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Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
bergsverksamhet på Össeby-Väsby 3:1 i Vallentuna kommun
Ärende
Åkersberga Lastbilscentral Aktiebolag ansöker vid Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen, om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäktverksamhet på
fastigheten Össeby-Väsby 3:1.
Tidigare beredning

Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-11.
Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (NI) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag innebärande att på ansökan om att pröva detaljplan för bostäder
inom Tråsättra 1:94 och 1:355 lämna positivt planbesked, det vill säga att
planförfrågan kan prövas i detaljplan. Enligt nuvarande bedömning kan
detaljplanen tidigast antas 2017 samt att avgifter för planbesked på 13 250 kr utgår
enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av Kommunfullmäktige.
Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans
(NI) yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen yttrar sig över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
bergtäktsverksamhet i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes sign y

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2013-03-11

Dnr KS 2013/0091-219

Till Kommunstyrelsen

Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
bergtäktverksamhet på Össeby-Väsby 3:1 i Vallentuna
kommun.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
- Kommunstyrelsen yttrar sig över ansökan om om tillstånd till fortsatt och
utökad bergtäktverksamhet i enlighet medföreliggandeförslag.

Bakgrund

Åkersberga Lastbilcentral Aktiebolag ansöker vid Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen, om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäktverksamhet på
fastigheten Össeby-Väsby 3:1.

Förvaltningens slutsatser

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för bergtäkten inom Össeby-Väsby
3:1 avstyrks. I det fall mark- och miljödomstolen trots allt medger förnyat och
utökat tillstånd för bergtäktverksamhet på fastigheten Össeby-Väsby 3:1 så yrkas
att tillstånd ska ges för högst 10 år. Förslag till yttrande bifogas.

Bilagor

Förslag till yttrande 2013-03-11

Kristina Ge'
Gewers
Samhällsbyggnadschef

Lars Barrefelt
Stadsarkitekt
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Yttrande över ansökan om fortsatt och utökad
bergtäktverksamhet på Össeby-Väsby 3:1
i Vallentuna kommun.
Mål nr. M 3813-12, Enhet 4
Ansökan
Åkersberga Lastbilcentral Aktiebolag ansöker vid Nacka tingsrätt, mark- och miljö
domstolen, om tillstånd öll fortsatt och utökad bergtäktverksamhet, med ett årligt
uttag av 500 0000 ton, sammanlagt 12 miljoner ton under 30 år på fastigheten
Össeby-Väsby 3:1 i Vallentuna kommun. Dessutom söks tillstånd för införsel och
mellanlagring av 200 000 ton per år av schaktmassor, berg, asfalt mm, tillverkning av
50 000 ton betong per år och tillverkning av 150 000 ton asfalt per år. En miljö
konsekvensbeskrivning har getts in.
Alla transporter till och från verksamheten kommer att ske med lastbil via nuvarande
utfartsväg över E18 och vidare söderut på väg 975, som passerar genom
Rosenkällaområdet i Österåkers kommun. Vid en maximal årlig produktion av
500 000 ton bergmaterial och med beräknad last om ca 40 ton per lastbil bedöms
enligt ansökan det totala antalet fordonsrörelser per arbetsdag för bergtäkten att
uppgå till ca 170 st., dvs. 85 st. in och 85 st. ut.

Bakgrund
Bergtäkt och bl a asfalttillverkning bedrivs sedan 2007 på fastigheten Össeby-Väsby
3:1 i Vallentuna kommun. Åkersberga Lastbilscentral ansökte första gången 1997 om
tillstånd för bergtäkt, mellanlagring av entreprenadberg samt asfaltstillverkning, enligt
miljöskyddslagen och naturresurslagen. Vallentuna och Österåkers kommuner
motsatte sig etableringen av bergtäkten och länsstyrelsen avslog 2002 ansökningarna.
Besluten överklagades till miljödomstolen, som 2004 beslutade att tillåta de ansökta
verksamheterna. Målet överlämnades till länsstyrelsen för att bestämma villkor för
verksamheten.
Länsstyrelsen beslutade 2005-06-10 att meddela takt tillstånd för verksamheten.
Tillståndet gäller till 2015-06-01 och omfattar en årlig produktion av 300 000 ton
bergmaterial inklusive återvinning av entreprenadberg, införsel av rena schaktmassor
för uppbyggnad av arbetsytor, bullerskydd och efterbehandling samt tillverkning av
asfalt med en årlig produktion av 100 000 ton samt återvinning av 30 000 ton asfalt.
Beslutet med villkor överklagades av Vallentuna kommun. Slutlig dom meddelades
av miljödomstolen 2007-06-21, då länsstyrelsens beslut fastställdes.
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Yttrande
Rosenkällaområdet utgör ett strategiskt utvecklingsområde genom sitt läge vid E18
och Norrortsleden och Österåkers kommun har långt framskridna planer för
utveckling av handel och verksamheter inom området, som gränsar till bergtäkten.
Motsvarande långsiktiga utveckling planeras också i Vallentuna och är en del i
nordostkommunernas gemensamma vision för fler bostäder och arbetsplatser.
Områdenas utveckling innebär bl a ett stort antal nya arbetsplatser och att centrala
verksamhetsområden kan möjliggöras för bostäder.
Rosenkällaområdet redovisas i kommunens aktuella översiktsplan och upprättande av
detaljplan och upprättande av Trafikverkets arbetsplan/vägplan pågår. Ett
planprogram godkändes i Österåkers kommun under 2007 och detaljplan var föremål
för ett första samråd under 2008. Detaljplanen planeras bli antagen och vägplanen bli
fastställd under våren 2014.
En fortsatt och utökad verksamhet för bergtäkten är inte förenlig med denna
utveckling vare sig med hänsyn till trafikrörelser, övrig miljöpåverkan och påverkan
på annan markanvändning i det omgivande området. Österåkers kommun avstyrker
tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för bergtäkten inom Össeby-Väsby 3:1.
I det fall mark- och miljödomstolen trots allt medger förnyat och utökat tillstånd för
bergtäktverksamhet på fastigheten Össeby-Väsby 3:1 så yrkar Österåkers kommun
att tillstånd ska ges för högst 10 år.

Michaela Fletcher Sjöi i n
Kommunstyrelsens ordförande

