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BAKGRUND OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR
• Kommunen initiativtagare
• Behov av ytor för verksamheter och 

masshantering
• Utredningar
- Naturvärden
- Artskyddsutredning
- Dagvatten
- Översiktlig bullerutredning 

avseende masshantering och 
krossverksamhet

- Översiktlig lokaliseringsutredning 
masshantering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag nämner redan nu att utredning om masshanteringen är kompletterad med och ligger ute på hemsidan. 



PROJEKTETS UPPDRAG OCH MÅL

• Tillskapa maximalt antal 
byggrätter för verksamheter 
inom och i anslutning till 
Kummelbergets
verksamhetsområde.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kummelbergets verksamhetsområde ska få plats för fler verksamheter, dels genom att området utökas och dels genom förtätning. Här kan mellan 100 och 200 nya arbetsplatser tillkomma, beroende på vilka verksamheter som flyttar in och hur stor mark som kan nyttjas.



NACKAS 
ÖVERSIKTSPLAN 2018

• A1 Kummelberget
• Markanvändning i översiktsplanen är 

arbetsplatsområde
• Enligt översiktsplanen medges en viss 

utökning av befintligt 
verksamhetsområde i delar som ej 
omfattas av Skarpnäs naturreservat. 

• Detaljplaneförslaget överensstämmer 
med intentionerna i översiktsplanen



STRANDSKYDD OCH TIDIGARE FÖRESLAGEN 
NATURRESERVATSGRÄNS

• 300 meters strandskydd

• Skarpnäs Naturreservat 
tidigare föreslagen 
reservatsgräns från 2015.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Normalt sett är strandskyddet 100 m, men här är utökat strandskydd till 300mNuvarande förslag till naturreservat omfattar närmare 2,3 miljoner (230 ha) kvm landområde. Samrådet för naturreservatet är en separat process och pågår nu fram till den 14 mars. Då man senast kan lämna synpunkter. Beslut beräknas att tas innan sommaren



DELOMRÅDEN
• Initialt ca 97000 

kvm enligt ÖP
• Nu ca 58000 kvm
• Utvidgningen 

inbegriper flera 
svåra frågor bland 
annat avseende 
naturvärden, 
strandskydd, buller.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ytor för verksamheter minskas med ca 40´kvm i detta förslag  gentemot vad som föreslås i ÖP och Start-pm. 



NATURVÄRDES-
INVENTERING

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inget område påvisar Mycket högt värde. Nyckelbiotoper utpekade av Skogsvårdsstyrelsen



STRANDSKYDD
Särskilda skäl för 
upphävande av strandskydd
• behövs för att utvidga en 

pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan 
genomföras utanför 
området

• behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför 
området

Presentatör
Presentationsanteckningar
De inringade områdena är de som föreslås att planläggas. Områden inom gul ring ligger utanför strandskyddsområde.Strandskyddet är en svår fråga. För att kunna upphäva strandskydd krävs sk särskilda skäl. Det finns 6 st. vi har har anfört 2 (säg dessa). Vi vet inte hur länsstyrelsen kommer att bedöma de skäl vi anfört. Det kommer vi få veta efter samrådet.



PLANFÖRSLAG

- Högsta nockhöjd 13 
meter

- Krav på stängsel mot 
naturmarken

- Dagvattenkrav, 
fördröjning

- Krossverksamhet ska 
ske i bullerdämpande 
tält/byggnad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Visa massh var



YTA FÖR MASSHANTERING OCH 
STENKROSS

• Behov av lokal masshantering inklusive mellanlagring är 
stort 

• Ur miljömässigt hänseende så är det viktigt med minskade 
utsläpp pga kortare transporter

