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§ 61 Yttrande avseende nytt yrkande om ett
tidsbegränsat tillstånd i miljömål AB Sydstens, mål
nr. M 4188-18
Dnr MN 2019/0025

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens förslag till beslut.

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP), Lars V Andersson (C) och Eleni Rezaii Liakous
(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bereder miljönämnden
möjlighet i en underrättelse att yttra sig över sökandens justerade
yrkanden vilket innebärande att ansökt verksamhet inte kommer att
omfatta det östra utvidgningsområdet. Detta innebär att det
tillkommande markanspråket i förhållande till nuvarande
verksamhet blir betydligt mindre. Nämnden har också möjlighet att
yttra sig över bolagets bemötande av inkomna yttranden.
Bolagets justerade yrkande om att i huvudsak ansöka om tillstånd för
täktverksamhet inom bolagets nuvarande täktområde är i linje med
kommunens ställningstagande i översiktsplanen och Lunds
kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Ängsmarken i
norr som avsattes som kompensationsmark i bolagets tidigare
tillstånd är fortfarande en del av bolagets ansökan.
Sammanfattningsvis bör nedanstående punkter anföras i yttrandet:






Justerare

Bolagets yrkande om uppskjuten prövning kan tillstyrkas
med bolagets förslag till tillfälligt villkor.
Täktverksamhet skall inte tillåtas på den norra ängsmark som
vid den förra prövningen avsattes som kompensationsåtgärd
Arealen av ängsmark som skall restaureras skall vara 7,1 ha.
Mängden externa schaktmassor som får tillföras området för
byggandet av bullervallen skall justeras så att mängden
massor motsvara behovet.
Det bör fastställas att den östra delen av bullervallen endast
får utföras med MRR-massor.
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Miljönämnden bör vidhålla relevanta delar av tidigare
yttranden i målet

Miljönämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet vad som anförs
under föredragning i denna skrivelse.

Underlag för beslut









Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03, yttrande
över AB Sydstens ansökan om täkttillstånd Önneslöv 38:3 mfl,
justerat yrkande dnr MN 2019/0025.35 och MR
2017.1987.31
Mark- och miljödomstolens underrättelse 2020-07-27
möjlighet att yttra sig över AB Sydstens justerade yrkande
gällande täktverksamhet, Önneslöv 38:3 mfl. dnr MN
2019/0025.29 och MR 2017.1987.26
Yttranden från naturvårdsverket 2020-05-25 och 2020-0529, dnr MN 2019/0025.32 och MR 2017.1987.27
Miljönämndens beslut 2019-09-12 § 48 Remissyttrande
avseende ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande
av grundvatten på fastigheterna Önneslöv 38:3 mfl, mål nr. M
4188-18 dnr MN 2019/0025.21 och MR 2017.1987.
Förvaltningarnas tjänsteskrivelse 2019-09-03 förslag till
remissyttrande avseende bemötande av bolagets bemötande
av tidigare yttrande gällande ansökan om tillstånd till
bergtäkt Önneslöv 38:3 mfl,mål nr. M 4188-18 dnr MN
2019/0025.18 och MR 2017.1987.

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: Mark- och
miljödomstolen i Växjö, mmd.vaxjo@dom.se
För kännedom: Kommunstyrelsen
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