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Förhandsbesked för nybyggnad av lokal på 
fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1, 
Hammarbyfjällsvägen 2 

Förslag till beslut 
1. Meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av slamlager i 

enlighet med inkomna handlingar på fastigheten Håbo Häradsallmännings 
S:1 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med nedan följande 
villkor. 
• Byggnad avseende slamlager hantering ska utformas med tak och 

möjlig sluten fasad. Med sluten fasad menas att duk eller presenning 
ska kunna användas för att täcka anläggningen och genom det minska 
eventuell luktspridning. 

• Geoteknisk undersökning ska utföras. 
• Dagvattenutredning ska utföras för att säkerställa att nyckelbiotopen 

inte påverkas. 
• Verksamheten ska vara inhägnad. 
• Fornminne, nyckelbiotopsområde och anslutande ej undersökt mark 

skyddas från all typ av anläggning. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 
Förhandsbesked:    8 400 kronor 
Kommunicering:    1 780 kronor 
Kungörelse:       262 kronor 
Summa:   10 442 kronor 

Sammanfattning 
Käppalaförbundet har den 15 september 2016 kommit in med en ansökan om 
förhandsbesked för uppförande av slamlager. Slamlagret ska kunna rymma 
10 000 ton slam vilket kräver en yta om ca en hektar plus omgivande mark för 
hantering av dagvatten. Slamlagret kommer att bestå av en hårdgjord yta och 
en anslutningsväg avsedd för tung trafik fram till lagringsytan. Utformningen 
av ytan och dess markplanering är ännu inte fastställt. 
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Beslutsunderlag 
• Ansökan som inkom 15 september 2016 
• Situationsplan som inkom 15 september 2016 
• Principförslag markplanering som inkom 15 september 2016 
• Orienteringskarta som inkom 15 september 2016 
• Lokaliseringsutredning utförd 2015-05-19 som inkom 15 september 2016 
• Yttrande som inkom 11 oktober 2016 
• Yttrande som inkom 18 oktober 2016 
• Yttrande som inkom 18 oktober 2016 
• Yttrande som inkom 21 oktober 2016 
• Yttrande som inkom 24 oktober 2016 
• Yttrande som inkom  från sökande den 28 december 2016 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2017 

Ärende 

Ansökt åtgärd 
Käppalaförbundet har 15 september 2016 inkommit med ansökan om 
förhandsbesked för uppförande av slamlager. Slamlagret ska kunna rymmas 
10 000 ton slam vilket kräver en yta om ca en hektar plus omgivande mark för 
hantering av dagvatten. Slamlagret kommer att bestå av en hårdgjord yta och 
en anslutningsväg avsedd för tung trafik fram till lagringsytan. Utformningen 
av ytan och metod för att samla in lakvatten är ännu inte fastställt. 

Lokalisering 
Anläggningen lokaliseras till ett område inom fastigheten Håbo 
Häradsallmänning 1:1. Området omfattas inte av någon detaljplan. Landskapet 
i området utgörs av omväxlande skogsbeklädda morän- och bergshöjder med 
mellanliggande lägre plana partier som utgörs av odlingsmark. 

Området för den planerade verksamheten är beläget ca 5 kilometer norr om Bro 
tätort och ca 150 meter från länsväg 269. Avståndet till närmaste bebyggelse är 
ca 700 meter. Ytan är relativt plan och bevuxen med gran och tall. Marken 
består av grusåsmaterial samt silt och något lera. Större sjöar och vattendrag 
saknas i direkt närhet till området. Närmaste sjö är Lejondalssjön drygt 2 km 
öster om det tänkta slamlagret. Området avvattnas idag via en bäck norrut till 
Mälaren-Skarven. 

Verksamhetsbeskrivning 
I samband med att Käppala renar avloppsvatten på Käppalaverket tar de också 
tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, 
biogas och värme till samhällets kretslopp. Varje år produceras cirka 30 000 
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ton avvattnat slam på Käppalaverket och en stor andel av detta används som 
växtnäring till åkermark. 

