Samrådsunderlag
Deponi för inert avfall, Klovsten
1.

2016-11-04

Bakgrund

Viavest har en befintlig återvinningsanläggning och deponi för inert avfall i Klovsten på
fastigheterna Ysby 1:12 m.fl. i Kungsbacka kommun (”Etapp 1”). Befintlig anläggning
har funnits sedan 2008 och verksamheten har bedrivits med stöd av tillstånd från markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt (dom i mål nr M 2612-06 meddelad
2008-11-07).
Mot bakgrund av att allt fler företag vill etablera sig i Kungsbacka samt att det finns en
ökad efterfråga av områden för mottagning och deponering av schaktmassor har Viavest
för avsikt att inkomma med en ny ansökan om tillstånd att bedriva deponi- och
återvinningsanläggning på de intilliggande fastigheterna Kungsbacka 4:52 och
Kungsbacka Ysby 3:26 (”Etapp 2”).
Viavest kommer efter avslutad deponiverksamhet på Etapp 1 och Etapp 2, i samarbete
med Kungsbacka kommun, iordningsställa marken där deponiverksamheten bedrivits
till företagsmark.
Inför en ny tillståndsansökan inleds nu ett samrådsförfarande. I detta samrådsunderlag
lämnas en översiktlig beskrivning av den planerade deponiverksamheten och förutsedd
miljöpåverkan.

2.

Planerad verksamhet – Etapp 2

För att möjliggöra det framtida företagsområdet avser Viavest att fylla ut Etapp 2 intill
befintlig utfyllt område, Etapp 1, se bilagd kartskiss. Planerad verksamhet klassas som
en deponi för inert avfall och omfattar utöver mottagning och deponering av
överskottsmassor, där huvudsakligen schaktmassor från Kungsbackaområdet är
planerade att användas, även krossning och sortering av berg, betong, asfalt och
liknande material. Den maximala mängden hanterande massor kommer att uppgå till
200 000 ton per år.
Åtgärden består i att under en längre period, upp till 10 år, etappvis fylla ut området som
idag delvis utgörs av våtmarken Svartemosse. Tillgången på schaktmassor varierar över
tid vilket gör att den deponerade volymen kommer variera från år till år. Utfyllnadens
utformning i detalj kommer att projekteras efterhand varför nuvarande föreslagen
utformning kan komma att justeras.
Delar av det planerade verksamhetsområdet kommer också att användas för sortering
och återvinning av bland annat berg, jord, grus, betong, tegel och asfalt. Lokaliseringen
av denna verksamhet kommer att ändras över tid inom det planerade
verksamhetsområdet efterhand som utfyllnaden sker.
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3.

Förslag till lokalisering

Den planerade verksamheten, Etapp 2, är lokaliserad i Klovstens industriområde, söder
om befintlig verksamhetsyta/deponi, Etapp 1. Viavest kommer att redogöra för
alternativ lokalisering samt alternativ utformning i den kommande ansökan.

4.

