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Överklagande av beslut om försiktighetsmått för en anmäld 
verksamhet inom fastigheten Erstavik 6:1 i Nacka kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen avvisar överklagandena från Siv Lavdas, Anna-Karin Sandström, 
Nina Thelin-Tiselius, Nacka miljövårdsråd samt Lindalens Egnahemsförening. 

Länsstyrelsen avslår övriga klagandes överklaganden. 

Bakgrund 

Till följd av en anmälan från NCC Roads AB om miljöfarlig verksamhet fattade 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun den 17 februari 2016, § 49, 
det beslut som framgår av bilaga 1. 

Beslutet har överklagats av ett antal personer, organisationer samt Tyresö 
kommun, se sändlista. Som grund för överklagandet anför de bl.a. följande. 
Felaktiga kartunderlag har legat till grund för beslutet. Någon markanalys 
avseende den nedlagda Skrubbatippen på grannfastigheten har inte gjorts. Det 
finns andra platser som är lämpligare. Verksamheten medför en betydande risk för 
att ett stort antal människor kommer att få sina levnadsförhållanden väsentligt 
försämrade eller att miljön kommer att försämras avsevärt. Verksamheten 
kommer att medföra minst 10 000 transportrörelser varje år. Verksamheten 
kommer att leda till buller, damning, lukt och vibrationer i området samt leriga 
vägar. Den aktuella platsen ligger för nära bostäder, daghem och skolor. I området 
bor många barnfamiljer. Verksamheten kommer att få en negativ påverkan på 
fastighetsprisema i området. Transporterna till den aktuella platsen kommer att bli 
långa. Anläggningen förfular närmiljön. Grundvattnet kan påverkas. Platsen kan 
användas till något bättre. Verksamheten kan försvåra för bostadsbyggandet i 
området. Inga alternativa platser har angetts. Frågan om tillgång till släckvatten 
samt hur släckvattnet ska tas om hand har inte utretts. Verksamheten kan 
motverka artspridningen i området. 

Flera av klagandena har även yrkat att det överklagade beslutet ska inhiberas. 

Motivering 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 2 kap. 1 § MB framgår bl.a. att vid frågor om tillsyn enligt miljöbalken är alla 
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga 
att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. 

Enligt 2 kap. 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 
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Av 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, 
framgår att när ett anmälningsärende är ordentligt utrett, ska den myndighet som 
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt 
miljöbalken om det behövs. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen prövar nu ärendet slutligt. Det saknas därmed skäl att fatta något 
särskilt beslut rörande de framställda inhibitionsyrkandena. 

Länsstyrelsen har endast att pröva den nu aktuella verksamheten. V ad klagandena 
anför om önskvärda alternativa verksamheter på platsen kan således inte läggas 
till grund för bedömningen. 

Vad klagandena anför om förfulning av området samt en negativ påverkan på 
fastighetsprisema är inte sådana omständigheter som beaktas vid en prövning 
enligt miljöbalken. Frågan om verksamhetens anpassning till omgivningen kan 
emellertid bli aktuell vid en eventuell bygglovsprövning enligt plan- och 
bygglagen. 

Den avverkning som enligt överklagandena har skett på platsen har inte 
behandlats i det överklagade beslutet. Denna kan därmed inte nu prövas av 
Länsstyrelsen. 

Rätt att överklaga 

Enligt 16 kap. 12 § MB får överklagbara domar eller beslut överklagas av bl.a. 
den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne 
emot. 

En förutsättning för att överklaga anses vara att personen kan tillfogas skada eller 
utsättas för annan olägenhet genom den verksamhet som ett beslut orsakar. Vidare 
ska risken för skada eller olägenhet röra ett av rättsordningen skyddat intresse och 
inte enbart vara teoretisk eller helt obetydlig. En åberopad skada på allemansrätten 
anses inte medföra klagorätt. 

Enligt Länsstyrelsens mening är Siv Lavdas, Anna-Karin Sandström och Nina 
Thelin-Tiselius bosatta på ett sådant avstånd från den aktuella platsen att de inte 
kan anses berörda på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga nämndens beslut. 
Vad de anför i sina överklaganden kan inte leda till någon annan bedömning. 
Deras överklaganden ska därför inte tas upp till prövning utan avvisas. 

Vad gäller miljöorganisationer kan sådana under vissa förutsättningar vara 
klagoberättigade även om de inte är direkt berörda av beslutet på det sätt som 
avses 16 kap. 12 § MB. Av 16 kap. 13 § MB framgår nämligen att överklagbara 
domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, om 
upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller 
i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får 
överklagas av vissa typer av ideella föreningar och andra juridiska personer. 

Det nu aktuella beslutet är emellertid inte ett beslut om tillstånd utan är att 
betrakta som ett tillsynsbeslut. Sådana beslut är inte omnämnda i 16 kap. 13 § 
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MB. Enligt praxis anses miljöorganisationer ha rätt att överklaga ett sådant 
tillsynsbeslut under förutsättning att det kan anses ha koppling till beslut om 
dispens eller tillstånd (jfr. Mark- och miljööverdomstolens dom MÖD 2015: 17). 
Så är emellertid inte fallet här. Överklagandena från Nacka miljövårdsråd och 
Lindalens Egnahemsförening ska därför avvisas. 

Överklagandet från Lindalens Egnahemsförening är undertecknat av Jan-Olov 
Persson, Christer Holmberg och Stefan Haag. Då dessa äger fastigheter respektive 
är bosatta inom ett sådant avstånd och i förhållande till den aktuella platsen att de 
får anses berörda av beslutet ska deras överklagande tas upp till prövning. 

