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Plats och tid

Beslutande 
närvarande

Övriga närvarande

Paragrafer

Bällstarummet kl. 13:00-14:08

Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande), Parisa Liljestrand (M) 
(ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), Lars Carlsson (C), Per 
Forssberg (KD)

Kristoffer Uddén (Exploateringschef), Jesper Westberg 
(Kommunsekreterare), Elwe Nilsson (M) (Adjungerad från bygg- och 
miljötillsynsnämnden), Sven-Olof Ekström (S) (Adjungerad från bygg- 
och miljötillsynsnämnden), Jerri Bergström (S) (Adjungerad från 
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott), Poa Hellqvist 
(Planchef), Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Victor Kilén 
(Kommundirektör), Anders Nahlbom (Projektchef), Carl Henricsson 
(Miljöplanerare), Johan Rosberg (Planarkitekt)

§5

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Parisa Liljestrand (M)

Justerande _______________________
Gustav Elfström (S) 
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§ 5
Remissyttrande - Tillståndsansökan för bergtäktsverksamhet på 
fastigheten Norrhall 3:1 (KS 2019.392)

Beslut
Kommunstyrelsen plan- och miljöutskott beslutar att Vallentuna kommun antar förslag till 
yttrande daterat 2019-12-10 som svar på tillståndsansökan för anläggning av bergtäkt på 
fastigheten Norrhall 3:1, daterad 2018-11-16. Beslutet tas med direktjustering av protokoll.

Ärendebeskrivning
En tillståndsansökan för etablering av en bergtäkt på fastigheten Norrhall 3:1 har inkommit 
till mark- och miljödomstolen. Kommunen har fått ansökan på remiss och har till den 22/1 
2020 för att skicka ett svar, detta kräver att beslutet tas med direktjustering av protokoll för att 
kommunen ska hinna svara i tid. Planavdelningen och miljöavdelningen har granskat ansökan 
och tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande för beslut i plan- och miljöutskottet. 
Sammantaget rekommenderas att kommunen avstyrker ansökan om bergtäktsverksamhet på 
fastigheten sett till höga naturvärden på platsen, risk för negativ påverkan på närboendes 
enskilda dricksvattenbrunnar, risk för påverkan på vattenkvalitet i närliggande sjöar, bristande 
underlag vad gäller trafiksäkerhet och trafikbuller samt bristande underlag kring övriga 
störningar från verksamheten såsom vibrationer och sprängningar.

Yrkanden
Ordförande , Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.
Beslutsunderlag

 Remissyttrande - Tillståndsansökan för bergtäktsverksamhet på fastigheten Norrhall 3:1
 Yttrande - Tillståndsansökan för bergtäktsverksamhet på fastigheten Norrhall 3:1
 Tillståndsansökan för bergtäkt på fastigheten Norrhall 3:1, mål M7976-18

Expedieras till 
Akten
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