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Håbo Naturskyddsförening har tagit del av samrådshandlingarna och vill framföra följande 

synpunkter: 

 

Ett mantra som jämt och ständigt framförs av myndigheter, såväl på riksnivå som lokal nivå är hur 

viktigt det är med befolkningstillväxt. Håbo kommun är inget undantag. På sida 6 i 

Bostadsförsörjningsprogrammet står exempelvis följande: 

”Kommunen har alltid haft en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska planeringsdokument 

uttryckt en tydlig avsikt att fortsätta växa”. 

 

Vi är starkt kritiska till detta synsätt och anser att kommunen skall tänka om. Istället borde begreppet 

livskvalitet ges en högre rang. Några exempel på livskvalitet är ”tillgång till närnatur” och ”nära till 

jobbet”. 

Håbo är idag Sveriges 37:e mest tätbebyggda kommun (av 290) med en befolkningstäthet av 139 

invånare/km
2
. Snittet för hela Sverige är idag 22 invånare/km

2
. 

 

Varför behöver vi (Håbo kommun) växa mer befolkningsmässigt? Var skall alla nya invånare bo? Var 

skall de arbeta? Blir det fler människor så behöver det byggas fler vägar varvid allt större ytor 

asfalteras. En annan effekt av allt detta byggande av bostäder är att grönområden försvinner i takt med 

att ny bebyggelse anläggs eller förtätas. Värdefull naturmark och historiska kulturmarker försvinner i 

takt med att dessa planer förverkligas. Ny bebyggelse och nya vägar innebär att vi människor börjar 

våldföra oss på själva topologin i markerna genom att spränga bort det svenska urberget för att pressa 

in nya hus i attraktiva lägen. Högavkastande jordbruksmark tas också i anspråk för bebyggelse om 

läget anses attraktivt utan tanke på att vi inom en snar framtid kan behöva denna produktiva mark för 

att försörja en växande befolkning. 

I ett så kort perspektiv som till år 2018 kanske inte livsmedelsförsörjningen kommer att vara ett 

problem. Däremot så får vi räkna med att omvärldsfaktorer såsom brist på drivmedel, energi, 

konstgödsel, mineraler m.m. kommer att bli allt viktigare till år 2030. Enligt amerikanska 

oljegeologers beräkningar så kommer den globala oljexporten ha upphört senast år 2030 (se figur 1) 

och jordens oljereserver i princip vara uttömda år 2035 (se figur 2). Vidare så beräknas ”Peak fosfor” 

inträffa omkring år 2033 (se figur 3). Fosfor är en viktig ingrediens i konstgödsel. 

  

Figur 1. Källa: The Export Capasity Index (Jeffrey J. Brown   Figur 2. Hubbardkurva. Blå  kurva = gammal  prognos. Grå kurva = ny 
prognos (2013) 



 

                     Figur 3. Källa: ”New projection of Peak Phosporus” av Steve Mohr och Geoffrey M. Evans 

 

Kommande resursbrist innebär sannolikt ett slut för urbaniseringen av vårt samhälle och att 

globaliseringen av världsekonomin kommer att avta. Hur mycket, beror på hur framgångsrik 

teknikutvecklingen blir. Det svenska jordbruket har radikalt ändrats under de senaste 20 á 25 åren, dels 

p.g.a. EU-inträdet och dels p.g.a. ökad konkurrens p.g.a. den globaliserade ekonomin. Detta har lett till 

att jordbruket i Håbo och Mälardalen totalt domineras av spannmålsodling och att exempelvis den 

sista mjölkgården lade ned sin verksamhet i Håbo kommun före sekelskiftet. Detta innebär att den mat 

vi idag äter i de flesta fall produceras någon annanstans, kanske t.o.m. på andra sidan jordklotet. 

 

I en värld med en kommande brist på resurser och råvaror är det inte rimligt att satsa på ökad 

urbanisering, i alla fall inte i så tätbebyggda kommuner såsom Håbo. 

 

Vi är inte emot att det byggs bostäder även fortsättningsvis. De bostäder som byggs skall dock 

avspegla de behov som verkligen finns, inte byggas med syfte att locka hit nya invånare. 

 

På sida 7 i Bostadsförsörjningsprogrammet anges: 

”Kommunen har med sin relativt sett stora andel småhus blivit attraktiv för barnfamiljen”. 

 

Vi anser att det idag finns tillräckligt med småhus i kommunen och att det fortsatta byggandet enbart 

skall omfatta nya flerfamiljshus, med inriktning på mindre lägenheter för att täcka in de behov av egen 

bostad som trots allt finns. De grupper som framförallt behöver tillfredsställas är ungdomar som 

önskar flytta hemifrån och äldre som önskar en mindre boyta. Andra grupper som har behov av bostad 

är våldsutsatta kvinnor, flyktingar, handikappade eller andra personer med speciella behov. 

Den upprättelseform som behöver prioriteras är hyresrätter och läget skall vara attraktivt ur 

kollektivtrafikförsörjningssynpunkt. Vidare är det viktigt att upprätta tillräckliga ytor för invånarna för 

odling av mat för husbehov i anslutning till bostaden. I den mån exploatering behöver ske så anser vi 

att det är bättre att fler arbetsplatser anläggs istället för att bygga bostäder. Ta bort Bålsta, Skokloster 

etc, prägel av ”sovstäder” utan låt dem få bli platser där man både bor och arbetar så människor inte 

behöver slösa bort flera timmar om dagen på arbetspendling. 

 

På styrelsens uppdrag. 
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