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Nacka kommun
Komplettera ansökan

Innan mark- och miljödomstolen fortsätter handläggningen ska bolaget komplettera ansökan
enligt följande.
1. Bolaget yrkar tillstånd till bl.a. användning av totalt 4 500 000 ton avfall i form av massor
m.m., som medför ringa föroreningsrisk, inom anläggningen för bullervallar och efterbehandling. Av ansökan framgår att det behövs cirka 140 000 ton för bullervallar. Den
efterbehandling som beskrivs i ansökan innebär att betydande mängder avfall i form av
massor m.m. ska användas. Fråga uppkommer om den föreslagna efterbehandlingen i
första hand syftar till att möjliggöra kvittblivning av avfall.
a. Ni ska yttra er i frågan om efterbehandlingen syftar till att möjliggöra
kvittblivning av avfall och om den ansökta verksamheten i denna del är tillåtlig.
b. Ni ges tillfälle att komplettera ansökan med en alternativ efterbehandlingsplan,
inklusive en principskiss, som innebär återställande av yta i täktområdet i syfte att
möjliggöra återplantering av skog m.m.
2. På sidan 20 i tekniska beskrivningen anges att bullervallen kommer vara max 8 meter hög
och når som högst +80 möh. Är uppgiften ”80 möh” korrekt med hänsyn till att
bullervallen ska vara max 8 meter hög?
3. Ni ska ange om det behövs ett villkor om anläggande av bullervall och, om så är fallet,
lämna ett förslag till ett sådant villkor.
4. Ni ska ange om det behövs ett villkor om trafiksäkerhetshöjande åtgärder och, om så är
fallet, lämna ett förslag till ett sådant villkor.
5. Ni ska redovisa om den ansökta verksamheten i den del som rör en reningsanläggning
och en sedimentations- och fördröjningsdamm är förenlig med bestämmelserna om
strandskydd (anläggningar i närheten av Koviks träsk). Kan dessa anläggningar
lokaliseras utanför strandskyddat område?
6. Ni ska redovisa på vilket sätt den ingivna miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till
grund för ett tillstånd som begränsas till att gälla till och med den 31 december 2021.
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7. Målets handläggning och tidplan.
Ni ges tillfälle att yttra er om målets handläggning och nedanstående förslag till tidplan.
Tidplanen förutsätter att ansökan är komplett så att den kan kungöras. Tidplanen bygger
vidare på att det inte meddelas deldom enligt yrkandet om ett tillstånd som begränsas till
att gälla till och med den 31 december 2021. En huvudförhandling om tillstånd till
fortsatt och utökad återvinnings- och täktverksamhet (huvudansökan) behöver
senareläggas om domstolen först ska meddela deldom enligt yrkandet om ett
tidsbegränsat tillstånd. Huvudförhandling kan komma att behövas även i den del som rör
ett tidsbegränsat tillstånd.
Datum
Början av december
7 februari 2019
7 mars
8 april
22 maj
26-27 augusti
Slutet av september

Händelse
Ansökan kungörs
Sista dag att lämna synpunkter på ansökan (remiss 1)
Sökanden bemöter inkomna synpunkter
Sista dag att lämna synpunkter på ansökan (remiss 2)
Sökanden bemöter inkomna synpunkter
Huvudförhandling (inklusive reservdag)
Domstolens avgörande meddelas.

Kompletteringen ska ha kommit in till domstolen senast den 30 november 2018.
När du skickar in kompletteringen

Uppge ditt namn och målnummer M 5291-18 i svaret.
Skicka gärna in svaret med e-post – då behöver det inte lämnas på annat sätt. Känsliga
handlingar kan du skicka in via www.domstol.se/kontaktformular.
Har du frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna om du har frågor: 08-561 657 20.
Handläggande jurist:Anders Lillienau
Handläggande tekniskt råd(för tekniska frågor): Ola Lindstrand
Jenny Sundin
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