Till berörda
Uppsala 2017-05-08

INBJUDAN TILL SAMRÅD OM UTÖKNING AV BERGTÄKT
Dalby Maskin AB planerar att ansöka om tillstånd för bergtäkt och deponi mm. enligt 9
kap. Miljöbalken (MB). Ansökan omfattar också vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
samt hantering av sprängämnen enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt 6 kap. 4 § MB
samråda med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda då verksamheten är
tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Dalby Maskin AB yrkar för följande verksamhet årligen:
Brytning av berg
1 000 000 ton
Krossning av inkört berg
200 000 ton
Deponering av jord och sten
600 000 ton
Sortering av övrigt avfall
250 000 ton
Kompostering
50 000 ton
Sortering/hantering av brännbart avfall
50 000 ton
Utöver detta att bryta berg under grundvattenytan och bortledning av grundvatten samt
hantera mer än 30 t sprängämnen på en och samma gång.
Samråd sker i form av öppet hus tisdagen den 23 Maj 2017 kl. 17- 20 i Läbyvads
Hembygdsgård (Läby Österby 116, 755 92 Uppsala). Ingen föranmälan krävs. Kaffe och
enklare förtäring kommer att finnas på plats.
Samråd sker i form av öppet hus. Möjlighet finns att erhålla samrådshandlingar genom
att kontakta Trapezia AB: e-post info@trapezia.se, telefon +46-(0)8-87 27 39 eller brev:
Trapezia AB, Vegagatan 3 nb, 113 29 Stockholm.
Ytterligare finns handlingarna tillgängliga på www.dalbymaskin.se under fliken Aktuellt.
Möjligheter finns även att skicka synpunkter till ovanstående adresser t.o.m. 7 juni 2017.
Utskick eller utdelning till postlådor sker till närboende som bor cirka 1 km ifrån det
planerade verksamhetsområdet. Om det är någon som missats eller på annat sätt vill ta
del handlingarna och vill lämna synpunkter på verksamheten så kontakta oss lämpligen
på: info@trapezia.se.
Utskick sker också till myndigheter och för företaget kända organisationer.

