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§ 30
Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt
Ärendenr M-2018-84

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker Jämtösund Skog och
Entreprenad AB:s ansökan om tillstånd till täkt på fastigheten Jämtön
49:3, Luleå kommun.
2. Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter nedan utgör nämndens
synpunkter i övrigt i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har begärt miljö- och
byggnadsnämndens yttrande avseende en ansökan om tillstånd till ny
bergtäkt.
Planerad täkt är belägen ca 1 km nordost om väg E4, 1,5 km norr om
trafikplats Jämtön. För transporter anläggs en utfartsväg mot väster som
ansluts till befintlig väg med anslutning till E4 söder om täkten. Inga boende
finns längs utfartsvägen eller i dess omedelbara närhet där den ansluter till
det allmänna vägnätet. Täktområdet utgörs idag av skogsmark. Det finns inga
kända uppgifter om särskilt skyddsvärd natur i området. Planerad täkt ligger
på ett relativt långt avstånd till närmaste bostäder. Risken för störningar från
täktområdet bedöms som liten. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att
nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd till täkt på fastigheten.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att dels tillstyrka Jämtösund Skog och Entreprenad AB:s ansökan om
tillstånd till täkt på fastigheten Jämtön 49:3, Luleå kommun, dels att miljö- och
byggnadsförvaltningens synpunkter nedan utgör nämndens synpunkter i
övrigt i ärendet.
Arbetsutskottet har 2018-02-13 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.
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Beskrivning av ärendet
Jämtösund Skog och Entreprenad AB har till länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation ansökt om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, för
täktverksamhet inom fastigheten Jämtön 49:3, Luleå kommun. Verksamheten
är tillståndspliktig enligt verksamhetskod 10.20 i miljöprövningsförordningen
(2013:251). Bolaget yrkar på att tillståndet även ska omfatta följdverksamheter
enligt punkterna 10.50 och 90.40 i förordningen. Miljöprövningsdelegationen
har översänt ansökan till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Miljöprövningsdelegationen önskar nämndens yttrande senast 28 februari
2018.
Ansökan avser en nyetablering av bergtäkt på västra sluttningen av berget
Brändet, norr om Jämtöavan, nordväst om E4. Närmaste bebyggelse ligger i
väster, Ön, inom ett avstånd på ca 1,5 km. Bebyggelsen i Svartholmen i
sydväst ligger inom ett avstånd av 2 km. Området mellan bebyggelsen i Töre
och verksamheten utgörs av skogsbevuxen bergrygg.
Tillståndsansökan omfattar ett verksamhetsområde på ca 4 ha och ett
brytningsområde på ca 2,5 ha, där brytning av 400 000 ton berg och 10 000 ton
morän under en period på 15 år kommer att ske. Ansökan avser också
följdverksamheter i form av uppställning av kross- och sorteringsverk och
lagring av icke farligt avfall såsom riven asfalt samt morän- och grusmaterial.
Täktverksamheten innebär sedvanliga moment för brytning av berg, dvs
avbaning av överlagrande jordar, borrning och lossprängning av berget som
sedan krossas på plats i ett krossverk. Produktionen antas variera från 10 000
upp till 50 000 ton/år. Vid årsproduktioner upp emot 50 000 ton krävs ca 1-2
sprängsalvor. För krossning av motsvarande mängd är tidsåtgången ca 3-5
veckor samt 1-2 veckor skutknackning.
Vid en maximal årlig produktion om 50 000 ton bedöms transporterna som
mest bli ca 20 st per dygn. Transporter kommer huvudsakligen att ske
måndag till fredag kl 07-22. Dock kan utlastning även komma att ske på lör-,
sön-, samt helgdagar kl. 07-18.
Samråd har skett med Stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunekolog på
Luleå kommun, som har lämnat sina synpunkter i ärendet.
Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter
Lokaliseringen av täkten får anses vara acceptabel med hänsyn till avståndet
till bostäder. Täkten kommer att ligga på ett avstånd från närmaste bostäder
som man vanligen bedömer är tillräckligt för att klara riktvärden avseende
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buller, vibrationer etc. från en dylik verksamhet. Risken för störningar från
täktområdet bedöms vara liten.
Det är viktigt att vid prövningen noga överväga lämpligheten av en ny
täktetablering, som oundvikligen blir ett sår i landskapet med tillkommande
miljöpåverkan, samt att det innebär förbrukandet av en naturresurs.
Resurshushållningsperspektiv utifrån miljöbalkens grundprinciper bör gälla.
