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Samråd med anledning av Grus & Makadam i Värmland AB:s kommande 

ansökan för täkt av berg på fastigheten Östra Tönnet 1:172 i Hagfors kommun 

Bakgrund 

Täktverksamhet har under flera år bedrivits inom fastigheten Östra Tönnet 1:172 i Hagfors 

kommun. Tillståndet för verksamheten gick ut den 31 december 2018. Då Grus & Makadam 

ser ett kommande behov av bergmaterial i regionen har bolaget beslutat att starta upp 

verksamheten vid Örberget igen. Verksamheten kommer att utökas i jämförelse med tidigare 

tillstånd. Bolaget avser därför ansöka om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.  

Inom verksamheten kommer brytning av berg att ske samt även mottagning, mellanlagring 

och bearbetning av icke farlig asfalt.  

Med detta brev vill Grus & Makadam informera enskilda och särskilt berörda om kommande 

ansökan vilken kommer att avse verksamhet under 20 år.  

Samråd 

Som ett första led i prövningen upprättas en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning med 

anledning av att ovanstående planer har påbörjats. Enligt lagstiftningen ska samråd ske med 

statliga myndigheter, länsstyrelse, kommun, enskilda samt särskilt berörda, allmänhet och 

organisationer i samband med att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Syftet 

med samrådet är att alla instanser och individer ska få tillfälle att ta del av information och 

uttrycka sin åsikt. Dessa åsikter och synpunkter protokollförs och lämnas sedan in 

tillsammans med övriga handlingar i en samrådsredogörelse. 

Samrådet är även till nytta för Grus & Makadam då ytterligare lokal information från området 

inhämtas. Åsikter och erfarenheter ger grund för ett så bra underlag som möjligt för vidare 

beslut.  

Utöver detta brev inbjuder Grus & Makadam allmänhet och organisationer till samrådet via 

annons i Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad och Veckobladet.  

För mer information om verksamhetens omfattning, utformning och miljöpåverkan, se 

samrådsunderlaget som medföljer detta brev. 

För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur prövningen enligt 

miljöbalken går till. I detta brev ges en kortfattad översikt över de moment som ingår i 

prövningen. För utförligare information, kontakta Länsstyrelsen eller undertecknad. 
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Det fortsatta prövningsförfarandet 

• Samrådet genomförs genom möjlighet att sända in synpunkter per brev eller mail, 

alternativt samråda muntligt per telefon. Detta görs enligt instruktion nedan. 

• Efter att samrådet genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning som 

tillsammans med ansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) hos 

berörd Länsstyrelse.  

• Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan. 

• Ansökan kungörs och allmänheten ges tillfälle att yttra sig.  

• Yttranden begärs även in från kommunens miljönämnd med flera. 

• Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem. 

• MPD meddelar beslut i målet. 

 

Instruktion 

Du är välkommen att lämna synpunkter, förslag och invändningar eller ställa frågor. Du är 

också välkommen att lämna allmänna upplysningar om sådant som Grus & Makadam bör 

känna till i den fortsatta planeringen. För samråd finns två alternativ: 

 

1. Skicka ett brev med dina synpunkter till postadressen Envigo AB, Skolgatan 1, 602 25 

Norrköping eller ett mail till linnea.andersson@envigo.se innan 2021-07-23. Se till att 

datum och namn finns med i ditt mail eller brev.  

 

2. Du kan höra av dig per telefon för muntligt samråd innan 2021-07-23. Detta gör du 

genom att kontakta undertecknad på nummer 073-066 31 16.   

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

  
 

 

 

 

 

Linnéa Andersson   

 

 

 

  

Tel: 073-066 31 16, Växel: 011-10 19 09 

E-post: linnea.andersson@envigo.se 

Hemsida: www.envigo.se 
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