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Yttrande över nytt täkttillstånd för Aska bergtäkt Smedstad 1:4
Linköpings kommun framför följande synpunkter över Svevia AB:s ansökan
om fortsatt täkt och bortledande av grundvatten med mera på fastigheterna
Aska S:10 och Smedstad 1:4 i Linköpings kommun.
1. Ansökan avser tillstånd för brytning i 20 år, då kommunen tecknat
nyttjanderättsavtal för täktverksamhet omfattande 10 år från och med
2017 bedömer kommunen att lämplig tidsram för täktverksamheten bör
sättas till 10 år från och med erhållet täkttillstånd. Efter 10 års-perioden
ska en badplats iordningställas vilket innebär att ingen
täktverksamheten kan bedrivas på varken Aska S:10 eller Smedstad 1:4.
2. Då täktområdet ligger i anslutning till Tinnerö naturreservat och viktiga
friluftsområden ska en skyddszon på minst 25 meter skapas där
befintlig vegetation är orörd som insyns- och dammskydd i alla
väderstreck som inte vetter direkt mot nuvarande brytningsområde.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

3. I Översiktsplan för övningsområdet antagen 2003 påtalas att täkten på
sikt kommer att försvinna och att det därmed finns goda förutsättningar
att skapa rofyllda områden kring Tinnerö och Rosenkällsasjön. Tinnerö
är ett viktigt friluftsområde för Linköpingsborna med ca 70 000
besökare årligen och en stor mängd rödlistade arter. Då avståndet till
det nya täktområdet endast är 200 meter är det angeläget att stor hänsyn
tas till det omfattande friluftslivet i sydvästra delarna av naturreservatet
och då särskilt kring Rosenkällasjön
4. Om en bullervall anläggs ska den etableras efter en täktverksamhet på
10 år. Vid eventuell byggnation av bullervall innanför skyddszonen
som ska förvärvas av Linköpings kommun för frilufts- och
naturvårdsändamål, ska marken återställas.
5. Deponering av schaktmassor får inte ske på den del av Smedstad 1:4
som ska iordningsställas till badsjö. Rena schaktmassor får användas
för byggande av skyddsvallar på fastigheten, men ska inte innehålla
bitumenfattig asfalt, klinkers, betong eller annat inert byggavfall.
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6. Då täktens direkta närområde är störningskänsliga bör samma
begränsningar för bullrande verksamhet som gäller för verksamheten
idag gälla framgent (sommarhalvåret 1 april – 31 september 07-16
helgfri vardag och övriga året 07-17 helgfri vardag).
7. Den kvarvarande växtplatsen för den kommunala ansvarsarten
bombmurkla inom täktområdet på Aska S:10 bör även fortsättningsvis
fungera som skyddszon och granskogen bevaras orörd (det östra
objektet nr 854783 i kommunens naturvårdsprogram).
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