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Yttrande angående utökad drift Tensta Forsa Bergtäkt, Veidekke 
Industri AB org nr 556513-9408, Tensta Forsa 10:1 och 24:1 

 

Remiss från miljöprövningsdelegationen , dnr. 551-8241-17. Remisstid: 13 december 2018. 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att överlämna yttrande daterat den 12 december 2018 till miljöprövningsdelegationen,  
 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 

Täkten får enligt gällande tillstånd bryta 200 000 ton per år och enstaka år upp till 300 000 

ton. Nu ansöker Veidekke hos miljöprövningsdelegationen om att få bryta upp till 500 000 

ton per år.  

 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig på delegation angående behov av komplettering av 

ansökan. Förvaltningen hade då synpunkter på olycksrisker med så stor produktion. Det är 

trångt på verksamhetsområdet och därför svårt att se hur deponering/efterbehandling ska 

kunna lösas under pågående drift. Infartsvägen är också mycket smal, vilket kan innebära 

risker på grund av många transporter. Miljöprövningsdelegationen förelade Veidekke att 

besvara frågor om bland annat olycksrisker, buller, övergång till miljöbränslen, utsläpp till 

vatten mm. Nämnden får nu yttra sig över den kompletterade tillståndsansökan.  

 

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör 
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Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande angående utökad drift Tensta Forsa Bergtäkt, Veidekke industri AB org nr 

556513-9408, Tensta Forsa 10:1 och 24:1 

Bilaga 2: Kartbilaga, täktens lokalisering 
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Yttrande angående utökad drift Tensta Forsa Bergtäkt, Veidekke 
industri AB org nr 556513-9408, Tensta Forsa 10:1 och 24:1 

 

Remiss från Miljöprövningsdelegationen , dnr. 551-8241-17. Remisstid: 13 dec 2018. 

Miljöprövningsdelegationen har begärt fyra exemplar. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) har följande synpunkter på remissen. 

Nämnden yrkar på att utökad drift medges men med en maximal brytningstakt på 400 000 ton 

per år.  

Orsak till begränsning är att nämnden inte anser att Veidekke i sin ansökan visat att: 

• samtliga risker är hanterade   

• att transportarbetet kan minimeras som beskrivits i anmälan, vid brytning upp till 

500 000 ton per år.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningen finns en genomgång av risker som visar att de risker som 

bedömts är under nivån där åtgärder behöver vidtas. Men nämnden finner att de risker som vi 

tidigare frågat om: olyckor mellan fordon inom verksamhetsområdet och längs infartsvägen 

inte över huvud taget har tagits upp i riskmatrisen.   

 

Veidekke har inte heller i sin komplettering av ansökan visat hur deponering ska kunna ske 

parallellt med uttag av berg vid så stor produktion som ansökan gäller. Ansökan förutsätter att 

stor del av transporterna går med full last både till och från täkten. Detta förutsätter i sin tur att 

det finns tillräckliga ytor i täkten där deponering kan ske.  Miljöförvaltningens bedömning är 

att Veidekkes, i Tensta-Forsa, kommer att få svårt att klara samtidig deponering av 

motsvarande mängder som tas ut. Med tiden, då större delar av täkten är utbruten, kommer det 

att gå lättare.  Men under ett antal år bedöms många transporter gå tomma till täkten vilket 

inte är optimalt ur miljösynpunkt.  Det kan också strida mot villkor 19 i befintligt tillstånd om 

successiv deponering.    

 

Nämnden anser baserat på ovanstående sammanfattningsvis att maximalt berguttag bör 

begränsas.  

 

Utöver detta vill nämnden peka på att täktens sedimentationsbassäng läcker och att det är 

därför som det normalt inte kommer ut något vatten från verksamheten. Bassängens botten 
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bör naturligtvis omgående åtgärdas så att uppumpat länsvatten inte infiltrerar i närområdet 

kring bassängen. Utsläppsvillkor för kväve och andra relevanta parametrar bör därför 

villkoras i beslut.  

 

I övrigt anser nämnden att den kompletterade ansökan visar att en begränsad utökning kan 

vara tillåtlig.     

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

Bengt Fladvad Susanna Nordström 

ordförande  nämndsekreterare 

 

 

 

 
 



Täkten ligger   
ca 1,5 km 
söder om 
Björklinge-
avtaget på E4.  
Vägen från 
korsningen 
mer till 
Bergtäkten är 
mycket smal 
och går inte 
att mötas på 
annat än på 
mötesplatser. 
Närmaste 
granne är ett 
sommarställe i 
Labbo ca 500 
m norr om 
täkten.  