Riksdagen har tagit fram ett nationellt miljömål som innebär att minst 60 
procent av fosforn i avloppsvattnet ska återanvändas, varav minst hälften till 
åkermark. Käppalaförbundet bidrar till att uppnå detta mål i och med att 
ungefär 70 procent av förbundets slam i dag används som växtnäring till 
åkermark. I och med detta återförs fosfor, kväve, organiskt material och 
mikronäringsämnen till kretsloppet. Den resterande andelen slam används för 
jordtillverkning eller som växtnäringsskikt på deponi. Totalt produceras cirka 6 
000 ton fosfor varje år på svenska reningsverk. Av dessa står Käppalaverket för 
cirka 250 ton. 

Översiktplanen – ÖP2010 
Slamlagret ska byggas inom ett område som miljöavdelningen bedömer som 
orörd mark. Området omfattas inte av några detaljplaner. Enligt översiktsplan 
för Upplands-Bro kommun är slamlagret precis placerad utanför det område 
som har markerats som tätortsavgränsning och området omfattas inte av 
Grönkil enligt det regionala utvecklingsprogrammet för Stockholms 
län(RUFS). Enligt artportalen så har under 2006 ett flertal fåglar observerats 
väster om den planerade platsen för slamlagret, bland annat kungsfågel som är 
listad som sårbar, VU enligt rödlistkategorin. Det finns inga ytterligare fynd i 
artportalen som är i direkt anslutning till den platsen där slamlagret planeras. 
Enligt Länsstyrelsens digitala miljödatabas så finns det en fornlämning söder 
om lagret som utgörs av en fångstgrop och norr om lagret är ett större område 
utpekat som föremål för Kulturmiljövård enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §. 
Området där lagret är planerat att anläggas är inte utpekat som riksintresse eller 
skyddsvärden enligt Länsstyrelsens digital miljödatabas. Enligt ovanstående 
information så anser bygglovsavdelningen att verksamheten kan anses förenlig 
med gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun och bedöms inte ha 
negativ påverkan på fångstgropen. Vägen ut till slamlagret kan däremot leda 
till att fler personer har möjlighet att ta sig ut till fångstgropen, vilket 
bygglovsavdelningen ser som positivt.  

Yttranden och remisser 
Ärendet har enligt PBL 9 kap. 25 § varit föremål för samråd med berörda 
sakägare. Berörda sakägare och remissinstanser har fått möjlighet att yttra sig 
mellan perioden 4 oktober – 25 oktober 2016. Synpunkter har inkommit från 
fyra fastighetsägare. Sökande har yttrat sig efter detta den 28 december 2016. 

Kulturvärden och fornlämningar 
Trots att området där lagret är planerat att anläggas är inte utpekat som 
riksintresse eller skyddsvärden enligt Länsstyrelsens digitala miljödatabas så 
finns det däremot en nyckelbiotop i form av källpåverkad mark cirka 300 meter 
nordväst från anläggningen. Skog på källpåverkad mark och vid källor utgörs 
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av fuktig eller blöt mark med avvikande, karaktäristisk vegetation och ofta 
utfällningar av kalk eller järn. Dessa områden ska i regel lämnas orörda med en 
skyddszon samt att dikning, skyddsdikning eller dikesrensning får inte medföra 
att källans vattenflöde avleds eller att källan tillförs större mängder ytvatten. Ca 
150 meter söder om ytan finns ett fornminne i form av en fångstgrop. 
Käppalaförbundet anger att de kommer säkerställa att fångstgropen och 
nyckelbiotop inte kommer att påverkas vid anläggning eller drift av slamlagret 
samt att fångstgropen inte kommer att blockeras av verksamheten.  

Detta säkerställs genom att i detta förhandsbesked villkora att fornminne, 
nyckelbiotopsområde och anslutande ej undersökt mark skyddas för all typ av 
anläggning 

Trafik 
Käppalaförbundet planerar att leverera ca 10 000 ton slam till lagret årligen 
vilket innebär ca 290 transporter där slam transporteras till lagret och 290 
transporter där slam transporteras från lagret. Totalt antal fordonsrörelser till 
och från lagret blir därmed 290 x 4, vilket innebär 1160 fordonsrörelser/år. 
Vissa år kan antalet fordonsrörelser bli högre om omsättningen på lagret är 
större än 10 000 ton slam/år. Antal fordonsrörelser kommer högst vara 2320 
stycken per år. Utöver transport av slam kommer även transport av lakvatten 
att ske. Antal hämtningar av lakvatten bedöms till ca 10 stycken vilket innebär 
ytterligare 20 fordonsrörelser. 

