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RE: Frentabs expansion i Koviksområdet
Bergman, Anders <anders.bergman@wspgroup.se>
Wed 2017-05-31 13:03
To:Jan



Åman <ja@physto.se>;

2 attachments

20170524 Samrådsunderlag övriga myndigheter.pdf; Protokoll tidigt samråd Kovik.pdf;

Hej,
Bifogat och nedan ﬁnner du samma informa�on som gå� ut �ll andra instanser.
Vänliga hälsningar
Anders Bergman
Hej!
På uppdrag av Frentab Anläggning AB översänds härmed underlag för samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om
tillstånd till fortsatt täkt av berg med mera inom fastigheterna Velamsund 1:1 och Knarrnäs 1:1 i Nacka kommun. Detaljer
finner ni i bifogat samrådsunderlag.
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. Då
berg avses att brytas under grundvattenytan kommer bortledningen av grundvatten att ske. 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 väg 622 (Gamla skärgårdsvägen) och sedan vidare på väg 222 (Värmdövägen).
Det pågående samrådet kommer att resultera i upprättande av en MKB, som biläggs ansökan. Syftet med denna remiss är
att höra om ni har några synpunkter på den planerade verksamheten samt om ni anser att MKB:n bör belysa något särskilt.
Då verksamheten även omfattas av Sveveso-lagstiftningen är syftet även att identifiera eventuella riskfaktorer i omgivningen.
Om Ni har frågor gällande den planerade ansökan kontakta Anders Bergman, WSP Environmental, tel 010-722 55 13.
Synpunkter ska ha inkommit senast fredagen den 16 juni 2017 till WSP Sverige AB, att: Anders Bergman,
Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala, eller via e-post till anders.bergman@wspgroup.se. Alla inkomna synpunkter
kommer att bifogas ansökan.

Vänligen bekräfta att ni mottagit mejlet.

Med vänlig hälsning

Anders Bergman
Handläggare
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WSP Environmental

T +46 10-722 55 13
M +46 70-228 59 80
WSP Sverige AB
Dragarbrunnsgatan 41A
753 20 Uppsala
T +46 10-722 50 00
wsp.com
CONFIDENTIAL
This message, including any document or file attached, is intended only for the addressee and may contain privileged and/or confidential
information. Any other person is strictly prohibited from reading, using, disclosing or copying this message. If you have received this
message in error, please notify the sender and delete the message. Thank you.

From: Jan Åman [mailto:ja@physto.se]
Sent: den 31 maj 2017 12:47
To: Bergman, Anders <anders.bergman@wspgroup.se>
Subject: Re: Frentabs expansion i Koviksområdet

Hej,
Skicka det gärna �ll mig, helst i datorläsbar form.
Jan

From: Bergman, Anders <anders.bergman@wspgroup.se>
Sent: Wednesday, May 31, 2017 12:40
To: Jan Åman
Subject: RE: Frentabs expansion i Koviksområdet
Hej,
Jag ber så mycket om ursäkt för a� vi missat er vid det första utskicket.
Ska jag skicka underlaget �ll dig eller någon annan i föreningen?
Vänliga hälsningar
Anders Bergman
From: Jan Åman [mailto:ja@physto.se]
Sent: den 31 maj 2017 12:33
To: Bergman, Anders <anders.bergman@wspgroup.se>
Subject: Frentabs expansion i Koviksområdet
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Hej,
Jag har ryktesvägen hört a� Frentab planerarar a� utöka
sin verksamhet i Koviksområdet och därför kontaktat
naturskyddsföreningar för samråd om miljöfrågor, samt
a� WSP hanterar de�a.
Nu undrar jag verkligen varför ni inte komtaktat Nacka
Miljövårdsråd som verkar för god boende-, arbets-, traﬁkoch fri�dsmiljö och sedan 1969 varit remissorgan för
planfrågor i Nacka. Vi har ju �digare framfört synpunkter
på verksamhet i Kovik och påverkan på Velamsunds
naturreservat.
Hälsningar,
Jan Åman
Ordf. Nacka Miljövårdsråd

h�p://www.nackamiljo.se

