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Överklagande av delegationsbeslut § 2021-14 MSN i
ärende M 2020-2003

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beslöt på delegation den 19 januari 2021, §
2021-14 MSN i ärende M 2020-2003, att medge Frentab mellanlagring av massor för
återställning av täktområde.

Miljövårdsrådets uppfattning är att MSN inte haft rätt att i sak pröva bolagets begäran
om mellanlagring. Miljövårdsrådet yrkar därför att länsstyrelsen upphäver MSN:s
beslut.



Bolaget bedriver såväl anmälningspliktig som tillståndspliktig verksamhet i Kovik.
Den anmälningspliktiga verksamheten innebär mellanlagring av främst schaktmassor
för bygg- och anläggningsändamål. I en oerhört knapphändig anmälan i november
2020 begärde bolaget att få mellanlagra schaktmassor för ett helt annat ändamål. De
mottagna schaktmassorna skall nu användas för efterbehandling och återställning av
täktområdet.

Den tillståndspliktiga täktverksamheten upphörde att gälla i juni 2020. Frågor om
efterbehandling och återställning av täktområdet prövas av länsstyrelsen som
tillsynsmyndighet. Av 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd
framgår dessutom att en anmälan skall ges in till länsstyrelsen om verksamheten har
samband med annan fråga som prövas av länsstyrelsen. Ett eventuellt behov av
ytterligare massor för återställningen av täktområdet skall därför prövas av
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Transporterna till den tillståndspliktiga verksamheten har varit föremål för flera
rättsliga prövningar. Nu gäller 140 transporter in och ut i den tillståndpliktiga
verksamheten och denna begränsning gäller även för efterbehandlingsåtgärderna.
Bolaget driver emellertid en linje, se t.ex. bolagets överklagande till MÖD av
täkttillståndsfrågan, att 155 transporter motsvarar den begränsning som gäller för
verksamheten idag. Det kan inte förstås på annat sätt än att däri ingår 15 transporter för
den anmälda verksamheten.

Om bolaget vill utöka antalet transporter med ytterligare 60-85 för att hantera
efterbehandlingen krävs en ny ansökan om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken, vilket
följer av länsstyrelsens beslut den 25 februari 2019 ang en tidigare begäran från bolaget
om utökade transporter.

Miljövårdsrådets uppfattning är därför att transporterna under tiden för efterbehandling
skall fortsatt begränsas till 140 in och ut per dag.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

Detta yttrande ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/klaganbeslutfrentab.pdf
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