Enligt trafikverkets nationella vägdatabas belastades väg 269 av 636 fordon per 
årmedelsdygn. Dessa data togs fram 2013. Käppalaförbundets transporter 
kommer att utgöra 0,5 – 1 % av dessa utslaget över ett år. Under hösten då 
slam levereras från lagret inför spridning på åkermark kommer den största 
andelen av transport av slam från lagret att ske. Maximalt kommer det då att 
ske 20 fordonsrörelser per dag vilket innebär att belastningen till och från 
lagret högst kommer att uppgå till 3,1 % av årmedelsdygntransporterna. 

Käppalaförbundet har skickat ett förtydligande till Trafikverket angående antal 
transporter till och från lagret. Trafikverket har meddelat att förtydligandet inte 
föranleder någon förändring i deras beslut. 

Ärendet har skickats på remiss till Trafikverket som inte har några sypunker. 
Enligt ovanstående information så finns möjlighet att anordna trafik till och 
från verksamheten på ett förenligt sätt enligt 2 kap. 5 § punkt 3 PBL, vad som 
framkommit i övrigt från berörda sakägare avseende transport bedöms inte 
medföra någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL.  

Lukt 
Lagring av slam är inte en luktfri verksamhet utan kräver särskild varsamhet 
vid hantering och lagring. Enligt de uppgifter som verksamheten har skickat in 
till tillsynsmyndigheten så är det främst vid lossning, lastning och omrörning i 
slamhögarna som lukt uppträder. Verksamheten har angett att 
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omsättningshastigheten kan vara högre än 10 000 ton slam per år, men 
maximalt 15 000-20 000 ton slam per år utifrån praktiska skäl som bland annat 
hygienisering av slam, spridningsperiod på åkermark med mera. Den 
förhärskande vindriktningen är syd- sydvästlig mot tätbebyggt område. Enligt 
de uppgifter som Käppalaförbundet har redovisat i samband med ärendet så är 
närmaste bostad cirka 600-700 meter från slamlagret och inom den 
förhärskande vindriktningen. Störst risk för spridning av lukt från slamlagret är 
vid svag vind i stabil riktning i kombination med hög temperatur. Enligt 
statistik från väderstationen i Sigtuna så är den förhärskande vindriktningen 
mot tätbebyggt område speciellt under sommarmånaderna, vilket kan leda till 
större risk för spridning utifrån svagare vind i kombination med hög 
temperatur. Det kan därmed finnas en risk att olägenhet i form av lukt från 
slamlagret kan uppstå för närboende.  

Käppalaförbundet har skickat in information från referenslager som underlag 
för bygglovsavdelningens bedömning av risk för luktolägenhet från lagret. De 
flesta referenslagren har enstaka närboende eller så är den förhärskande 
vindriktningen inte mot tätbebyggt område eller närliggande bostäder. 
Bygglovsavdelningen anser att de referenslagren, förutom Kävlinge Slamlager, 
som sökande har skickat in inte är jämförbara med det sökta lagret. Det går 
med andra ord inte att utläsa utifrån referenslagren vilken påverkan det sökta 
slamlagret kan ha i form av olägenheter av lukt.  

I anmälan har Käppalaförbundet gett exempel på förebyggande åtgärder för att 
minska spridning av lukt från slamlagret och att utreda eventuella olägenheter i 
form av lukt. Det kan därmed finnas möjligheter att minska eventuell 
luktspridning från verksamheten. Eftersom det kan finnas en risk för olägenhet 
i form av lukt till närboende och folk som vistas i området så anser 
miljöavdelningen att det kan vara skäligt att ställa krav på att verksamheten 
vidtar ytterligare åtgärder i form av sluten fasad eller enbart genomföra 
lossning och lastning när den förhärskande vindriktningen inte är emot 
närliggande bostäder.  

