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 Massoptimering Väst AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till en inert
deponi på fastigheten Vråssered 4:6 i Göteborgs Stad.
 
Ni har inkommit med synpunkter på att ansökan behöver kompletteras.
Ansökan har nu kompletterats och era synpunkter har bemötts av sökande. Kompletteringar
bifogas detta meddelande.
 
Ni får härmed tillfälle att återigen, utifrån gjorda kompletteringar, möjlighet att yttra er över om
ansökan behöver kompletteras och i så fall med vad och med vilken motivering.
 
Eventuellt yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 23 september
2020.
 
Om ni bedömer att underlaget är tillräckligt för att ni ska kunna lämna synpunkter på ansökan
som sådan och verksamhetens tillåtlighet, går det bra att göra det redan nu. Var då gärna tydliga
med att ni inte önskar få ärendet på remiss igen i samband med att ansökan kungörs.
 
Om ni inte avser att yttra er, vill vi att ni meddelar det så snart som möjligt.
 
Mot bakgrund av förvaltningslagens krav på snabb, enkel och kostnadseffektiv handläggning
kommer vi att vara restriktiva med att medge förlängd svarstid.
 

Yttrandet kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas omedelbart en bekräftelse på att vi har tagit emot
uppgifterna.
 
Yttrandet kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-13198-
2020 i ämnesraden. För att kunna skicka stora filer (totalt större än cirka 25 MB) till Länsstyrelsen behövs en
inbjudan till tjänsten Filskick. Denna inbjudan fås enkelt genom att skicka e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
 
Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av textmaterialet. Om
kompletteringarna omfattar mer än cirka 20 sidor bör även tre papperskopior skickas in.

 
Handläggare i ärendet är Therese Byström.
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_________________________________
Therese Byström 
Miljöskyddsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg
010-224 51 60
therese.bystrom@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
 
För en effektiv digital hantering av ditt ärende.
Kompletteringar och yttranden i pågående ärenden kan inlämnas via Länsstyrelsens e-tjänst. I
annat fall:

Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se
Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.
Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar till Länsstyrelsen behöver du få en
inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka
e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
 
Så behandlar vi dina personuppgifter
 

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

Bilaga 3e Följesedel SLU(15124040).xlsx 20 KB

Komplettering(13198-2020-40).pdf 8 MB

Komplettering(13198-2020-39).pdf 2 MB

Komplettering(13198-2020-38).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-37).pdf 200 KB

Komplettering(13198-2020-36).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-35).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-34).pdf 2 MB

Komplettering(13198-2020-33).pdf 300 KB

Komplettering(13198-2020-32).pdf 900 KB
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Komplettering(13198-2020-31).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-30).pdf 200 KB

Komplettering(13198-2020-29).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-28).pdf 200 KB

Komplettering(13198-2020-27).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-26).pdf 200 KB

Komplettering(13198-2020-25).pdf 100 KB

Komplettering(13198-2020-24).pdf 200 KB

Komplettering(13198-2020-23).pdf 2 MB

Komplettering(13198-2020-22).pdf 1 MB

Klicka på följande länk för att ladda ner de bifogade filerna:
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/mndlNCbXQa9Bgo7ConEx4M

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2020-10-02.

Meddelande från Länsstyrelserna:
Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker på vem som har skickat mejlet
eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken innehåller men att du
känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga om innehållet
i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english  

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/mndlNCbXQa9Bgo7ConEx4M
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