Vi saknar dock den överblicken som behövs för att kunna avgöra om det finns
avsättning av ytterligare material som motiverar en ny täkt i området.
I ansökningshandlingarna anges olika bolagsnamn. På vissa ställen anges
Jämtösund Skog och Entreprenad AB som sökande och på något annat ställe
står det att sökande är Jämtösund Skog och Transport AB. Det bör i tillståndet
framgå vilket bolagsnamn som är det korrekta.
Bolaget yrkar på att bullerriktvärden som anges i SNV RR 1978:5 ska gälla.
Dessa upphävdes 2013 och ersattes av Naturvårdsverkets vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller. Villkor för buller bör utformas utifrån
den nya vägledningen.
Bolaget har yrkat på att tillståndet ska omfatta lagring av avfall enligt kod
90.40. Det framgår inte av ansökan om verksamheten även har för avsikt att
återvinna, exempelvis sortera eller krossa avfall. Om så är fallet bör lämplig
verksamhetskod för detta också ingå i tillståndet. Enligt vår mening är det
rimligt att detta prövas samtidigt som täktverksamheten. Det är dock viktigt
att det i tillståndet tydligt framgår vilka avfallsslag som tillståndet avser, och
vilka mängder som får hanteras och att detta regleras av relevanta och tydliga
villkor. Det bör framgå att verksamheten endast ska bedrivas på för
ändamålet tydligt avgränsade och iordningställda platser. En särskild
problematik vid hanterandet av riven asfalt är det eventuella innehållet av
stenkolstjära. Det bör tydligt framgå av tillståndet om tjärasfalt omfattas och i
sådana fall hur den ska hanteras. Tillståndet bör omfatta villkor kring
hanteringen.
I ansökningshandlingarna anges att rena schaktmassor kan tas in till
anläggningen och delar av dessa kan komma att användas för
efterbehandlingen. Vi anser att begreppet ”rena massor” bör undvikas då
begreppet enligt vår erfarenhet inbegriper en rad olika tolkningar. Det bör i
tillståndet vara tydligt vilka typer av massor som får tas in till anläggningen.
Massor som används till efterbehandling och för återanvändning i
anläggningsarbeten bör uppfylla kriterierna för ”mindre än ringa risk” enligt
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i
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anläggningsarbeten”. I annat fall krävs särskild anmälan för att återanvända
massorna.
Efterbehandlingen av täkten bör utföras så att området så långt som möjligt
smälter in i angränsande natur. Det bör framgå av villkoren att den naturliga
variation, avseende markfuktighet, topografi, vegetation och därmed också
skogstillväxt, som är naturlig i omgivningen skall vara målet för
efterbehandlingen. Detta betyder alltså att man inte kan förvänta optimal
skogsproduktion i alla delar.
Kommunekologens synpunkter
Vi har inga kända uppgifter om att det skulle vara särskilt skyddsvärd natur i
området, men att det finns naturvärden går inte att utesluta helt då det inte
utifrån vad som framgår av ansökan har genomförts någon
naturvärdesbedömning. I miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande i
samrådsskedet lyftes att en inventering bör utföras och att det i ansökan bör
finnas med en redogörelse kring förekommande värden i området inklusive
eventuell förekomst av skyddsvärda arter samt vilken påverkan en eventuell
täktetablering skulle ge. Vi vill påpeka att i ansökningshandlingarna
(inklusive MKB) som nu är föremål för remissbehandling syns ytterst lite av
dessa aspekter. Det är endast vegetationstyperna som har beskrivits. När det
handlar om skog så är även skogsstruktur, ålder etc. avgörande för att kunna
göra bedömningar, vilket helt saknas i ansökningshandlingarna.
Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Stadsbyggnadsförvaltningen påpekar att det i ansökan saknas uppgifter kring
om/hur planerad verksamhet överensstämmer med gällande översiktsplan.
Av ansökan framgår endast att området ligger utanför detaljplanelagt område.
Innehållet i avsnitt 2.3 i MKB:n avseende påverkan på landskapsbilden, är
bristfällig. Det saknas en karta och foton som bland annat redovisar den
siktlinje som beskrivs i texten. Det är svårt att utifrån bara text bilda sig en
uppfattning om påverkan på landskapsbilden. Stadsbyggnadsförvaltningen
påpekar även att MKB:n inte förhåller sig till miljökvalitetsnormer för vatten
(vattenförekomsten Vitåfjärden) samt hur hänsyn tas till relevanta
miljökvalitetsmål.

Beslutsunderlag
•

Ansökan om tillstånd till bergtäkt inom fastigheten Jämtön 49:3, Luleå
kommun

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Norrbotten
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