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Förslag till beslut:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta
att överlämna yttrande till länsstyrelsen enligt bilaga 1
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker sökt tillståndsändring. Nämnden ser inte något
behov av att ändra eller lägga till villkor på grund av den ökade produktionen av asfalt.
Ärendet
I Tensta-Forsa mellan Björklinge och Vattholma finns en bergtäkt som även har tillstånd till
tillverkning av asfalt, deponering av inerta massor och återvinning. Tillståndet gäller till och
med den 31 december 2031. Asfalttillverkning är egentligen en anmälningspliktig miljöfarlig
verksamhet (prövningsnivå C enligt miljöprövningsförordningen), men här är den inskriven i
tillståndet. Verksamhetsutövaren önskar öka produktionen av asfalt från 50 000 ton till
150 000 ton per år. Eftersom produktionsvolymen är inskriven i tillståndet kan miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte besluta om ändring. Verksamhetsutövaren har ansökt om ändring i
tillståndet hos länsstyrelsen.
Asfaltverket har varit i drift sedan 2013. Verksamhetsområdet ligger nära E4:an, väl avskilt
från bostäder. Närmaste bostadshus ligger 640 meter från asfaltverket och utöver det finns det
bara ytterligare två bostadshus inom en kilometer.
Asfaltproduktion ger upphov till transporter, buller och utsläpp till luft av stoft och lukt. Det
går att öka produktionen utan att bygga om eller bygga ut asfaltverket.
Bulleravskärmning har monterats på asfaltverket. Asfaltverket är utrustat med partikelfilter
för att minimera stoftutsläpp. Miljöförvaltningen har tillsyn på egenkontrollen av filtren.
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Ökad produktion av asfalt kommer innebära ca 14 fler transporter per dag under högsäsong
jämfört med 2015, det är en ökning av transporterna från täkten med ca 9 %. Det totala antalet
transporter till och från täkten kommer inte att bli större än vad som omfattas av gällande
tillstånd. Bergkross till asfalten hämtas direkt från täkten. Det totala uttaget av berg i täkten
kommer inte att överskrida tillståndsgiven produktion. Med största sannolikhet kommer en
stor del av tillståndsgivet berguttag att transporteras ut i form av färdig asfalt istället för att
transporteras i form av bergkross till något annat asfaltverk.
Verksamhetsutövaren har åtagit sig att asfaltera tillfartsvägen till täkten. Det kommer att
minska buller och damning från transporterna.
Enligt ansökan kommer möjligheten till ökad produktion i Tensta-Forsa att minska
transportavstånden för asfalt i vårt område och därmed koldioxidutsläppen från transporterna.
Närmast belägna asfaltverk ligger i Upplands-Väsby och Knivsta.

Anna Axelsson
miljödirektör
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Bilaga 1: Yttrande över ansökan om ändring av befintligt tillstånd avseende produktion av
asfalt på fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker sökt tillståndsändring. Nämnden ser inte något
behov av att ändra eller lägga till villkor på grund av den ökade produktionen av asfalt.
Lokaliseringen är långt från bostäder och ökad asfaltproduktion bedöms inte leda till ökade
olägenheter för närboende.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden
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