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Yttrande - Underrättelse om bemötande av synpunkter Ansökan om tillstånd till terminalverksamhet på Asknäs
1:301
Dnr KS21/360
Ekerö kommun har tagit del av NCC Industry ABs (Bolagets) bemötande av ingivna yttranden
samt de kompletterande handlingarna i ansökan om terminalverksamhet på fastigheten
1:301.
Kommunen anser att tillståndet ska tidsbegränsas enligt tidigare yrkande om tillstånd på 5
år, med möjlig förlängning på 5 år. Tillståndet innebär inte en nyetablering, tillståndet
innebär i praktiken en förlängning av verksamheten. Av miljöbalken 16 kap 2§ framgår att
tillstånd får ges för begränsad tid och att det är tillståndsmyndigheten som i det enskilda
fallet avgör om ett tillstånd ska tidsbegränsas. Kommunen anser att lokaliseringen kan
godtas på kort sikt med hänvisning till samhällsbyggnadsutvecklingen i området. Ett
samhälle i förändring kan tala för att den aktuella lokaliseringen, eller verksamheten i sig, på
längre sikt inte är lämplig
Kommunen anser trafikutredningen vara otillräcklig som underlag till en bedömning av
trafiken som följdverksamhet i tillståndsprocessen. Den nya aktuella in- och utfarten på
Ekerövägen är direkt olämplig och ska inte få användas av Bolaget. Vägsträckan vid tillfarten
på Ekerövägen kallas i trafikutredningen ”en raksträcka” men i realiteten befinner den sig på
insidan av en kurva med begränsade siktlinjer. Trafikutredningen om en avlastning av
Älvnäsvägen sker på bekostnad av en större belastning på en annan, redan tungt trafikerad
väg. Det handlar inte om en avlastning utan om att flytta problemet till ett redan ansträngt
läge. Åtgärderna som nu föreslås i praktiken (stopplikt och hastighetssänkning) framkommer
inte i trafikutredningen. Kommunen anser att det är lämpligare att transporter till och från
anläggningen fortsättningsvis sker via Älvnäsvägen ut till Ekerövägen alternativt att den nya
vägen begränsas till infart från Ekerövägen (högersväng) och utfart sker till Älvnäsvägen samt
att särskild uppmärksamhet och säkerhetshöjande åtgärder avseende transporter på
Älvnäsvägen och Ekerövägen ska vidtas.
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