en kort skriftlig kommentar 
till UBRO.

-Det är bra att Bygg- och Miljönämnden reagerade så pass snabbt, att de ser allvaret i detta jäv och 
river upp besluten från november. Det tråkiga är dock att det den här gången var en vice ordförande 
som var jävig och att hon antingen inte kände till innehållet i den lagstiftning som reglerar 
jävsfrågan eller att andra intressen fick gå före, säger Erik Karlsson med anledning av torsdagens 
beslut i Bygg- och Miljönämnden.
 
Torsdagens upphävande av beslutet om bygglov kommer att fördröja processen. Hur mycket är svår
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att säga exakt, men det finns en förhoppning från nämnden att det bara handlar om att skjuta upp 
beslutet till nästa möte.

-Vi räknar med att ta upp ärendet igen på februarinämnden, säger Jan Lannefelt, förste vice 
ordförande och nämndledamot för (S).

Några som reagerat starkt på misstanken om jäv är Vänsterpartiet.

-Vänsterpartiet ser allvarligt på att en av vice ordförande i Bygg och Miljönämnden inte i ett tidigt 
skede med sin ordförande tog upp att hon kunde vara i jäv. Vem kan ens ana att en vice ordförande i
en kommunal nämnd inte känner till de lagar som reglerar jävsituationer? säger Kerstin Åkare (V) i 
ett uttalande till UBRO och fortsätter:

-Vänsterpartiet kämpar för att de partier som finns i fullmäktige också skall få insynsplatser i de 
nämnder som inte dess valresultat räcker till för att få egna ledamöter i, men det går tyvärr alldeles 
för långsamt. I detta fall skulle Vänsterpartiets ombud omedelbart, redan när ärendet först togs upp i
nämnden tidigare i vår, ha påtalat frågan om detta jäv. Nu fick vi först kännedom om detsamma 
först när vi fick tillgång till det justerade protokollet.
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