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SAMRÅD OM SAND OCH GRUS AB JEHANDERS FORTSATTA OCH UTÖKADE
TÄKTVERKSAMHET I BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN
Sand och Grus AB Jehander bjuder härmed in Er till samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808).
Samrådet rör Jehanders planer på fortsatt och utökad verksamhet inom Bro Bergtäkt (såväl
avseende yta som uttagen mängd). Jehander avser att ansöka om tillstånd till täktverksamhet enligt
9 kap miljöbalken, inklusive mottagning, mellanlagring och återvinning av massor samt produktion av
asfalt och betong. Samrådet omfattar även ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken avseende bortledande av grundvatten som täktverksamheten medför.
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k.
avgränsningssamråd. Syftet med samrådet är bland annat att informera om verksamheten, att
inhämta information och synpunkter inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan och
miljökonsekvensbeskrivning samt att i ett tidigt skede möjliggöra delaktighet för myndigheter,
organisationer, enskilda och andra som kan antas bli berörda av verksamheten.
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Kartutsnitt som visar nuvarande täkt (vit yta i kartan) med utpekat framtida verksamhetsområde (röd avgränsning).
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Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå och samrådet omfattar därför även
ett samråd enligt 13 § i Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, i enlighet med 6 kap. 29 § miljöbalken. Syftet med Sevesosamrådet är
att ytterligare utreda om det finns faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den
planerade verksamheten.
Samrådsunderlag
Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga
miljöpåverkan återfinns på Jehanders hemsida från och med den 30 mars 2020.
www.jehander.se/sv
Synpunkter
Synpunkter ska vara Jehander till handa senast 11 maj 2020 för att ingå i dokumentationen från
samrådet. Synpunkter kan mejlas eller postas till:
Structor Miljöbyrån
Att: Jenny Lindgren
Solnavägen 4
133 65 Stockholm
jenny.lindgren@structor.se
Märk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Bro Jehander.
Frågor
Välkommen att ställa frågor till Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd Jehander, på
tel. 031-86 76 15 eller via e-post Niklas.Skoog@heidelbergcement.com eller Jenny Lindgren,
Structor, se kontaktuppgifter ovan.
Med vänlig hälsning
Niklas Skoog
Sand & Grus AB Jehander

