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§  243               

VAMBÅSA X – Yttrande om tillståndsansökan för 
utökad täktverksamhet mm. M 10421-18 

 

Miljö- och byggnadsnämndens  yttrande 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det inte finns skäl att 

ändra de av mark- och miljödomstolen beslutade villkoren 6, 7, 8, 9, 

21 och 23 gällande den miljöfarliga verksamheten. 

Vad avser villkor gällande vattenverksamheten anser nämnden det 

väsentligast att utflödet av vatten från verksamhetsområdet 

begränsas till maximalt 25 l/s (oavsett nederbördsmängd). 

 

Redogörelse för ärendet 

Mark- och miljööverdomstolen har begärt nämndens yttrande 

angående FÖRETAGSs ansökan om tillstånd till utökad 

täktverksamhet m.m. och grundvattenavledning på fastigheten 

Vambåsa X. 

FÖRETAG har överklagat mark- och miljödomstolens beslut i 

ärendet och yrkat att beslutet ändras vad gäller begränsningen av 

mängden yt- och grundvatten som får avledas. 

FÖRETAG har vidare yrkat ändring av villkor 6,7,8,9, 21 och 23 

avseende den miljöfarliga verksamheten. Villkoren 6-9 rör i 

huvudsak bullervillkor där mark- och miljödomstolen bland annat 

bedömt att verksamheten kl 06:00 till 07:00 ska åläggas en lägre 

ljudnivå jämfört naturvårdsverkets generella riktvärden. Villkor 21 

avser provtagning av utgående vatten från sedimentationsdam och 

villkor 23 riktvärden för lagring av externa massor på området. 

Vidare yrkar FÖRETAG ändring av villkor 2 och 3 om teknik och 

mätmetoder gällande vattenverksamheten. 
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______________________________________________________ 

 

För miljö- och byggnadsnämnden   

 

__________________________  

 Hillevi Andersson 

Ordförande 

   

 

Exp: 

Mark- och miljööverdomstolen, akten 

exp (avgiften) 

 

Hur miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Överklagandet ska dock skickas till  

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun  

372 80 Ronneby 

Överklagandet ska ske skriftligen. Det ska ha kommit in till miljö- 

och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fick 

del av beslutet. 

I skrivelsen ska du ange: 

* vilket beslut du överklagar t ex genom att ange diarienummer, 

paragrafnummer, beslutets dag och vad beslutet gäller 

* hur du anser att beslutet ska ändras och varför samt 

* ditt namn, adress och telefonnummer 

 