• Minskade kostnader

Presentatör
Presentationsanteckningar
Länsstyrelsen har ett pågående arbete med en  sk regional masshanteringsplan. I den finns uppgifter om att masstransporter står för  ca 90 000 ton co2 utsläpp per år i sthlm län vilket motsvarar 28% co2 utsläppen från tunga transporter i sthlms län, det vikten av att vidta åtgärder för att minska utsläppen. I det här ligger att kommunerna måste ta ett större ansvar för att hitta platser. En planprocess tar ofta lång tid, den här har pågått i 3 år och under arbetets gång har behovet av en yta för masshantering växt fram. Vår enhet för strategiska frågor har i samband med att länsstyrelsen påbörjat ett arbete om regional masshantering tagit fram utredningar för att belysa var i nacka kommun det kan placeras. Vad avser platser för lokal masshantering har kummelberget pekats ut. Som alla säkert förstår är det en svår uppgift i Nacka då de antingen hamnar nära bostadsbebyggelse eller naturområden eller både och. Jag lämnar över till Petter.  



YTA FÖR MASSHANTERING OCH STENKROSS
Bullerriktvärden som behöver klaras:

Bostäder
50 dBA medelvärde vid fasad
30 dBA medelvärde inomhus

Verksamheter
30 dBA medelvärde vid vistelseytor kontor etc
inomhus. Annars bedömning av vad det är för 
typ av lokal och se om det är en olägenhet

Friluftsområde som är en tyst miljö
40 dBA medelvärde utomhus

Bilden visar odämpad krossverksamhet uppe på 
berget, översiktlig beräkning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Masshantering, som inbegriper både krossning av berg och upplag av grus och makadam i olika fraktioner, storlekar, är mycket angeläget att kunna anordna lokalt inom kommunen. 500´ton. Bara för att det i planbeskrivning nämnt att det tar ca 10-11´kvm i anspråk och vi föreslår 15´ betyder inte det är anläggningen ska hantera 750´ton vilket jag sett är en siffra som nämns. Krossmaterial tar mycket yta i anspråk och i det sammanhanget är 15´kvm inte en stor yta. Hur stor volym som får hanteras regleras i tillståndet från miljöenheten. Ca 500´ton är troligen en rimlig mängd att förutspå i detta skede.I samband med masshantering uppkommer damm, sk damning. Detta är i huvudsak ett arbetsmiljöproblem då merparten faller ner nära källan. Inkapsling av tex transportband, vattenbegjutning och tält begränsar damningen. Arbetsmiljöverket har föreskrifter avseende exponering av damm.Sedan är det så att en tillfällig kross under byggskedet inte behöver stöd i en detaljplan utan tillståndsprövas av miljöenheten? petter



YTA FÖR MASSHANTERING OCH STENKROSS

Alternativ översiktlig beräkning

En punktkälla
Lägre placerad
Bullernivå, 122 dBA
I övrigt helt odämpad

Bullret behöver dämpas ytterligare

Presentatör
Presentationsanteckningar
Masshantering, som inbegriper både krossning av berg och upplag av grus och makadam i olika fraktioner, storlekar, är mycket angeläget att kunna anordna lokalt inom kommunen. 500´ton. Bara för att det i planbeskrivning nämnt att det tar ca 10-11´kvm i anspråk och vi föreslår 15´ betyder inte det är anläggningen ska hantera 750´ton vilket jag sett är en siffra som nämns. Krossmaterial tar mycket yta i anspråk och i det sammanhanget är 15´kvm inte en stor yta. Hur stor volym som får hanteras regleras i tillståndet från miljöenheten. Ca 500´ton är troligen en rimlig mängd att förutspå i detta skede.I samband med masshantering uppkommer damm, sk damning. Detta är i huvudsak ett arbetsmiljöproblem då merparten faller ner nära källan. Inkapsling av tex transportband, vattenbegjutning och tält begränsar damningen. Arbetsmiljöverket har föreskrifter avseende exponering av damm.Sedan är det så att en tillfällig kross under byggskedet inte behöver stöd i en detaljplan utan tillståndsprövas av miljöenheten? petter