Förutsedd miljöpåverkan

Viavests planerade verksamhet kommer sammantaget innebära en betydande mängd
tunga transporter till och från verksamhetsområdet, Etapp 2. Transporterna bedöms
huvudsakligen gå från motorvägen E6 direkt in i industriområdet via avfart
60/Särömotet. Den beräknade årsmedeldygnstrafiken uppgår till 41 transporter (mätt
som ”ÅDT”). Detta motsvarar en trafikökning jämfört med nuvarande trafik på E6:an
med ca en promille och på avfarterna vid Särömotet med ca fem promille av den totala
trafiken. Mätt i tung trafik motsvarar det en ökning med runt en procent på E6:an och
runt sju procent på avfarterna.
Viavests exploatering och anläggning av Etapp 2 kommer innebära att våtmarken,
Svartemosse, fylls igen. Svartemosse fungerar som näringsfälla och har en renande
funktion av dagvatten från omgivande väg- och verksamhetsytor. Viavest kommer
därför att lägga stor vikt vid att skapa en ny våtmark söder om verksamhetsområdet,
Etapp 2, på fastigheterna Kungsbacka Ysby 2:2 och 3:26, för att förbättra områdets
naturvärden och kompensera för Svartemosses vattenrenande funktion. Den nya
våtmarken planeras preliminärt att utgöras av alsumpskog, och kommer preliminärt
även att utformas för att främja livsbetingelserna för groddjur. Etableringen av
våtmarken innebär vidare att befintlig bäck som leder ut från Svartemosse kommer att
grävas om och att vissa avskärande diken kommer att anläggs på fastigheterna
Kungsbacka 4:52, Kungsbacka Ysby 1:12, 3:26, 3:4 och 2:2. Vissa åtgärder för att
förbättra betingelserna för groddjur är också planerade väster om motorvägen på
fastigheterna Kungsbacka Välås 1:4 och Kungsbacka Ysby 2:2.
Inkommande massor till Etapp 2 kommer, precis som vid den befintliga verksamheten
som bedrivs idag, genomgå kontroll för att säkerställa att de uppfyller alla miljökrav.

5.

Planerad verksamhet tillståndsprövas enligt miljöbalken

Viavests planerade verksamhet med återvinning och deponi för inert avfall utgör
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Viavest kommer
vidare att utföra arbeten/åtgärder såsom anläggande av våtmark, ifyllnad av
Svartemosse och utgrävning av dike vilka är tillståndspliktiga/anmälningspliktiga
vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken.
Prövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att
lämna synpunkter och påverka kommande beslut. Denna information är ett led i
samrådsprocessen. Samråd ska genomföras innan tillståndsansökan upprättas och ges in
till mark- och miljödomstolen så att berörda ges möjlighet att ställa frågor och lämna
synpunkter. Den här informationen är avsedd att tillgodose upplysningsskyldigheten.
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Mer information om den planerade verksamheten samt ett fullständigt samrådsunderlag
finns att hämta på www.viavest.se.

6.

Samrådsmöte och kontaktuppgifter

Med anledning av Viavests kommande tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen
kommer ett samrådsmöte att hållas tisdagen den 29 november 2016 kl. 18:00 på Best
Western Hotell Halland, Storgatan 35 i Kungsbacka. Syftet med samrådsmötet är att
informera om Viavests planerade verksamhet, besvara frågor och inhämta synpunkter
inför upprättandet av ansökningshandlingarna.
Om ni inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan ni ställa frågor till Niklas Ander,
ENRECON AB, tel.nr: 070-812 83 66 eller e-post: niklas.ander@enrecon.se.
Synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas skriftligen, senast den 21 december
2016, till:
ENRECON AB
Att. Niklas Ander
Hulda Mellgrens gata 1B
421 32 Västra Frölunda.

7.

Information om processen

För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur
tillståndsprövningen enligt miljöbalken kommer fortlöpa. Nedan ges en kortfattad
sammanfattning av hur ärendet kommer att fortskrida efter att ansökan getts in till markoch miljödomstolen. Efter att samråd har genomförts upprättar sökanden en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan lämnas in till markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt (domstolen).
- Vid behov ålägger domstolen sökanden att komplettera ansökan.
- Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till
domstolen. Domstolen begär också in yttranden från myndigheter såsom
kommunens miljönämnd, Länsstyrelsens miljövårdsenhet m.fl.
- Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
- Dag och tid för huvudförhandling i mark- och miljödomstolen kungörs i
ortspressen.
- Domstolen håller huvudförhandling.
- Domstolen meddelar dom. Om tillstånd ges kan domen överklagas av grannar
och andra berörda till mark- och miljööverdomstolen. Sådana överklaganden
prövas därefter av mark- och miljööverdomstolen.
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Bilaga 1. Kartskiss över planerad verksamhet
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