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§ 47 KFKS 2018/564 

Detaljplan för Kummelbergets verksamhetsområde 
Yttrande under samråd till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antar föreslaget yttrande till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i bilaga 1 till enheten för strategisk stadsutvecklings 
tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2022, med ändring att tredje stycket i yttrandet 
ersätts av följande. 
 
”Kommunstyrelsen avstyrker den del av planförslaget som medger etablering av permanent 
masshantering och stenkross. Det är förvisso bra att de massor som uppkommer vid 
tunnelbane- och bostadsbyggen i Nacka kan omhändertas lokalt och cirkulärt, men det bör 
i första hand ske i Kovik. Det är inte lämpligt med en stenkross eller masshanteringsplats i 
en företagsby, den bör ligga mer avsides. Planbestämmelsen bör därför ändras i denna del 
så att den blir densamma i hela området, dvs J.” 
 
Detta beslut fattas med stöd av punkten 9.2 i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har fått detaljplanen för Kummelbergets verksamhetsområde på remiss 
för att yttra sig under samrådstiden 8 februari till och med 22 mars 2022. Planområdet 
ligger inom kommundelen norra Boo, cirka 1 km norr om Orminge centrum och omfattar 
58 000 kvadratmeter verksamhetsyta.  Detaljplanens syfte är att utöka Kummelbergets 
verksamhetsområde med ytterligare ytor så att befintliga företag kan växa och nya 
tillkomma.  
 
I yttrandet lyfter kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott bland annat att detaljplanen är 
ett positivt bidrag till kommunens mål om 15 000 arbetsplatser till 2030, att det är positivt 
att masshantering prövas på platsen samt att ytor om cirka 40 000 kvadratmeter som i 
översiktsplanen definierats som verksamhetsmark istället har blivit en del av det planerade 
naturreservatet Skarpnäs. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott tillstyrker 
detaljplanens samrådsförslag, som i huvudsak har utformats med kommunens översiktliga 
planer och strategier, men avstyrker den del av planförslaget som medger etablering av 
permanent masshantering och stenkross. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 18 februari 2022  
Bilaga 1 Förslag till yttrande, reviderat den 15 mars 2022 (Yttrandet har justerats utifrån 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts beslut.) 
Bilaga 2 Planbeskrivning 
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Bilaga 3 Plankarta  

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Johan Krogh (C), Karin Teljstedt (KD) och 
Gunilla Grudevall-Steen (L), att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott bifaller det 
föreslagna yttrandet, med ändring att tredje stycket i yttrandet ersätts av följande. 
 
”Kommunstyrelsen avstyrker den del av planförslaget som medger etablering av permanent 
masshantering och stenkross. Det är förvisso bra att de massor som uppkommer vid 
tunnelbane- och bostadsbyggen i Nacka kan omhändertas lokalt och cirkulärt, men det bör 
i första hand ske i Kovik. Det är inte lämpligt med en stenkross eller masshanteringsplats i 
en företagsby, den bör ligga mer avsides. Planbestämmelsen bör därför ändras i denna del 
så att den blir densamma i hela området, dvs J.” 
 
Henrik Unosson (S) instämde i ovanstående yrkande från alliansen samt yrkade därutöver 
bifall till nedanstående ändring. 
”Att områdena B G I J inte planläggs för verksamhet.” 
 
Christina Ståldal (NL) instämde i ovanstående yrkanden från alliansen samt Henrik 
Unosson. 
 
Sidney Holm (MP) yrkade bifall till nedanstående förslag till yttrande. 
”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott avslår detaljplanens samrådsförslag, då det 
innebär för stora negativa konsekvenser för de boendes närmiljö.  
Utskottet anser generellt att det är viktigt att skapa möjligheter både för befintliga företag 
att växa och nya att tillkomma. Alla exploateringar måste dock vägas mot olika andra 
intressen, och just här finner vi att de boendes behov av en lugn och trygg närmiljö väger 
tyngre än den idag föreslagna expansionen av verksamhetsområdet.  
Särskilt negativt anser utskottet det är att detaljplanen öppnar upp för möjligheter till en 
stenkross så nära ett tätbebyggt bostadsområde. Behovet av masshantering kan aldrig väga 
upp den påverkan som uppstår för så många närboende i form av buller, dammbildning, 
risk för spridning av miljöfarliga ämnen och en stor ökning av tung trafik.” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget från alliansen mot förslaget från Sidney Holm och fann 
att stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i enlighet med förslaget från alliansen. 
 
