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Föreläggande om åtgärder vid förlängning av 
mellanlagring, samt beslut om tillsynsavgift 
Velamsund 1:1, Frentab Velamsund 
Beslut om åtgärder 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om följande villkor för Frentab Återvinning 
AB, org.nr. 16556498-1487, för mellanlagring av massor: 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med ingivna 
anmälningshandlingar.  

2. Bullrande verksamhet, till exempel lossning, tippning, grävning och flytt av massor, 
får bedrivas måndag till fredag kl. 07.00 till 18.00. Transporter till området får dock 
ske måndagar till fredagar kl. 06.00 till 18.00. 

3. Bullernivåerna från verksamheten ska hållas inom ramen för Naturvårdsverkets 
riktvärden för industribuller vid bostäder. 

4. Bullernivån från verksamheten till Velamsunds naturreservat ska begränsas så att 
den inte överskrider följande värden: 

 48 dBA vardagar måndag till fredag kl. 07-18 (ekvivalent ljudnivå) inom 
delar av reservatet som är belägna inom 250 meter från Lagnövägen. 

 45 dBA vardag måndag-fredag kl. 06-07 (ekvivalent ljudnivå) inom delar av 
reservatet som är belägna inom 250 meter från Lagnövägen. 

 55 dBA vardagar måndag-fredag kl. 06-07 (momentan ljudnivå) inom delar 
av reservatet som är belägna inom 250 meter från Lagnövägen  

 45 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 07.00-18.00 (ekvivalent ljudnivå) inom 
delar av reservatet som är belägna mer än 250 meter från Lagnövägen. 

 43 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 06.00-07.00 (ekvivalent ljudnivå) inom 
delar av reservatet som är belägna mer än 250 meter från Lagnövägen. 

 50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 06.00-07.00 (momentan ljudnivå) inom 
delar av reservatet som är belägna mer än 250 meter från Lagnövägen. 

5. Mellanlagringen ska ske på den yta som använts för mellanlagring sedan 2016 
(ärende 2015-253). Mellanlagringen får inte ta nya ytor i anspråk.  

6. Mottagna massor ska användas för återställningen av täktområdet. Innan massor tas 
emot ska det finnas dokumentation av massornas ursprung och att de uppfyller de 
krav som återställningsplatsen har på teknisk kvalitet och föroreningsinnehåll. 

7. Petroleumprodukter och flytande kemikalier får inte förvaras inom 
mellanlagringsområdet. 
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8. Antal transporter för verksamheten ska räknas som del av transporterna för 
återställning av täkten. Verksamheten ska samråda med Länsstyrelsen om maximala 
antalet transporter. 

9. Mellanlagringen får bedrivas som längst till den 31 december 2022. Därefter ska 
platsen återställas, i samråd med Nacka kommun som markägare och 
reservatsförvaltare.  

Beslutet som helhet upphävs om verksamheten får tillstånd som omfattar täkt och 
mellanlagring inom området, och ersätts då av tillståndets villkor. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beslut om tillsynsavgift 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften för handläggning av anmäld 
förlängning av verksamhet, för Frentab Återvinning AB (org.nr. 16556498-1487) är 8 431 
kr.  

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Information till beslutet 
Om beslutet 
Besluten har fattats av handläggare vid miljöenheten på uppdrag av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. 

Fakturan kommer senare och ni ska betala den även om ni överklagar beslutet. Om ni får 
rätt när ni överklagar, betalar kommunen tillbaka pengarna. 

När miljö- och stadsbyggnadsnämnden behandlar anmälningar eller utövar tillsyn enligt 
miljöbalken, tar nämnden ut en avgift enligt en särskild taxa. Avgiften är 1 297 kronor per 
timme och moms tas inte ut på avgiften. Vi debiterar all tid, som förarbete, restid och 
efterarbete. Handläggningstiden för detta ärende uppgår till 6,5 timmar. För fortsatt tillsyn 
efter denna period tillkommer ytterligare avgift. 

Detta beslut kan överklagas, se sista sidan. 

Om verksamheten 
Anmälan berör inte de massor som läggs upp tillfälligt i direkt anslutning till 
återställningsarbetet inom täktområdet. De upplagen är anläggningsupplag som inte är 
anmälningspliktiga. 
 
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan ändra villkoren för verksamheten om det är 

motiverat ur hälso- eller miljösynpunkt. 
 Förändring av som kan ha betydelse ur störningssynpunkt ska enligt 1 kap 11 § 

miljöprövningsförordning (2013:251) anmälas till miljöenheten. 
 Verksamheten omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens 

egenkontroll. 
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Ärendet 
Miljöenheten tog den 25 november 2020 emot anmälan om ändring av 
mellanlagringsverksamhet på Velamsund 1:1, från Frentab Återvinning AB (Frentab). 
Anmälan rör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Anmälan är en förlängning och ändring av verksamhet som anmäldes till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 2015, där nämndens villkor vann laga kraft i januari 2016. Det 
ursprungliga beslutet gällde i 5 år. Frentab har nu anmält att de behöver motsvarande 
mellanlagring för att återställa den tidigare bergtäkten, enligt den återställningsplan som 
tagits fram i samråd med Länsstyrelsen.  