Även övriga klagande äger fastigheter eller är bosatta inom ett sådant avstånd och 
i förhållande till den aktuella platsen att de får anses berörda av beslutet. 

Prövning i sak 

Miljöfarliga verksamheter delas enligt miljöprövningsförordningen in i s.k. A-, B
eller C-verksamheter. För att få bedriva en A-verksamhet krävs tillstånd av 
domstol. En B-verksamhet kräver tillstånd av Länsstyrelsen. C-verksamheter 
kräver emellertid inte tillstånd. För att få bedriva en sådan räcker det med att göra 
en anmälan till kommunen. 

I det nu aktuella ärendet har NCC Roads AB, efter revideringar, den 10 september 
2015 inkommit med en anmälan till Nacka kommuns miljöförvaltning. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har med anledning av denna fattat beslut om 
försiktighetsmått. Länsstyrelsen har bl.a. att bedöma är om dessa försiktighetsmått 
är tillräckliga mot bakgrund av miljöbalken. Länsstyrelsen har även möjlighet att 
förbjuda den anmälda verksamheten. 

Val av plats 

Den aktuella verksamheten ska huvudsakligen placeras utanför detaljplanerat 
område. Vissa delar av området kan emellertid komma att hamna inom område 
som omfattas av detaljplan. Någon prövning av verksamhetens planenlighet blir 
emellertid inte aktuell. Detta beror på att ärendet rör en anmälan av en 
verksamhet. Det är således inte fråga om en prövning av en ansökan om tillstånd 
eller dispens på det sätt som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket MB. (jmf. Be1iil 
Bengtsson m.fl., Miljöbalken En kommentar (1 jan. 2014, Zeteo), kommentaren 
till 2 kap. 6 §) 

Vad gäller den aktuella platsen konstaterar Länsstyrelsen följande. 
Verksamhetsområdet gränsar i norr till väg 229, Tyresö vägen, och är beläget strax 
öster om en av dess av- och påfarter. Enligt Nacka kommuns översiktsplan, 
antagen den 11 juni 2012, bör området användas för verksamheter på grund av 
störande buller från vägen (sid. 75). 

Vidare ligger den aktuella platsen i närheten av befintliga bostäder, främst i 
sydost. Det kortaste avståndet från verksamhetsområdets gräns till det närmaste 
bostadshuset kan enligt Länsstyrelsen uppskattas till ca 80 meter. Ljud från 
verksamheten och i viss mån från transporter till och från anläggningen kommer 
således att kunna höras vid i vart fall de närmaste bostäderna. Till anmälan har 
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Bilagor: 
1. Miljö- och stads byggnadsnämndens beslut den 17 februari 2016, § 49
2. Överklagandehänvisning

Sändlista: 
Klagande 
Kristina Aarum, Gränsvägen 7, 135 47 TYRESÖ 
Thor Martin Aarum, Gränsvägen 7, 135 47 TYRESÖ Jonna 
Andersson, Floxvägen 22, 138 39 ÄLTA 
Kenneth Andersson, Gränsvägen 54 A, 13 5 4 7 TYRESÖ 
Mikael Andersson, Erstaviksvägen 5 A, 135 47 TYRESÖ 
Sari Andersson, Gränsvägen 54 A, 135 47 TYRESÖ 
Kaarina Aspeheim, Erstaviksvägen 1 B, 135 47 TYRESÖ 
Kent Aspeheim, Erstaviksvägen 1 B, 13 5 4 7 TYRESÖ 
Emelie Aurell, Floxvägen 16, 138 39 ÄLTA 
Alexander Bergman, Erstaviksvägen 3 B, 135 47 TYRESÖ 
Kristin Björfelt, Floxvägen 10, 138 39 ÄLTA 
Allan Blomkvist, Linblomsvägen 20 A, 135 47 TYRESÖ 
Gunborg Blomkvist, Linblomsvägen 20 A, 135 47 TYRESÖ 
Sofia Brorsson, Erstaviksvägen 5 A, 135 47 TYRESÖ 
Malin Ekwall, Anemonvägen 6, 138 39 ÄLTA 
Hemik Eriksson, Borevägen 7 B, 135 47 TYRESÖ 
Linda Esperstrand, Erstaviksvägen 1 C, 135 47 TYRESÖ 
Teresia Fors, Erstaviksvägen 9 A, 135 47 TYRESÖ 
Louise Gidlund, Töresjövägen 34 A, 135 47 TYRESÖ 
Magnus Gidlund, Töresjövägen 34 A, 135 47 TYRESÖ 
Marcus Gustafsson, Töresjövägen 53, 135 47 TYRESÖ 
Stefan Haag, Bovägen 7 A, 135 47 TYRESÖ 
Rune Hallman, Gränsvägen 58, 135 47 TYRESÖ Catharina 
Hammar, Lövkojevägen 49, 138 39 ÄLTA Håkan Hansson, 
Gränsvägen 54 C, 135 47 TYRESÖ Bengt Hedman, 
Linblomsvägen 23, 135 47 TYRESÖ 
Eva Hedman, Linblomsvägen 23, 135 47 TYRESÖ Christer 
Holmberg, Malmvägen 12 A, 135 47 TYRESÖ Sofia 
Ivarsson, Sleipnervägen 3 A, 135 47 TYRESÖ Richard 
Jarnhed, Töresjövägen 38, 135 47 TYRESÖ Marie 
Johansson, Lovisedalsvägen 71, 13 8 3 9 ÄLTA Christina 
Jägare, Erstaviksvägen 1 A, 135 47 TYRESÖ Stefhan 
Jägare, Erstaviksvägen 1 A, 135 47 TYRESÖ 
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