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Hej!
Tack för era synpunkter!
Många av de frågor ni ställer och vill ha utredda kommer vi att utreda i samband med att vi tar fram en formell
ansökan och är alltså inte utredda än. Det gäller bland annat frågor om:
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Lokaliserings och behovsanalys
- Bullerberäkningar
- C-anmälans verksamhet
- Försiktighetsåtgärder
Vi har redan haft möte med tillstånds- och tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen och kommunen) och har där
redogjort för de uppgifter ni har fått ta del av. Något ytterligare möte är inte aktuellt.
Gällande de andra deponierna ni nämner så känner vi väl till deras verksamheter och ser att det finns behov av
ytterligare plats för mottagning av inerta massor.
Transporterna kommer att köras på en BK1 väg som kan ta den typen av transporter som vi kommer att köra. Vi
räknar med att hälften av transporterna går vi Lerum och hälften via Olofstorp. Vi har redovisat de siffror ni
refererar till och har även räknat på den totala ökningen tur och retur, vilket är redovisat som en procentsats i
underlaget.
Gällande karaktären och de halter som ska tas emot så kommer det att redovisas i den ansökan som kommer att
lämnas in till Länsstyrelsen framöver. Den frågan är lyft vid det tidigare samrådet med dem. Det är Länsstyrelsen
som ska ta ställning till underlaget och pröva ansökan.
Vi kommer att ta med era synpunkter i den samrådsredogörelse som vi ska skicka till Länsstyrelsen.
Med vänlig hälsning
Linda Björnberg
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Hej,
Sänder härmed yttrande angående Massoptimering Väst AB önskan om ansöka tillstånd för en inertdeponi på
Vråssered 4:6
Med vänliga hälsningar Richard Jörgensen och Johan Ribaeus
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