Utifrån ovanstående information samt underlaget som Käppalaförbundet 
inkommit med hänsyn till luktspridning och referensobjekt så anses det inte 
kunna säkerställas att luftföroreningar från verksamheten inte kommer bidra till 
en betydande olägenhet för de närboende enligt 2 kap. 9 § PBL.  

Med hänsyn till ovanstående information har ett villkor satt i förhandsbeskedet 
att byggnaden ska utföras med möjlighet till sluten fasad utöver att byggnaden 
har tak, detta för att säkerställa minskad luktspridningen till närliggande 
fastigheter. Med sluten fasad menas att duk eller presenning ska kunna 
användas för att täcka anläggningen och genom det minska eventuell 
luktspridning. 
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Buller 
Utifrån inlämnad verksamhetsbeskrivningen och föreslagen placering så anses 
förslaget inte medföra några bullerstörningar som kan anses som en betydande 
olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL.  

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller ska 
följas. Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller, april 2015, ersätter allmänna råd för externt industribuller – 
allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983). Av vägledningen framgår att buller 
från verksamheten inte bör ge upphov till högre ekvivalentljudnivå utomhus 
vid bostadsfasad och uteplats än 50 dBA dagtid klockan 06 – 18 helgfri 
måndag till fredag. 40 dB nattetid klockan 22 - 06 samtliga dygn och 45 dBA 
övrig tid, mätt under den mest bullrande timmen för varje period. Maximala 
ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid klockan 22 - 06 samtliga 
dygn. När ljud som innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller 
hörbara tonkomponenter eller bådadera förekommer ska den tillåtna ljudnivån 
sänkas med 5 dBA under den tid impulserna eller de hörbara 
tonkomponenterna förekommer. 

Dagvatten 
Området där anläggningen ska placeras består av genomsläpplig mark och 
enligt SGUs kartvisare för brunnar så är den närmast placerade 
dricksvattenbrunnen belägen i Albylund. Enligt de uppgifter som 
Käppalaförbundet skickade in till miljöavdelningen den 12 augusti 2016 så är 
fastigheterna vid Albylund cirka 600-700 meter från slamlagret. Det finns även 
ett flertal dricksvattenbrunnar inom avrinningsområdet till Mälaren-Skarven. 
För att minska risken för läckage av näringsämnen eller andra föreningar till yt- 
och grundvatten så anser bygglovsavdelningen motiverat att all mellanlagring 
av slam ska ske på hårdgjord tät yta där bildat lakvatten kan samlas upp för att 
omhändertas.  

Sökande har angett i ansökan att dagvatten från anläggningen ska ledas ut via 
en bäck till Mälaren-Skarven. Enligt VISS vatteninformationssystem Sverige 
så har den preliminära vattenförekomsten miljöproblem i form av miljögifter, 
övergödning och syrefattiga förhållanden. Vattenförekomsten har sämre än god 
status på grund av övergödning. Påverkan består främst av diffust läckage från 
t ex jordbruksmark, enskilda avlopp och dagvatten. För att nå god status 
behövs flera åtgärdsinsatser inom många områden. För att minska risken att 
anläggningen har negativ påverkan på den preliminära vattenförekomsten så 
anser bygglovsavdelningen att förorenat vatten inte får ledas ut till svackdiken 
och vidare till Mälaren-Skarven. För att minska risken för föroreningar ska de 
hårdgjorda ytorna hållas rena och eventuellt spill eller exempelvis oljeläckage 
ska snarast avlägsnas och tas omhand.   

Enligt ovanstående information så finns möjligheter att förebygga 
vattenföroreningar från verksamheten på ett förenligt sätt enligt 2 kap. 5 § 
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punkt 4 PBL, vad som framkommit i övrigt från berörda sakägare ändrar inte 
ställningstagandet. Bygglovsavdelningen i samråd med miljöavdelningen anser 
att det finns skäl att ställa villkor att dagvattenutredning ska utföras för att 
redovisas i kommande bygglovsprövning. 

Tillämpligt lagrum 
Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL efter ansökan ge förhandsbesked 
om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Det som 
i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över 
huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av 
markens lämplighet för den avsedda åtgärden (se prop. 1985/86:1 s. 285). Vid 
den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 
allmänna intressen om t.ex. lämplig markanvändning som kommer till uttryck i 
2 kap. PBL.  