YTA FÖR MASSHANTERING OCH STENKROSS

Alternativ översiktlig beräkning

Exempel, dämpat 12 dBA
(Sänkt nivå inte avskärmat)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Masshantering, som inbegriper både krossning av berg och upplag av grus och makadam i olika fraktioner, storlekar, är mycket angeläget att kunna anordna lokalt inom kommunen. 500´ton. Bara för att det i planbeskrivning nämnt att det tar ca 10-11´kvm i anspråk och vi föreslår 15´ betyder inte det är anläggningen ska hantera 750´ton vilket jag sett är en siffra som nämns. Krossmaterial tar mycket yta i anspråk och i det sammanhanget är 15´kvm inte en stor yta. Hur stor volym som får hanteras regleras i tillståndet från miljöenheten. Ca 500´ton är troligen en rimlig mängd att förutspå i detta skede.I samband med masshantering uppkommer damm, sk damning. Detta är i huvudsak ett arbetsmiljöproblem då merparten faller ner nära källan. Inkapsling av tex transportband, vattenbegjutning och tält begränsar damningen. Arbetsmiljöverket har föreskrifter avseende exponering av damm.Sedan är det så att en tillfällig kross under byggskedet inte behöver stöd i en detaljplan utan tillståndsprövas av miljöenheten? petter



ÅTGÄRDER SOM DÄMPAR BULLER
• Inbyggd kross i tält eller byggnad
• Bullerplank
• Containrar uppställda på varandra t ex runt lastplats
• Flak dämpade med gummimatta
• Placering av upplagshögar
• Bakom bergsskärning
• Inkapslat transportband

Presentatör
Presentationsanteckningar
Masshantering, som inbegriper både krossning av berg och upplag av grus och makadam i olika fraktioner, storlekar, är mycket angeläget att kunna anordna lokalt inom kommunen. 500´ton. Bara för att det i planbeskrivning nämnt att det tar ca 10-11´kvm i anspråk och vi föreslår 15´ betyder inte det är anläggningen ska hantera 750´ton vilket jag sett är en siffra som nämns. Krossmaterial tar mycket yta i anspråk och i det sammanhanget är 15´kvm inte en stor yta. Hur stor volym som får hanteras regleras i tillståndet från miljöenheten. Ca 500´ton är troligen en rimlig mängd att förutspå i detta skede.I samband med masshantering uppkommer damm, sk damning. Detta är i huvudsak ett arbetsmiljöproblem då merparten faller ner nära källan. Inkapsling av tex transportband, vattenbegjutning och tält begränsar damningen. Arbetsmiljöverket har föreskrifter avseende exponering av damm.Sedan är det så att en tillfällig kross under byggskedet inte behöver stöd i en detaljplan utan tillståndsprövas av miljöenheten? Petter



YTA FÖR MASSHANTERING OCH 
STENKROSS
• Inhämta synpunkter från samrådet
• Utredning med teknisk del om dämpningsåtgärder, bullerberäkning, 

luftkvalitet och andra miljöfrågor
• Bedömning om det är genomförbart
• Bedömning om det är lämplig plats enligt PBL
• Planbestämmelse om att krossen ska vara inbyggd, finns möjlighet till 

ytterligare planbestämmelse?
• Kommunens mark - hur reglerar vi detta i avtal?
• Detaljplanen anvisar en yta men krossen behöver även beslut från 

