Synpunkter som framfördes vid
Samråd Depå Bålsta, Håbo Kommun, 2015-06-10
Från företaget: Martin Ekstrand, Cementa, Emma Sjöberg, Communications HeidelbergCement
Deltagare: Cirka 50 stycken närboende eller på annat sätt berörda av en framtida verksamhet.
_______________________________________________

Vid samrådet gällande Cementas planerade depå i Bålsta, där även Jehander avser att lossa och
lagra grus- och stenkross för vidare distribution, uttryckte de närboende följande funderingar:
•

Vad blir den sammanlagda effekten av Cementas och NCCs verksamhet? Fördubblas t ex
buller? Hur blir den totala trafiksituationen? Det är redan i dag trångt i rondellen.
Trafiksäkerheten måste beaktas. Underhållet kommer att behöva ökas. Bygger ni en
bullervall?

•

Kommer det att damma från lastbilarna som kör stenkross?

•

Kommer lossningen av cementbåtarna störa min nattsömn? Risk för buller och vibrationer.

•

Finns det andra alternativa lokaliseringar? Kan ni dela kaj med NCC på andra sidan viken,
den platsen är inte lika känslig för störningar?

•

Har den här informationen nått SmåA som säljer tomter i Frösundavik?

•

Påverkas närliggande bostadsrättsförening? Påverkas kyrkoförsamlingen?

•

Hur påverkas det kommunala vattnet av fartygstrafiken?

•

Kommer ni att undersöka och ta hänsyn till rödlistade arter i området, t ex musslan?

•

Hur påverkas vårt fritidsliv med bad och skridskoåkning i närområdet?

•

Hur får vi information om processens fortskridande? När får vi ta del av
miljökonsekvensbeskrivningen?

Cementa avser nu att utreda de inkomna frågorna inför färdigställande av ansökan och framtagande
av MKB.

Samråd enligt miljöbalken avseende Cementa AB:s hamn och depå i Bålsta
Cementa har för avsikt att ansöka om tillstånd för en utökning av befintlig verksamhet söder om Bålsta på
fastigheten Bista 4:28 i Håbo kommun. Ansökan kommer att avse maximalt 250 fartygsanlöp per år.
Befintlig kaj är nedgången och planeras att renoveras under sommaren 2015.
Verksamheten utgörs av lossning av cement från fartyg och transport till en lagringssilo via ett slutet
transportsystem. Depån har en automatiserad anläggning för utlastning till bulkbilar. Omfattningen av
cementhanteringen planeras till maximalt 100 000 ton per år.
Ansökan omfattar även lossning och lastning av sten, grus eller andra mineraliska produkter om maximalt
300 000 ton per år. Ett nytt transportband från kaj samt lossningsficka och lagringsytor kommer att anläggas
inom fastigheten för detta ändamål.
Cementa genomför nu samråd med allmänheten genom denna annons. Om du vill ställa frågor, framföra
synpunkter eller erhålla skriftligt underlag i ärendet är du välkommen att kontakta Monika Walfisz på tel.
070-209 26 51 eller e-post monika.walfisz@dge.se. Samrådsinformation kan även laddas ner från
www.cementa.se/sv/logistik. Representant för Cementa AB kommer att finnas tillgänglig i Håbo Marknad
AB:s lokal på Sköldvägen 2 i Bålsta onsdagen den 10 juni kl. 16–19 för att svara på frågor.
Vi önskar era skriftliga yttranden senast den 26 juni till e-postadressen ovan.
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Samråd enligt miljöbalken avseende tillståndsprövning av
Cementa AB:s hamn och depå i Bålsta
Cementa har för avsikt att ansöka om tillstånd för en utökning av befintlig verksamhet söder om
Bålsta på fastigheten Bista 4:28 i Håbo kommun. Ansökan kommer att avse maximalt
250 fartygsanlöp per år. Befintlig kaj är nedgången och planeras att renoveras under sommaren
2015.
Verksamheten utgörs av lossning av cement från fartyg samt transport till en lagringssilo via ett slutet
transportsystem. Depån har en automatiserad anläggning för utlastning till bulkbilar. Omfattningen av
cementhanteringen planeras till maximalt 100 000 ton per år.
Ansökan omfattar även lossning och lastning av sten, grus eller andra mineraliska produkter om
maximalt 300 000 ton per år. Ett nytt transportband från kaj samt lossningsficka och lagringsytor
kommer att anläggas inom fastigheten för detta ändamål.
Cementa genomför nu samråd med enskilda inom ca 1 km från anläggningen genom detta utskick.
Om du vill ställa frågor, framföra synpunkter eller erhålla skriftligt underlag i ärendet är du välkommen
att kontakta Monika Walfisz på tel. 070-209 26 51 eller e-post monika.walfisz@dge.se.
Samrådsinformation kan även laddas ner från www.cementa.se/sv/logistik. Representant för
Cementa AB kommer att finnas tillgänglig i Håbo Marknad AB:s lokal på Sköldvägen 2 i Bålsta
onsdagen den 10 juni kl. 16–19 för att svara på frågor.
Vi önskar skriftligt yttrande senast den 26 juni till monika.walfisz@dge.se eller till Cementa AB, Martin
Ekstrand, Box 47210, 100 74 Stockholm.
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