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Ändring av beslut om föreläggande med villkor för kross
Sicklaön 134:1, Byggnation Skånska, Nya Gatan, Granitvägen l l
Beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att ändra villkoren 3 och 4 i beslut om anmälan
av stenkross, §131 MSN (4 juni 2019). Övriga viUkor kvarstår. Ändringen innebal- att
Skånska Sverige AB (organisationsnummer 556033-9086) ska göra följande:

3. Skutfcnackaiag ska så långt det är möjligt utföras inom område med buUerskydd.
Villkoret ersätter tidigare villkor 3. S kutknackningfår inte förekomma.

4. Skyddsåtgärder i form av barriärer samt ljud- och dammdämpande tält, enUgt
anmälans bilaga A04 tiU bulleruttedniag 190520, ska vidtas innan krossning inleds.
Avsteg från A04 kan medges efter samråd med tillsynsmyndigheten, om Skånska
kan visa att tiUtäckligt bullerskydd uppnås med andra åtgärder.
Villkoret ersätter tidigare villkor 4. Skyddsåtgärder, i form av tre våningar (7,7 meter) höga
containers i tre våningar, samt ljud- och dammdämpande tält, enligt bilaga A04 till
bullerutredning 190520, ska vidtas innan krossningen påbörjas.

Beslutet ska gälla även om det överklagas.

Information till beslutet
Villkoren för verksamheten kan ändras om förutsättningarna förändras eUer om ölägenheter
uppstår.

Detta beslut kan överklagas, se sista sidan.

Ärendet

Skånska gjorde den l april 2019 en anmälan om mobil kross i projektet Nya Gatan, vid
Värmdövägen 158. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände anmälan i §131 MSN, den
4 juni 2019, med några tiIläggsviUkor. Efter beslutet har miljöenheten uppmärksammat att
villkor 3 (skutknackning) och 4 (skyddsåtgärder) låser verksamheten på ett sätt som riskerar
att öka bullerstörningarna. Avsikten med viUkoren var specifikt att minska risken för
bullerstörning från den anmälda krossen. Eftersom villkor 3 och 4 riskerar att få motsatt
effekt på grund av hur de formulerats, så bör villkoren ändras. Då ändringen minskar risken
för bullerpåverkan, samridigt som den ger verksamheten större flexibilitet, så bedömer
miljöenheten att ändringen inte innebär att någon part påverkas negativt av ändringen.

POSTADRESS

Nacka kommun, 13181 Nacka
BESÖKSADRESS

Stadshuset, Granitvägen 15
TELEFON

08-7188000
E.POST

info@nacka.se
SMS

71680
WEBB

www.nacka.se
ORG.NUMMER

212000-0167



NACKA
KOMMUN

2(4)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden mformerades under möte den 26 juni om att villkoren
behövde ändras. Eftersom villkoren behöver ändras så snart som möjUgt så gav nämnden
ordföranden i uppdrag att besluta i ärendet.

Skäl till beslut
Skutknacfcning (uppdelning av stora stenblock) är en vanUg del i byggprojekt där berg
sprängs bort, och är en integrerad del av byggprojektet vid Nya Gatan. Idag knackas skut
för att få ner blocken efter sprängning till en storlek som går att hantera inom området och
lasta för transport. Även med kross på plats är skutfcnackning nödvändig, eftersom blocken
måste delas upp i storlekar som krossen kan bearbeta. Alternativen tiU skutknackning ai: att
riktigt stora block sprängs på plats och att skut lastas, för att knackas på annan plats. Skutets
tyngd gör lastningen mycket bullrig, vilket skulle öka bulLcet från byggarbetsplatsen.
Dessutom skulle det öka den tunga trafiken till och från området.

Avsikten med det ursprungliga viUkoret 3 var att krossverksamheten inte ska tillföra buller
genom skutknackning. Då togs dock ingen hänsyn till att skutknackning redan förekommer
i byggprojektet, och att det inte kommer att gå att särskilja vilken skutknackaing som hör tiU
bygget och vilken som hör till krossen. Dessutom skuUe alternativen innebära ett ökat
buller, vilket är raka motsatsen dll syftet med villkoret (3). Miljöenheten bedömer därför att
det inte är ritnligt med särskilda villkor om ktrossens skutknackning. Istället behöver
villkoret ta hänsyn till att skutknacfcning är en förutsättning för båda verksamheterna och att
det som helhet minskar verksamheternas påverkan på omgivningen, jämfört med om bygget
genomförs helt utan skutknackniag. Samtidigt bör villkoret återspegla att skutknacfcning
genererar buller och att Skånska behöver ta hänsyn dU det. Eftersom tillsynsmyndighetens
förelägganden ska gå i linje med railjöbalkens syfte, och inte får innebära mer ingripande
åtgärder än nödvändigt, så bör villkoret ändras så att det medger den nödvändiga
hanteringen motsvarande dagens omfattning.

Förelägganden om försikdghetsåtgärder bör inte låsa en verksamhet vid en specifik lösning,
utan ge möjUghet för att anpassa åtgärden efter förändrade omständigheter. När anmälan
hanterades så uppfattade tillsynsmyndigheten åtgärdsscenarierna i Skånskas bullerutredning
som färdiga förslag, och viUkorade därför om att de skulle följas. Det har sedan
framkommit att de viUkorade åtgärderna riskerar att inte vara genomförbara av
arbetsmiljöskäl. Skånska kan dock uppnå riILräcklig buUeravskärmning av krossen med lägre
barriärer och andra barriärlägen.

Som villkoret (4) formulerats i nämndbeslutet, så innebär det ett krav på specifik tält- och
barriärlösning, oavsett vilken effekt de visar sig ha i praktiken och oavsett om de går att
uppföra på platsen eller ej. Det innebär att viUkoret riskerar att vara orimligt och förhindra
användandet av bästa teknik, samtidigt som det förhindrar andra lösningar som kan dämpa
bulljcet bättre. Eftersom tillsynsmyndighetens förelägganden ska gå i linje med nuljöbalkens
syfte, och inte får innebära mer ingripande åtgärder än nödvändigt, så bör villkoret ändras så
att det medger anpassningar under arbetets gång.
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Eftersom det är brådskande att ändra villkoren så har Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
gett ordföranden i uppdrag att besluta i frågan, med stöd av nämndens delegadonsordning.

Lag som stödjer detta beslut
Beslutet är taget med stöd av Förvaltningslagens 37-38 § (ändra felaktiga beslut) samt
miljöbalken 26 kap 9 (förelägga) och 26 § (direkt verkställighet). Beslutsawägningai- är
gjorda med stöd av nuljöbalken 26 kap 9 andra st (föreläggandets omfattning), 2 kap 3
(bästa möjliga teknik) och 7 (iimlighetsawägningen)§.

Beslutet är fattat av miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande med stöd av punkt Gl i
nuljö- och stadsbyggnadsnänaadens delegationsordning.

Miljö- och stadsbyggnadsnätnnden

Ga>< ^6^,<^^^
Cathrin Bergenstråhle
Ordförande, Miljö- och stadsbyggaadsnämnden
08-7189224
Cathrm.Ber£enstrahle(S),nackä.se

Bilaga: Om du viU överklaga detta beslut



NACKA
KOMMUN

4(4)

Om du vill överklaga detta beslut
Om du viU överklaga detta beslut ska du skicka ditt överklagande tiU 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 vi bedömer att det är felaktigt.

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: tmljoenheten@nacka.se


