KUNGÖRELSE OM SAMRÅD
ENLIGT 6 KAP 4 § MILJÖBALKEN och Seveso-direktivet (LAG 1999:381)
Frentab Anläggning AB planerar att ansöka om ett förnyat tillstånd för bergtäkt, masshantering samt tillhörande
vattenverksamheter på fastigheterna Velamsund 1:1 och Knarrnäs 1:1 , Nacka kommun, Stockholms län. Som en del
av ansökningsprocessen genomför Frentab ett samråd enligt miljöbalken.
Bergtäktens planerade verksamhet omfattar sprängning, skutknackning (sönderdelning av stora block), krossning,
sortering, lagerhantering och övriga täktverksamheter. Inom verksamhetsområdet planeras det även för införsel av
rena massor för mellanlagring och återvinning. Icke-farligt avfall kommer att återvinnas genom mekanisk bearbetning.
Kompostering av hästgödsel och annat nedbrytbart avfall planeras inom verksamheten. Samt deponering av
icke-farliga muddermassor. Bergtäkten kan även medföra tillståndspliktig vattenverksamhet i form av bortledning av
yt- och grundvatten. Ansökan kommer också att omfatta ett asfaltverk och en betongfabrik för att eventuellt i
framtiden bedriva dessa verksamheter inom området. Vidare kommer ansökan att omfatta lagring av farligt avfall
inom området för att hantera eventuella felaktiga leveranser.
Bergtäktsverksamheten bedöms vidare vara en Sevesoverksamhet och omfattas av regelverkets lägre kravnivå. Ett
Sevesosamråd hålls därmed parallellt med samrådet enligt miljöbalken.
Syftet med verksamheten är att tillhandahålla förädlade bergmaterialprodukter till den lokala och regionala
marknaden. Vidare planeras omhändertagande och återvinning av massor och avfall vilka uppstår lokalt och regionalt.
Det årliga uttaget av bergmaterial kommer maximalt att vara 700 000 ton berg per år och det totala uttaget upp till 5,7
miljoner ton berg. Införsel, mellanlagring och återvinning av inerta massor planeras upp till en årlig mängd om
500 000 ton. Frentab avser att i första hand ansöka om tillstånd att bedriva täktverksamheten i 20 år samt ett icke
tidsbegränsat tillstånd för återvinningsverksamheten. Området kommer att iordningställas som byggbar mark för
lättare industri eller som ett naturområde. Transporterna till och från täkten bedöms till större delen gå västerut på
Lagnövägen och väg 622 (Gamla skärgårdsvägen) och sedan vidare på väg 222 (Värmdöleden).
Samrådsunderlag som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning har tagits fram och skickats ut till närboende och
myndigheter. Samrådsunderlaget skickades ut till allmänheten 23 och 24 maj med svarstid till 9 juni. Exemplar av
samrådsunderlaget kan beställas från nedan angiven kontaktperson. Ytterligare exemplar av samrådsunderlaget
kommer att finnas på plats under mötet.
Ett samrådsmöte kommer att hållas den 23 augusti kl. 18-21 i Gustavsbergsteatern, Skärgårdsvägen 7, i Gustavsberg
där synpunkter kan framföras direkt.
För den som inte kan närvara vid mötet är det även möjligt att ställa frågor eller lämna synpunkter på den planerade
verksamheten skriftligen. Dessa kan skickas senast den 8 September 2017 till:
WSP Environmental
att: Anders Bergman
Dragarbrunnsgatan 41 A
753 20 Uppsala
e-post anders.bergman@wspgroup.se
Tfn (vxl): 010-722 50 00