miljöenheten med villkor om buller, damning, arbetstid mm

Presentatör
Presentationsanteckningar
Masshantering, som inbegriper både krossning av berg och upplag av grus och makadam i olika fraktioner, storlekar, är mycket angeläget att kunna anordna lokalt inom kommunen. 500´ton. Bara för att det i planbeskrivning nämnt att det tar ca 10-11´kvm i anspråk och vi föreslår 15´ betyder inte det är anläggningen ska hantera 750´ton vilket jag sett är en siffra som nämns. Krossmaterial tar mycket yta i anspråk och i det sammanhanget är 15´kvm inte en stor yta. Hur stor volym som får hanteras regleras i tillståndet från miljöenheten. Ca 500´ton är troligen en rimlig mängd att förutspå i detta skede.I samband med masshantering uppkommer damm, sk damning. Detta är i huvudsak ett arbetsmiljöproblem då merparten faller ner nära källan. Inkapsling av tex transportband, vattenbegjutning och tält begränsar damningen. Arbetsmiljöverket har föreskrifter avseende exponering av damm.Sedan är det så att en tillfällig kross under byggskedet inte behöver stöd i en detaljplan utan tillståndsprövas av miljöenheten? petter



TRAFIK
SKARPÖVÄGEN MED NUVARANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Senaste mätning 2019-11-04 (7 dagar) Fordonsrörelser/dag

Dygnstrafik 3 759

Vardag 4 312

Helgdag 2 376

Tung trafik 21.2% (ca 800)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utsläpp 1 km med last motsvarar 2,7 mil med personbil. Hur mkt mer beräknas en 20% ökning av ytan genereraNy bebyggelse vid Telegrafberget beräknas generera ytterligare ca 1 200 fordonsrörelser/dag. Exempel ca 500 000-600 000 ton material per år beräknas ge ca180 fordonsrörelser/ dag. Verksamhet igång ca 220-250 dagar per år, vardagar 06-18.



EKONOMI

• KOSTNADER
• Planarbete och utredningar bedöms uppgå till cirka 4,5 

miljoner kronor
• Utbyggnad av vägar bedöms uppgå till cirka 4,7 miljoner 

kronor
• Vatten-, avlopps- och dagvattenåtgärder bedöms uppgå till 

cirka 4 miljoner kronor

• FINANSIERING
• Markförsäljning och tomträttsavgäld

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inom planområdet ska kommunen förlänga nuvarande Svarvargatan med cirka 60 meter och bygga en vändplan.dagvattenåtgärder, här ingår ett makadammagasin samt uppgradering av pumpstation. Försäljning av mark beräknas uppgå till cirka 30-35 miljoner kronor. Delar av den tillkommande tomtmarken kommer även upplåtas med tomträtt. Markanvisning sker när detaljplanen har vunnit laga kraft. Förväntat överskott i projektet beräknas bli cirka 20-25 miljoner Driftkostnaden beräknas uppgå till cirka 0,2 miljoner kronor per år inklusive kapitalkostnad.



GENOMFÖRANDE - UTBYGGNAD

• TIDIGAST KVARTAL 3 ÅR 2023
• Försäljning eller utarrendering av kommunal mark
• Utbyggnad av allmänna anläggningar (vägar,  VA-, 

dagvattenåtgärder mm)
• Markarbeten och byggnation



KONSEKVENSER
• Utvecklingsmöjlighet för det befintliga företag
• Etablering av lokal masshantering bidrar till minskade transporter

och därmed minskade utsläpp/klimatpåverkan
• Dagvattenrening förbättras

• Naturvärden försvinner (ev. påverkan på arter)
• Landskapsbild påverkas av markarbeten och sprängningar
• Upphävande av strandskydd osäker
• Buller från trafik och krossverksamhet samt damm
• Gångförbindelser från verksamhetsområdet till naturreservat 

behöver delvis ledas om

Presentatör
Presentationsanteckningar
Liksom med alla svåra frågor har vi resonerat kring negativa och positiva effekter, och gjort en avvägning utifrån dessa. Angela förkortat.Detaljplanen möjliggör för både (nya företagsetableringar) och utvecklingsmöjligheter för det befintliga näringslivet. Etablering av lokal masshantering bidrar till minskade transporter totalt sett i Stockholmsområdet och därmed minskade utsläpp/klimatpåverkan.Dagvattenhanteringen innebär att dagvattnet blir renare än innan Myrsjön och Askrikefjärden enligt framtagen dagvattenutredning.Kan vi säga något om vad det är för naturvärden, skog, träd mm, ev arter som utretts/ska skyddas?Det kommer fortsättningsvis vara samma goda tillgänglighet för allmänheten att komma till reservatet från verksamhetsområdet samt finnas möjligheter att röra sig runt området eller i närområdet.