Skillnaden från tidigare anmälan är att den tidigare mellanlagringsplatsen behövs för upplag 
av massor som ska användas för återställningen, för att ge en flexibel masshantering inom 
området. Mängden massor som transporteras in är i samma storleksordning som för tidigare 
anmäld verksamhet (29 000 ton massor vid något tillfälle; 120 000 ton per år), men eftersom 
massorna ska användas för återställningen så blir uttransporten av massor minimal.  

Samma plats som tidigare ska användas för mellanlagringen och inga nya ytor ska tas i 
anspråk.  

Enligt Frentab ska den anmälda mellanlagringen inte innebära att transporterna utökas 
jämfört med under verksamhetstiden. Då gällde ett föreläggande från Länsstyrelsen om 
maximalt 140 fordonsrörelser för den tillståndspliktiga verksamheten. Den anmälda 
mellanlagringen omfattades inte av föreläggandet och hade ingen specifik begränsning av 
antalet transporter, men omfattade ungefär 60 fordonsrörelser per dygn. I nuvarande 
återställningsplan, som Länsstyrelsen har godkänt, har Frentab angett att återställningen av 
täkten i medel innebär cirka 140 fordonsrörelser per dag. I anmälan av förlängning har 
verksamheten specificerat att mellanlagring och återställning kan hållas under 155 
fordonsrörelser per dygn. Trafikverket har inte motsatt sig den belastningen på Lagnövägen. 

Skäl till beslut 
Miljöenheten bedömer att mellanlagringsplatsen behövs för att underlätta masshanteringen 
under återställningen av täkten, och att det är god hushållning att använda en angränsande 
yta som redan är tagen i anspråk för mellanlagring. 

Eftersom ytan redan är tagen i anspråk för samma typ av verksamhet, som redan godkänts 
av miljö- och stadsbyggnadsnämnden så utgår villkoren från tidigare beslut, med anpassning 
efter återställningsplanen för täkten. 

Den beskrivna mellanlagringen kommer att vara nära knuten till återställningen av täkten. 
Det är därför viktigt att mellanlagring och återställning inte omfattas av olika villkor när det 
gäller transporter. Länsstyrelsen har tidigare förelagt täktverksamheten om att begränsa 
transporterna till 140 fordonsrörelser per dygn, medan den anmälda verksamheten bidrog 
med ytterligare ca 60. I återställningsplanen, som Länsstyrelsen har godkänt, anges att cirka 
140 fordonsrörelser per dygn planeras. I anmälan om förlängning anges 155 som max. 
Miljöenheten bedömer att de transporter som anmälts kan godtas som en minskning 



  4 (5)

jämfört med under täktverksamhetens tid, men eftersom Länsstyrelsen har godkänt 140 
transporter i återställningsplanen, så behöver utökning till 155 godkännas av dem. 

Att ytan redan är tagen i anspråk, samt att täktåterställningen påverkas av möjligheten att 
mellanlagra massor i närområdet, motiverar att beslutet ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Verksamheten har anmält att de vill använda platsen som längst till den 1 november 2022, 
vilket hör samman med återställningen av täkten. För att undvika problem vid eventuella 
förseningar, så ges godkännande till slutet av 2022. 

Enligt miljöprövningsförordningen (2014:251) är prövningsnivån C och kod utifrån SNI 
90.40 (förordningens 29 kap. § 2). 

Lag som stödjer detta beslut 
Beslutet om åtgärder är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9, 19 § 
miljöprövningsförordningen 29 kap §49. I bedömningarna har miljöbalkens 2 kap 1, 2, 3 
samt 7 § beaktats.  

Avgiftsbeslutet är fattat 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 16 
november 2020, §343. 

Beslutet är fattat enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning enligt 
punkterna M1.1 M1.4. 
 
 
Beslutet signerat elektroniskt. Se beslutets första sida. 
 
Miljöenheten 
 
 
Tore Liljeqvist 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Miljöenheten 
08-718 87 18  
Tore.Liljeqvist@nacka.se 

Kopia till: Länsstyrelsen, Boo Miljö- och naturvänner, Miljögruppen i Kil, Nacka 
Miljövårdsråd , Naturskyddsföreningen Nacka 
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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 vi bedömer att det är felaktigt.  
 
Ange i överklagandet att du överklagar beslut § 2021-14 MSN, varför du anser att beslutet 
är felaktigt samt vilken ändring du önskar. Ange namn, personnummer, postadress, 
telefonnummer och ärendenummer M-2020-2003 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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