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Till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mål M 5291-18• [rentab An]•n_.• Aktiebolags ansökan om tillstånd
enljqt miljöbalken till fortsatt och utökad återvinninRs- och berq-

täktsverksamhet samt vattenverksamhet m.m. inom fastigheterna

Velamsund i:i: Stora Kovik 1:62 och Bölan 1:1 i Nacka kommun

Frentab Anläggning Aktiebolag (bolaget) har i rubricerad ansökan
yrkat tillstånd till fortsatt och utökad återvinnings- och täkt-

verksamhet vid bolagets anläggning i Kovik.

Bolaget yrkar härmed att mark- och miljödomstolen i en deldom -

inom ramen för ansökan - lämnar bolaget tillstånd till fortsatt

täkt- och återvinningsverksamhet vid nämnda anläggning, avseende

dels hantering av schaktmassor till en mängd som tillsammans med

tidigare hanterade massor vid anläggningen uppgår till

1,5 miljoner ton, dels brytning av bergmaterial som tillsammans med

tidigare utbrutet material uppgår till 1,2 miljoner ton.

Bolaget yrkar att tillståndet begränsas till att gälla till och med

den 31 december 2021.

Motivet till det tidsbegränsade tillståndet är att Frentab vill

kunna fortsätta verksamheten vid anläggningen i Kovik fram till

dess att nytt tillstånd meddelats och inte behöva avbryta densamma

och genomföra en efterbehandling för att sedan återuppta verksam-

heten och riva upp efterbehandlingen när nytt tillstånd meddelats.

Därför är tidsbegränsningen satt till den 31 december 2021, vilket
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enligt bolagets bedömning bör täcka in handläggningstiden i mark-
och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen (i händelse av

ett överklagande) samt den tid som krävs för efterbehandling (för

det fall ansökan skulle avslås).

Den fortsatta täkt- och återvinningsverksamheten kommer att

bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med den beskrivning som

återfinns i miljöprövningsdelegationens beslut den i0 maj 2006

(Bilaga C till ansökan). Genom detta beslut har Frentab tillstånd

att bryta totalt 1,2 miljoner ton bergmaterial utan någon årlig

begränsning samt tillstånd att hantera totalt 1,5 miljoner ton

schaktmassor, även det utan årlig begränsning. Idag återstår att

bryta ca 400 000 ton bergmaterial samt hantera ca 550 000 ton

schaktmassor.

Den fortsatta täkt- och återvinningsverksamheten kommer vidare att

bedrivas med iakttagande av de villkor som föreskrivits i beslutet

den I0 maj 2006. Länsstyrelsen i Stockholms län har förelagt Frentab

att begränsa antalet transporter till och från anläggningen till

120 st/d. Bolaget kommer att iaktta detta föreläggande.

Som villkor för det tidsbegränsade tillståndet föreslås dels ett

allmänt villkor enligt vilket den fortsatta verksamheten ska

bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i

ansökan och i övrigt i målet (den fortsatta verksamheten finns

beskriven i beslutet den I0 maj 2006 som bifogats ansökan som

Bilaga C), dels särskilda villkor motsvarade villkor 2-5 och 7-17

i miljöprövningsdelegationens beslut den i0 maj 2006 och villkor 6

i miljöprövningsdelegationens beslut den 6 september 2013.

genom
Frentab Anläggning Aktiebolag


