Bilaga 3.2 Mötesprotokoll samrådsmöte 2019-04-11
Mötesprotokoll från avgränsningssamråd med myndigheter
Gäller tillståndsansökan för berg- och
naturgrustäktverksamhet.
Inför kommande tillståndsansökning från Fjärås Sand & Makadam gällande
täktverksamhet för brytning av berg och naturgrus hölls ett avgränsningssamråd med
myndigheter.
1. Datum
2019-04-11, Omsorgens hus, Kungsbacka
2. Deltagare
Närvarande
Mille Örnmark
Jacob Ahnstedt
Dennis Merz
Eva Johansson
Per-Anders Johansson
Josefin Palmqvist
Göran Fagerström

We Group
We Group
We Group
Kungsbacka Kommun Miljö & Hälsoskydd
Kungsbacka Kommun Miljö & Hälsoskydd
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Hallands län

Verksamheten representerades av ombud från We Group.
3. Kommentarer
De schaktmassorna som planeras att tas in måste kunna garanteras att de är rena. Fel
i samrådsunderlaget. Inte 50 000 ton varje tillståndsår utan endast de tre år för
efterbehandlingen (150 000 ton totalt).
Gärna fler och noggranna kartor i ansökan.
Tänk på att bullervillkoren nu är kumulativt.
4. Planerad verksamhet
5. Verksamhetskoder
Vid mellanlagring och avfall kan det vara andra verksamhetskoder som gäller.
6. Andra samråd/dialoger
Räddningstjänsten
Annons i tidningar för att nå ut till de som kan hamna utanför en satt gräns. Kungsbacka
Poster, Norra Halland.

Teknik på kommunen i Kungsbacka
Brev till de som bor i närområden till fastigheten. Tre veckor, personligt möte, få material
digitalt,
Hembygdsföreningen
Närliggande fabriker
Skapa ett sätt att komma åt underlag online (portal/hemsida)
Ornitologförningen
Sveriges Geologiska Undersökning
Dialog med samhällsbyggnadsavdelning på kommunen.
7. Transport
Tydligare beskrivning vad som menas med ”speciella tider”.
Det ska finnas med vad den maximala transportrörelsen blir.
Täkten bör gärna leverera material så långt norr ut som Kållered.

8. Utredningar
Behovet, HALLANDSLEDEN. Fastighetsbesiktningar. Brytningsdjup.

9. Efterbehandling
Efterbehandlingsrapporten ”Toms by” av Krister Larsson ska användas.
10. Övrigt
Länsstyrelsen har inte öppnat upp ett ärende än. När de gör det kommer det komma fler
synpunkter.
Fullmakt med varje nytt ärende in till länsstyrelsen.
Att ansöka för 20 år av naturgrus är inte till någon fördel. En kortare tillståndstid av detta
kanske vore att föredra.
Närvarande påpekar att bemötande av genomförda samråd är av stor vikt.
Jacob Ahnstedt
We Group

