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Föreläggande om att komplettera anmälan och förbud 

mot att börja med verksamhet 

Erstavik 25:1, kross, mellanlagring m.m. 
 

Beslut om förbud 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutar att Skanska Industrial Solutions AB, 

org.nr. 556793–1638, inte får börja ta emot, behandla eller mellanlagra massor på Erstavik 

25:1, innan ärendet slutgiltigt avgjorts av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.  

Detta beslut gäller även om det överklagas. 

Beslut om komplettering 
Skanska Industrial Solutions AB, org.nr. 556793-1638, ska komplettera anmälan enligt 

följande: 

1. Redovisa att ni gjort ett samråd enligt 12 kap 6 § det eller varför det eventuellt inte 

skulle behövas. 

 

2. Redovisa hur 500 000-600 000 ton massor per år ska kunna användas som 

biprodukt inom en rimlig tidsrymd. 

 

3. Beskriv vilka typer och mängder av jord- och bergmassor som kommer att tas emot 

på anläggningen och som beräknas kunna avsättas och återanvändas igen i 

närområdet. 

 

4. Motivera varför ni vill mellanlagra och hur länge massor ska ligga på platsen. 

 

5. Redovisa att ni endera sökt tillstånd hos Miljöprövningsdelegationen för sortering 

och mekanisk bearbetning för att återvinna mer än 10 000 ton annat avfall eller 

varför Miljöprövningsdelegationen anser att det inte skulle behövas. 

 

6. Redovisa en dagvattenutredning med vilka åtgärder som behövs för att klara 

miljökvalitetsnormerna för mottagande vattenförekomster. 

 

7. Redovisa hur anläggningen försörjs med dricksvatten och hur avlopp från eventuella 

personalutrymmen ska lösas. Redovisa också hur ni får tillgång till vatten för 

dammbekämpning 
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8. Redovisa hur länge verksamheten beräknas pågå. 

 

9. Redovisa en bullerutredning, som visar vilka ljudnivåer verksamheten ger för hela 

det område som påverkas. Utredningen ska också omfatta buller under 

bygg/anläggningstiden och ungefär hur lång den tiden är. 

 

10. Motivera varför transporter kvällar och helger skulle tillåtas/behövas, särskilt innan 

den nya påfarten byggts. 

 

11. Redovisa vilka alternativa platser ni undersökt och varför den ni valt är bäst. 

Information till beslutet 

 

Detta beslut kan överklagas, se sista sidan. 

 

Redovisa ljudnivåer från alla arbetsmoment som kan bli aktuella, t.ex. sortering, krossning, 

tippning, lastning eventuell skutknackning och övrig hantering och från fordon i 

verksamheten. Tunga transporter vid bostäder nattetid innebär större risk för olägenhet. 

Kommentera/utred risken för störningar från lågfrekvent buller inomhus. 

Bullerutredningen bör visa att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller vid bostäder 

och förskolor klaras och vilka förutsättningar som gäller för det. Utredningen bör också visa 

vilka ljudnivåer trafiken till och från verksamheten ger upphov till. Särskilt viktigt är att ni 

visar att de maximala ljudnivåerna inte överskrids. Utredningen bör även visa att 

Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus (FoHMFS 2014:13) inte överskrids. 

Dessutom bör bullerutredningen visa att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från 

byggplatser klaras under anläggningstiden och vilka förutsättningar som gäller för det. 

 

Samråd gärna med miljöenheten när ni gör utredningarna. 

 

Ju snabbare ni skickar in kompletteringar, desto snabbare kan nämnden besluta i ärendet.  

Lagstöd 

Beslutet om åtgärder är taget med stöd av miljöbalken 26 kap §§ 9, 21 och 22, 22 kap § 19, 2 

kap §§ 1, 2, 3 och 7 samt 25 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I 

bedömningarna har miljöbalkens 2 kap 7 § beaktats.  

 

Besluten har fattats av handläggare vid miljöenheten med stöd av Miljö- och 

stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkterna M4, M9, M11 och M12. 
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Ärendet 
Miljöenheten tog den 27 september emot er anmälan om nyetablering av verksamhet på 

Erstavik 25:1. Anmälan gäller miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Skäl till beslut 
Miljöenheten ser positivt på alla åtgärder som görs för att minska transporter och öka 

återvinningen av massor. Det gäller särskilt för att lokalt ta hand om massor som uppstår i 

den utbyggnad av Nacka stad som börjat. 

 

Miljöenheten bedömer att ärendet är principiellt och viktigt, vilket innebär att miljöenheten 

inte kan fatta slutgiltigt beslut i ärendet. Därför beslutar vi att ni inte får börja verksamheten 

innan ärendet slutgiltigt avgjorts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  

 

Miljöenheten bedömer också att det saknas tillräckligt underlag för att kunna besluta i 

ärendet och att ni därför ska komplettera anmälan. 

 

De ytor ni redovisat som arbetsområde ligger utanför detaljplanelagt område. Då behöver ni 

göra ett samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

 

Enligt anmälan ska ni under en 10 års period ska ta emot 500 000-600 000 ton bergmassor 

per år från tunnelbanan och andra byggprojekt i Nacka kommun. Kan massorna inte föras 

tillbaka till lämpliga anläggningsprojekt är de att betrakta som avfall. För så stora mängder 

massor som samlas in och ska användas för bygg- och anläggningsändamål finns en 

tillståndsplikt (B) enligt Miljöprövningsförordningens 29 kap 48 §. Verksamhetskod 90.30 

gäller för att lagra icke farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid 

något tillfälle är mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads eller 

anläggningsändamål. 

Anläggning för sortering av mer än 10 000 ton annat avfall än farligt avfall per år har 

tillståndsplikt (B) och verksamhetkod 90:70. Anläggning för att genom mekanisk 

bearbetning återvinna mer än 10 000 ton annat avfall än farligt avfall per år har 

tillståndsplikt (B) och verksamhetkod 90:100 

Här är Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller (rapport 6538): 

 

Ekvivalent ljudnivå 

50 dBA vardagar kl. 6:00-18:00 

45 dBA kl. 18:00-22:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar kl. 6:00-18:00 

40 dBA kl. 22:00-06:00 

 

Maximal ljudnivå 

55 dBA kl. 22:00-06:00 
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Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och uteplats, för bostäder, förskolor m.m. 

 

 

Miljöenheten 

 

 

 

Anneli Castan 

Miljö- o hälsoskyddsinspektör 

08-718 92 86 

anneli.castan@nacka.se 

 

 

 

 

Kopia: Länsstyrelsen 

 

 

 

 

Om du vill överklaga detta beslut 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skicka ditt överklagande till miljöenheten senast 
tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid 
skickas handlingarna vidare till länsstyrelsen som bedömer ärendet. Miljöenheten kan också 
ändra beslutet om det visar sig innehålla felaktigheter.  
 
Ange i överklagandet vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är felaktigt 
samt vilken ändring du önskar. Ange namn, personnummer, postadress, telefonnummer 
och ärendenummer i överklagandet. Underteckna med din namnteckning. 
 
Om något är oklart vänd dig till miljöenheten:  
Telefon: 08-718 80 00 
Postadress: Nacka kommun, miljöenheten, 131 81 Nacka 
Mejladress: miljoenheten@nacka.se 

mailto:anneli.castan@nacka.se

