Beslut. I skogen vid Håbo Häradasllmänning ska Käppalaförbundet få lagra rötslam. Foto: Erik Karlsson

Kommunen godkänner Käppalas slamlager
Bygg- och miljönämnden på Upplands-Bro kommun har beslutat att godkänna Käppalas
slamlager i Håbo-Tibble. Detta trots att över 800 namn har samlats in i protest.
Beslutet handlar om ett förhandsbesked för att Käppalaförbundet ska få bygga på Håbo
Häradsallmänning.
– Det är alltså inget bygglov, men ett löfte om att när alla handlingar är inne så kan man ge ut ett
bygglov, säger Lars Brofalk, ordförande för Bygg- och miljönämnden.
Han förklarar att deras uppgift i nämnden är att pröva ansökningar de får in enligt lagen.
– Det finns inga formella fel i Käppalas ansökan, och vi har grundligt gått igenom omfattande
villkor som ska vara uppfyllda. Blir de inte det kan vi stoppa alltihop, säger Lars Brofalk.
Villkoren kräver täckande väggar och tak för att skydda miljön och invånarna från otrevlig lukt.
För tre år sedan var nämnden enig om att inte låta Käppala lagra rötslam i Håbo-Tibble. Lars
Brofalk menar att kraven om väggar och tak då inte var uppfyllda, och placeringen var inte bra.
Men den här gången var inte nämnden enig. Liberalerna röstade emot.
– Sådana här inte särskilt önskade verksamheter ska kunna finnas någonstans, men vi har ett
slamlager i Högbytorp som är stort som hela Bro, och man har inte utnyttjat hela det området.
Häradsallmänningen är som en liten vårta på Högbytorp, säger Börje Wredén (L), ledamot i Byggoch miljönämnden.
Han menar att det är viktigt att inte exploatera bort skogsmarkerna till något helt annat, när de är
viktiga för omgivningen, friluftslivet samt jord- och skogsbruket.
– Det är väldigt trist att kommunen har fattat det här beslutet. Jag kan förstå det rent juridiskt, men
det känns som att de har valt den enklaste vägen istället för att vara på invånarnas sida. Vi kommer
att överklaga, säger Erik Karlsson, som engagerat sig i oppositionen mot slamlagret.
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