Planuppdrag/
Start-PM Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Synpunkter

Färdig detaljplanFramtagande planförslag

Kvartal 1 2023 Kvartal 2 2023*Kvartal 4 20228 feb – 22 mars 2022feb 2019

bearbetning

Synpunkter

Utbyggnad

*Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas 

PLANPROCESS OCH TIDPLAN



VAR KAN JAG LÄSA MER?

Under samrådsperioden finns detaljplaneförslaget 
tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och i 
Orminge centrum. 

www.nacka.se/kummelberget

Presentatör
Presentationsanteckningar
Annonsering har gjorts i dn och svd men inte i lokaltidningen. Det har skett i enlighet med våra rutiner och skyldighet enligt Pbl. Att även inbegripa lokalpressen som jag vet en del efterfrågat är en fråga vi isåfall får ta med oss och fundera över om rutiner ska ändras.Utskick i pappersform har gjorts till berörda enligt fastighetsförteckningen som Lantmäteriet upprättar. Som sk sakägare räknas gränsgrannar. Verksamheter får enligt lagstiftningen tåla högre bullernivåer än bostäder. SKULLE SAMRÅDSKRETSEN VARA STÖRRE FLER FÖRETAG?



HUR LÄMNAR JAG SYNPUNKTER?

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 22 mars 2022 till: 
registrator.plan@nacka.se eller till:

Nacka Kommun

Planenheten KFKS 2019/60

131 81 Nacka

KFKS 2019/60 i ämnesraden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Annonsering har gjorts i dn och svd men inte i lokaltidningen. Det har skett i enlighet med våra rutiner och skyldighet enligt Pbl. Att även inbegripa lokalpressen som jag vet en del efterfrågat är en fråga vi isåfall får ta med oss och fundera över om rutiner ska ändras.Utskick i pappersform har gjorts till berörda enligt fastighetsförteckningen som Lantmäteriet upprättar. Som sk sakägare räknas gränsgrannar. Verksamheter får enligt lagstiftningen tåla högre bullernivåer än bostäder. SKULLE SAMRÅDSKRETSEN VARA STÖRRE FLER FÖRETAG?

mailto:registrator.plan@nacka.se


TACK FÖR ATT NI DELTOG!
Om ni har frågor kring planförslaget så kan ni kontakta:

Alexander Erixson, planarkitekt, alexander.erixson@nacka.se

telefon 08-718 77 35

Lisa Bergdahl, projektledare lisa.bergdahl@nacka.se

mailto:alexander.erixson@nacka.se
mailto:lisa.bergdahl@nacka.se


ÄNDRING 
AV 
DETALJPLAN

Presentatör
Presentationsanteckningar
Parallellt med arbetet om utvidgning av området-det vi presenterar idag. Har ett planarbete påbörjats för att se över vissa befintliga detaljplaner i området, de inom rödmarkerat område. Vissa mindre detaljplaner där fastighetsägarna redan fått önskemål tillgodosedda, är inte tänkta att ta med – de som är markerade i bilden. Skarpnäs 6:1 ska tas med då de fått ett positivt planbesked om att kunna anordna korttidsboende. I detta arbete kanske vi ser över byggnadshöjder, idag regleras höjden till takfoten –alltså där taket slutar. Sedan kan ett 45 gradigt tak utföras. Det är då lämpligare att begränsa den så kallade nockhöjden dvs där taket slutar.MEN jag vill poängtera att detta arbete inte ingår i det förslag vi presenterar och diskuterar idag. 
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