I 2 kap. 1 och 2 §§ PBL stadgas att vid prövningen av frågor enligt denna lag 
ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Planläggning och 
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt lagen ska syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska 
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  

Byggnadsverk ska placeras och utformas så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket inte medför fara för människors hälsa och säkerhet eller på 
annat sätt betydande olägenhet för omgivningen se 2 kap. 9 § PBL. Ett 
förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla de villkor 
som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar 
som gäller för den kommande bygglovsprövningen se 9 kap. 39 § PBL. 

Utformning och skäl till beslut 
Syftet med förhandsbesked är att den som planerar att utföra ett 
byggnadsprojekt ska kunna undvika onödig projektering genom att få 
tillåtligheten i stort prövad i ett första skede. Prövningen gäller i första hand om 
den tilltänkta åtgärden alls kan tillåtas på den avsedda platsen, och avser 
närmast en prövning av om de allmänna och enskilda intressena enligt 2 kap. 
PBL, som ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, är 
uppfyllda.  

Bygglovsavdelningen bedömer att den föreslagna åtgärden är förenlig med 
Plan- och bygglagen 2 kap. 2 §. Bygglovsavdelningen föreslår därmed att 
Bygg- och miljönämnden beviljar förhandsbesked för nybyggnad av slamlager 
i enlighet med inkomna handlingar på fastigheten Håbo Häradsallmännings S:1 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med villkor. 
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Information 
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov i enlighet 
med PBL 9 kap. § 18. Görs inte ansökan om bygglov inom två år efter dagen 
för beslut upphör förhandsbeskedet att gälla. 

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja mark eller byggnadsarbeten. För 
detta krävs beviljat bygglov och utfärdat startbesked. 

Barnperspektiv 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Bygglovsavdelningen anser att mellanlager av avloppsslam är ett steg på vägen 
att återföra näringsämnen till kretslopp och är i enlighet med 2 kap 5 § 
miljöbalken. Att arbeta aktivt med att återföra ändliga resurser och minska 
mängden avfall i vårt samhälle är två av flera viktiga frågor för att säkerställa 
att vi efterlämnar en bättre framtid till kommande generationer. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg 

 

Bygglovschef  
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 15 september 2016 
2. Situationsplan som inkom 15 september 2016 
3. Principförslag markplanering som inkom 15 september 2016 
4. Orienteringskarta som inkom 15 september 2016 
5. Lokaliseringsutredning utförd 2015-05-19 som inkom 15 september 2016 
6. Yttrande som inkom 11 oktober 2016 
7. Yttrande som inkom 18 oktober 2016 
8. Yttrande som inkom 18 oktober 2016 
9. Yttrande som inkom 21 oktober 2016 
10. Yttrande som inkom 24 oktober 2016 
11. Yttrande som inkom  från sökande 28 december 2016 

Beslut sänds till 
• Fastighet Alby 4:1 - delges med rek. 
• Fastighet Alby 1:12 - delges med rek. 
• Fastighet Alby 1:1 - delges med rek. 
• Fastighet Bro-Önsta 2:10 – meddelande om kungörelse 
• Fastighet Alby 1:11 – meddelande om kungörelse 
• Fastighet Tibble-Sånkan 1:1 – meddelande om kungörelse 
• Fastighet Tibble-Önsta 4:42 – meddelande om kungörelse 
• Fastighet Alby 5:1 – meddelande om kungörelse 
• Fastighet Alby 1:10 – meddelande om kungörelse 
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Råbacka

X 648903701 Byggnadshörn
Y 6605730861

X 648965738 Byggnadshörn
Y 6605700652

X 649007703 Områdeshörn
Y 6605709893

X 648899469 Områdeshörn
Y 6605761714

X 648867426 Byggnadshörn
Y 6605655097

X 648834692 Områdeshörn
Y 6605626421

X 648929660 Byggnadshörn
Y 6605625300

X 648942926 Områdeshörn
Y 6605574600

X 648951412 CL ny väg
Y 6605588849

X 648976234 CL ny väg
Y 6605578834

X 649032295 CL ny väg
Y 6605586289

X 649085826 CL ny väg
Y 6605595921










































































