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Föreläggande om skyddsåtgärder och beslut om 
tillsynsavgift, mobil bergkross 
Kil 1:5, Graningevägen 30 

Beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Frentab Entreprenad och söner AB med org.nr. 5567221220 får krossa och sortera 
berg på Kil 1:5, under följande förutsättningar: 
 

• Ni får krossa och sortera berg helgfri måndag-fredag kl. 7:00-18:00, den 31 juli till 
och med den 15 september 2017. 
 

• Ett avskärmande bullerskydd, minst 3 m högt och 8 m långt, ska finnas i det läge 
som anges i bilaga 1 till beslutet. Bullerskyddet ska inte ha några glipor eller hål. 

 
• Krossning, sortering och upplag ska ske på de platser som anges på bilaga 1 till 

beslutet. Ni ska arbeta som det beskrivs i anmälan, som inkom den 26 juni och i 
senare kompletteringar. 

 
• Bara material från platsen får krossas och sorteras. 

 
• Egenkontrollen för hälsa och miljö ska dokumenteras och kunna visas upp för 

tillsynsmyndigheten. 
 

2. Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen är, för krossning och sortering 
på Kil 1:5, 10.50. 
 

3. Avgiften för handläggning av anmälningsärendet blir 6 240 kr.  

Lagstöd 
Beslutet om försiktighetsmått med mera, tas med stöd av miljöbalken 9 kap och 26 kap 9, 
19 och 2 kap 1, 2, 3 och 7 § och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 
§ samt verksamhetskod 10.50 i miljöprövningsförordningen (2013:251). 
 
Verksamhetskod 10.50 (C); Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller 
andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på 
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
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Avgiftsbeslutet tas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken, 1 kap 2 § och 9 kap 4 § 
förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och Nacka kommuns 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige den 8 maj 
2017, § 138. 
 
Besluten har fattats av handläggare på miljöenheten på uppdrag av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden (nämndens delegationsordning punkt M1 och M4). 

Information till beslutet 
Om olägenhet uppstår kan beslutet ändras eller verksamhet förbjudas. 
 
Beslut om tillsynsavgift gäller omedelbart även om det överklagas. Fakturan, som skickas 
senare, ska betalas även om ni överklagar beslutet. Om ni får rätt när ni överklagar betalar vi 
tillbaka pengarna. 
 
Besluten kan överklagas, se sista sidan. 

Ärendet 
Frentab Entreprenad och söner AB, med org.nr. 5567221220, har den 26 juni 2017 gjort en 
anmälan om krossning och sortering av berg på Kil 1:5. Krossning och sortering av ca 
20 000 m2 planeras från den 31 juli till den 15 september 2017. Det är berg som ska 
återanvändas till byggnation vid Graninge stiftsgård. 

Skäl till beslut 
Enligt miljöprövningsförordningen är krossning av berg länge än 30 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod eller inom område med detaljplan, anmälningspliktigt. 
 
När Miljö- och stadsbyggnadsnämnden handlägger ansökningar och anmälningar eller 
utövar tillsyn enligt miljöbalken ska en avgift betalas till kommunen enligt särskild taxa. 
Avgiften är för närvarande 1 040 kronor per timme. All tid som handläggningen tar ska 
debiteras. Handläggningstiden för detta ärende har från och med den 26 juni till och med 
den 7 juli 2017 uppgått till 6 timmar. För ev. tillsyn efter det debiteras ny avgift. 
 
 
Anneli Castan 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Miljöenheten 
08-718 92 86 
anneli.castan@nacka.se 
 
Bilaga: Situationsplan 
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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 
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