Därefter ställde ordföranden ändringsförslaget från Henrik Unosson mot avslag och fann 
att stadsutvecklingsutskottet hade avslagit förslaget. 
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Protokollsanteckningar 
Mats Gerdau lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
Det byggs mycket i Nacka och då är det viktigt att samtidigt skydda natur för framtiden. Vi 
vill att halva Nacka ska vara grönt. Vi ser fram emot att Skarpnäs snart blir vårt 17:e 
naturreservat, ett stort område på 250 hektar vacker natur. Nackaborna är redan idag de 
kommuninvånare som har närmast till skyddad natur i hela Sverige, i och med detta beslut 
så stärks den positionen ytterligare. 
Skarpnäs naturreservat säkerställer det viktiga gröna sambandet i den sk Nacka-
Värmdökilen, som är en viktig spridningskorridor för hela regionens biologiska mångfald.  
Som alltid handlar politiskt beslutsfattande om avvägningar av olika intressen. Vi 
konstaterar att avgränsningen mot Kummelbergets verksamhetsområde i detta förslag gör 
att 40 000 kvadratmeter natur, som tidigare var tänkta att inkluderas i verksamhetsområdet, 
nu i stället får bli naturmark. Genom detta så räddar vi områden med höga naturvärden. 
Samtidigt ges företag möjlighet att etablera sig och växa och skapa nya arbetstillfällen för 
Nackaborna.” 
I ovanstående protokollsanteckning instämde Johan Krogh för Centerpartiet, 
Gunilla Grudevall-Steen för Liberalerna samt Karin Teljstedt för Kristdemokraterna. 
 
Henrik Unosson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna.  
”I samrådsförslaget identifierade vi 4 områden som vi ser som direkt olämpliga för 
byggnation: B, G, I, J. Vi ser höga naturvärden inom planområdet som vi vill bevara. När 
det gäller verksamheter för massahantering eftersökte vi väldigt stränga krav på ljud och 
buller, mycket för att den tilltänkta platsen ligger i direkt anslutning till såväl naturområde 
som bostäder. 
Med ett utökat antal verksamheter i Kummelberget skulle trafiken till och från området att 
öka. Trafiksäkerheten måste säkerställas för alla trafikanter med särskilt stor hänsyn till 
gående och cyklister. Barnperspektivet är oerhört viktigt i området, både i dagsläget och i 
framtiden. 
Stenkross är alltid en kontroversiell fråga. Massa måste hanteras när stora byggnationer 
tillkommer. Det är positivt ur en klimatsynpunkt att kross finns i någorlunda närhet till 
platsen där massan tas upp för att minska tunga transporter. Samtidigt är det givetvis en 
svår balans där närboendes perspektiv, naturvärden och trafiksäkerhet behöver räknas in. 
Vi är glada över att det inte kommer placeras en kross i kummelberget, då balansen mellan 
smidig massahantering och närmiljöns behov inte är till krossens favör.” 
 
Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.  
”En timme före mötet i KSsu kom ett nytt förslag till beslut vad gällde bl a inriktningen för 
Björknäs och Kummelbergets verksamhetsområde mm. Det medför stora svårigheter för 
oppositionen och är ett dåligt sätt att bedriva demokratisk politik på då oppositionen inte 
får underlag från de styrande ca en vecka före. Man behöver sätta sig in i beslut, kolla upp 
och landa bland medlemmar men det hanns inte med. Med det sagt är vi positiva till att det 
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verkar som att förnuftet segrar denna gång, med reservation för att beslutet inte rivs upp 
efter valet. 
Frågor man ställer sig är: Hur kom det sig att för ett par veckor sedan ordförande i KSO 
Mats Gerdau står och försvarar detta förslag till beslut som gäller stenkrossen men nu har 
ändrat sig? Vad har det kostat i skattepengar för Nackas invånare att utreda och 
kommunicera förslaget till berörda invånare? Hur kan tusentals invånare, särskilt de mest 
närboende, påverkas av ett sådant förslag så att många blir oroade och ledsna och i det 
närmaste tappar förtroendet för politiken? Det tyder på dålig planering. Det finns 
fortfarande ingen heltäckande plan för stenkross sedan start av stadsbyggnadsprocessen. 
Det är bara en av flera allvarliga brister. Vi är ändå nöjda med att invånarnas protester till 
slut nådde fram till politikerna. Detta beslut måste också hålla över kommande val och inte 
bara vara valfläsk. Nackalistan var förstås emot den planerade stenkrossen och vill inte 
heller att hela utbyggnaden av verksamhetsområde Kummelberget ska genomföras.” 
 
Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet.  
”Miljöpartiet anser generellt att det är viktigt att skapa möjligheter både för befintliga 
företag att växa och nya att tillkomma. Alla exploateringar måste dock vägas mot olika 
andra intressen. Här finner vi att värdet för det kommande naturreservatet, och för de 
boendes behov av en lugn och trygg närmiljö väger tyngre än den idag föreslagna 
expansionen av verksamhetsområdet.  
Vi anser att den föreslagna utvidgningen norr om verksamhetsområdet som idag omfattas 
av strandskydd för Vittjärn/Trollsjön, i stället ska ingå i det kommande naturreservatet. 
 
Vi ser det som särskilt negativt att samrådsförslaget öppnar upp för möjligheter till en 
stenkross så nära ett tätbebyggt bostadsområde. Industriområdet ligger alldeles för nära 
bostadsbebyggelse för att vi ska kunna tillåta en sådan verksamhet. All extra tung trafik 
stenkrossen skulle generera på Skarpövägen skulle dessutom tvingas köra igenom ett redan 
idag tätbefolkat bostadsområde med bland annat Myrsjöns skola, och de två nyplanerade 
men ännu ej byggda bostadsområdena Volten och Pylonen.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet.  
”Yttrandet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden under samråd för Kummelbergets 
verksamhetsområde borde avstyrka detaljplanens samrådsförslag avseende utvidgningen av 
verksamhetsområdet. Framför allt västerut mot det centrala delarna av Skarpö skogen. Den 
oexploaterade naturmarken som finns kvar i Skarpö är viktig att bevara i sin helhet och 
naturen tål inte mer krymta ytor. Det bekräftas av att grannmarken planeras för 
Naturreservat. Att planera för masshantering och stenkross verksamhet där ser inte bra ut 
med tanke ljud och damm problematik för närboende och verksamheterna som redan är 
etablerade i Kummelberget. Det var positivt att alliansen föreslog, vilket även gick igenom 
att det inte kommer detaljplaneläggas för stenkross eller masshantering i Kummelbergets 
verksamhetsområde.  
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Vi i Vänsterpartiet är införstådda med behovet av att kunna omhänderta masshanteringen 
och stenkrossverksamhet lokalt, vi är grymt oroade över det eskalerande klimateffekterna 
och ser att här kan kommunen bidra till minskade transporter och därmed 
koldioxidutsläpp. För oss blir det ett problem att frågan om stenkross kommer upp i olika 
ärenden där närboende naturligtvis vill freda sin bit av kommunen. Vänsterpartiet vill gärna 
se ett ärende där masshanteringen och stenkrossverksamheten bedöms mot varandra. Att 
olika lokaliseringar beskrivs och att det kan bli det bästa beslutet som de flesta partier kan 
ställa sig bakom, så att vi kan säga att den här placeringen är bra i kommunen jämfört med 
andra. Likväl att trafiksituation och olika typer av ljuddämpning är med i bedömningen.” 
 
- - - - - 
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Detaljplan för Kummelbergets verksamhetsområde 
Yttrande under samråd till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplanens samrådsförslag, som i huvudsak har utformats 
med de översiktliga planerna för Nacka kommun. 
 
Kommunstyrelsen anser att det är positivt att projektet skapar möjligheter både för 
befintliga företag att växa och nya att tillkomma och är ett viktigt bidrag till Nacka 
kommuns mål om 5 000 arbetsplatser utanför västra Sicklaön till år 2030. Under arbetets 
gång har ytor om cirka 40 000 kvadratmeter som i översiktsplanen definierats som 
verksamhetsmark istället blivit en del av det planerade naturreservatet Skarpnäs. 
 
Kommunstyrelsen avstyrker den del av planförslaget som medger etablering av permanent 
masshantering och stenkross. Det är förvisso bra att de massor som uppkommer vid 
tunnelbane- och bostadsbyggen i Nacka kan omhändertas lokalt och cirkulärt, men det bör i 
första hand ske i Kovik. Det är inte lämpligt med en stenkross eller masshanteringsplats i en 
företagsby, den bör ligga mer avsides. Planbestämmelsen bör därför ändras i denna del så 
att den blir densamma i hela området, dvs J. 
 
Trafiken till och från området behöver utredas i det fortsatta arbetet bland annat för att 
säkerställa en trafiksäker miljö. Det är viktigt att detaljplanens tidplan kan hållas eftersom 
behovet av verksamhetsytor är stort i Nacka. 
 

 
För kommunstyrelsen 
  
   
Mats Gerdau    Victor Kilén 
Kommunstyrelsens ordförande  Stadsdirektör 
 

Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 
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