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TILLFÄLLIGT LOV UPPLAG BERGKROSS 

BAKGRUND 
Vid byggnation av nya ridsportanläggningen på Arnö 1:3 har ett överskott på berg uppstått. Istället 
för att köra bort berget, vilket är både dyrt och en belastning på miljön, vill vi krossa upp berget på 
plats och lagerhålla kross för användning i kommande projekt i kommunens regi. Av den anledningen 
söker vi nu ett tillfälligt bygglov för upplag. 

LOKALISERING 
Lokaliseringen är Arnö 1:3, se bifogad ritning. Marken tillhör ridsportanläggningen men kommer inte 
att nyttjas i nuläget. Den dagen ridsportanläggningen byggs ut är ytan där upplaget är planerat att 
vara en evenemangsyta. Ett upplag är därmed inte i vägen för kommande byggnation. 

Platsen är idag en öppen plats med ett fåtal träd, i huvudsak belägen på berg. Dessa förhållanden 
minskar risken för att marken blir sönderkörd eller på annat sätt förstörs av upplaget och ger att 
någon större återställande av mark inte är nödvändig. När all kross är avhämtad avvecklas upplaget. 

Tänkt lokalisering har ett undanskymt läge. Från risportanläggningen är upplaget inte synligt då det 
dels ligger på avstånd och dels skyms av en bergsslänt (ridsportanläggningen ligger lägre). Även åt 
det omtyckta området Janstorpsskogen är upplaget till stora delar dolt av trädskärm och 
skogsdungar. De populära promenadstråk som utgår från Janstorpsskogens parkering (som är 
belägen på ett ordentligt avstånd från upplaget) rör sig dessutom bort från upplaget och mot 
Snäckviken, där gräszonerna går i rundslingor, och inte mot upplaget.  

TIDER 
Bergkrossning kan påbörjas i mars 2021 och from då är upplag och avhämtning möjlig. Intresse för 
krossmaterial har redan visats men då materialet inte är lätt att omlokalisera, och kommande 
byggprojekt kan åka i tiden, vill vi inte riskera att hamna i tidsnöd och en mödosam omlokalisering. Vi 
söker därför lov för 5 år med möjlighet till förlängning. Med tanke på upplagets undanskymda 
lokalisering är tidsrymden rimlig. I det fall krossmaterial skulle finnas kvar den dag lovet upphör 
kommer det att omlokaliserats till annat upplag eller kommunal mark. 

MILJÖ 
Kontakt med miljöenheten är etablerat och beslut kring krossning bifogas bygglovsansökan. 
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