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Nacka Miljövårdsråd

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst
obunden förening, grundad 1969, med både enskilda
personer och nackaföreningar (bostadsföreningar,
idrottsföreningar, m fl) som medlemmar.
Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-,
trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är
remissorgan i kommunala planfrågor.

Miljöenheten, Nacka Kommun
131 81 Nacka
miljoenheten@nacka.se

Nacka 2015-10-01

Kopia:
Tyresö kommun, 135 81 Tyresö kommun@tyreso.se
Stockholms stad, kommunstyrelsen@stockholm.se
Stockholms stad, Att: Skogsförvaltare Mattias Sjölander
Mattias.Sjolander@stockholm.se
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund
miljokontoret@smohf.se

Remisssvar: NCCs miljöanmälan av anläggning för
sortering av avfall invid Lindalen, Dnr M15-844

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av NCCs anmälan om att behandla och mellanlagra
avfall på arrenderad del av fastigheten Erstavik 6:1, belägen mellan Tyresöleden och
Lindalen. Diarienr: M15-844.
Vi har synpunkter angående närhet till boende, buller, dagvatten, artspridning.
Buller
Trafikbuller och buller från anläggningen tar inte ut varandra utan bullret adderas.
Man bör därmed redovisa det totala bullret.
Eftersom man under våren 2014 avverkat träden på fastigheten har den ca 80 m breda
trädskärmen mellan Tyresövägen och boende i Lindalen försvunnit. Därmed är de
närmast boende redan nu exponerade för buller, damm och avgaser från motorvägen
Tyresövägen. Ifall inte träden återplanteras så bör man uppföra ett bullerplank längs
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den aktuella vägsträcken som kompensation för avverkningen. Bullerplank finns redan
på övriga sträckningar längs Tyresövägen där trädskärm saknas.
Dagvatten
Enligt NCCs anmälan kommer farligt avfall att hanteras. Tillstånd söks för
mellanlagring av bl a blybatterier, elektronikskrot och arsenikhaltigt impregnerat
virke.
Dagvatten (som kan innehålla kemikalier från det farliga avfallet via urlakning) ska
ledas till sedimenteringsdamm och oljefilter. Platsen för dammen och filtret ligger,
enligt den till anmälan bifogade illustrationen, på nordvästsidan av vattendelaren. Den
nordvästra sidan avvattnas till Ältasjön (och Söderbysjöns-Dammtorpsjöns Natura
2000 område nedströms). Den naturmark som enligt ansökan planeras att hårdgöras
avvattnas idag mot Tyresöån. Det framgår inte av ansökan hur man avser att leda
dagvattnet från den hårdgjorda ytan över den bergklack (som utgör vattendelaren
mellan sjösystemen) till sedimentationsdammen. Ska bergklacken sprängas bort eller
ska vattnet pumpas över vattendelaren? Oavsett hur så kommer tillrinningsområdet till
Ältasjön att utökas med den nya, dessutom hårdgjorda, ytan. Innan en sådan
anläggning kan komma till stånd måste man analysera om det fördröjningsmagasin
som Trafikverket installerade 2014 i lågpunkten väster om Hedvigslundsmotet är
dimensionerad för att även kunna klara de ökade flöden då tillrinningsområdet utökas
med att omfatta NCCs arrendeområde på Erstavik 6.1.
P g a fastighetens i dagvattenhänseende känsliga läge anser Nacka Miljövårdsråd att
man inte bör tillåta att flytta vattendelaren genom spränging, vilket genererar ökade
flöden till Ältasjön, eftersom det riskerar att sätta den nuvarande vattenreningen i
Hedvigslunds dagvattendammar samt Älta Våtmark ur funktion. Man bör heller inte
tillåta farligt avfall att lagras på Erstavik 6.1, eftersom det kan leda till kemiska
föroreningar i vattnet. Vi vill understryka att lösta föroreningar inte fångas upp av
varken sedimenteringsdamm eller oljefilter. Inte heller en fullständig rening av
partikelbundna föroreningar kan garanteras. Dessutom anges varken dammans storlek
eller vilka mängder regnvatten som kan tas emot. Rutiner vid översvämmning saknas
helt i anmälan.
Artspridning
NCCs arrendeområde inom Erstavik 6.1 ligger på den s k Tyrestakilen, en av de gröna
kilar som länkar ihop Stockholms och Nackas grönområden med skogarna på
Södertörn. De gröna kilerna är inte bara av betydelse för friluftslivet utan fungerar som
artspridningskorridor. Med den verksamhet som NCC avser att bedriva kommer
området inte längre att vara en del av Tyrestakilen. Den gröna kilen skärs då av och
artspridningen mellan Nacka och Tyresö begränsas.
Närhet till boende
Illustrationen på s. 6 i anmälan som syftar till att visa närhet till boende är felaktig, då
den nya bebyggelsen norr om Tyresövägen (Kv Anemonen, Kv Lobelian (inflyttning
pågår) och hela Kv Lövkojan) inte finns utritad. Den nya bebyggelsen ligger ca 100
meter från anläggningen, dock med Tyresöleden emellan. Verksamheten har därmed
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närboende inom 100-m radien på både norr och sydsida. Många av dessa boende har
framfört oro för buller, kemikalier, damm och trafik. Nacka Miljövårdsråd anser att
verksamheten är av den art att den bör placeras längre från närboende än 100 meter.
Sammanfattningsvid så rekommenderar Nacka Miljövårdsråd att Nacka Miljökontor
inte beviljar NCCs anmälan.

…………………….....……
Jan Åman
Ordförande, Nacka Miljövårdsråd
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