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Den anmälda stenkrossen i Gungviken – bemötande från SDF 

 

 
 

Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening har skickat in skrivelser i de miljö- och bygglovsärenden som 

ligger på Miljö- och stadsbyggnadsnämndens bord när det gäller den anmälda stenkrossen i 

Gungviken. 

 

Med anledning av att det förekommer missvisande påståenden i debatten kring stenkrossen vill 

föreningen komplettera med följande inför nämndens planerade beslut i april. 

 

Politikerna kan inte ta ställning eftersom det är ett myndighetsbeslut  
 

Allianspolitikerna, som tillsammans utgör den ledande majoriteten i Nacka kommun, har anfört att de 

inte har eller kan ha någon ståndpunkt i ärendet eftersom det rör sig om ren myndighetsutövning. Av 

det skälet inväntar dessa politiker tjänstemännens bedömning för att se hur beslutet faller ut. 

Föreningen finner denna hållning märklig av tre skäl. 

 

1. Miljöbalkens regler innehåller ett stort mått av lämplighetsbedömningar 

 

Av portalparagrafen till miljöbalken framgår att balkens syfte är att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I balken 

framhålls att en sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 

människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
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Balkens allmänna hänsynsregler (2 kap.) ställer upp flera viktiga krav som utan stöd i ytterligare 

bestämmelser kan läggas till grund för kommunen att förbjuda eller begränsa en verksamhet. Det är 

verksamhetsutövaren som har bevisbördan och som ska visa att balkens bestämmelser uppfylls.  

 

De allmänna hänsynsreglerna, varibland platsvalsregeln (2 kap. 6 § MB) är helt central i detta fall, är 

inte är några matematiska regler där ett visst resultat faller ut medan man som beslutsfattare tittar på. 

Platsvalsregeln föreskriver att  

 

”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats 

som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön.”  

 

En skälighetsavvägning görs under förutsättning att inte någon miljökvalitetsnorm överskrids. När det 

gäller förändrad markanvändning, som i gungviksfallet, ska också riksintressebestämmelserna i 3 och 

4 kap. miljöbalken tillämpas. Av dem framgår bl.a. att exploateringsföretag och andra ingrepp får 

komma till stånd endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- eller kulturvärden och att 

behovet av grönområden i anslutning till tätorter särskilt ska beaktas.  

 

De allmänna hänsynsreglerna innehåller således ett stort mått av bedömning, just precis sådant som 

politiker brukar tycka att de är bra på att ägna sig åt. För kommunpolitiker är dessutom 

markanvändningen inom kommunen ett helt centralt område. Det kommunala planmonopolet innebär 

att man från statens sida anser att kommunen är den instans som bäst kan bedöma vad marken inom 

kommunen ska användas till. Det är alltså ytterst förvånande att vissa av våra ledande politiker vill 

överlämna denna fråga till "domstol" medan de intresserat tittar på. Tvärtom spelar det stor roll för 

länsstyrelsen och mark- och miljödomstol i en överprövning hur kommunen ställer sig i frågan. 

En tydlig viljeriktning från kommunen väger tungt i efterföljande instanser. Det vilar därför ett 

tungt ansvar på kommunen och politikerna när det gäller frågan om hur området runt Duvnäsviken 

kommer utvecklas. Attraktiv boendemiljö med goda livsvillkor för kommunens invånare, eller ett 

område präglat av industri. Vad vill politikerna använda just detta område till? 

 

2. I Älta tog politiker ställning innan beslutet i nämnden - stenkrossen förbjöds 

När en stenkross skulle lokaliseras i Älta 2014 gick kommunstyrelsens ordförande ut med ett 

pressmeddelande fyra månader innan ärendet låg på nämndens bord för beslut och talade om att 

verksamheten inte skulle tillåtas. Därefter förbjöd kommunen verksamheten.  

 

I debatten har kommunpolitiker lyft fram att det var närmare till bostäder i Älta. Vad man inte har lyft 

fram är att stenkrossen i Älta skulle vara igång endast 3-6 veckor om året och att NCC innan beslutet 

åtog sig att inte bedriva stenkrossverksamhet under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Ändå 

förbjöd kommunen verksamheten! Detta ska jämföras med den anmälda verksamheten i Gungviken 

som avses pågå dygnet runt, året runt 50,5 veckor per år i 10 år utan restriktioner 

 

Liksom i Gungviken var området i Älta utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen och inte 

heller där ägde kommunen marken. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förbjöd verksamheten grundat 

på platsvalsregeln i 2 kap 6 § – just den bestämmelse som vi hävdar innebär att även 

stenkrossverksamheten i Gungviken ska förbjudas. Kommunen menade t.o.m. att stenkrossen i Älta 

orsakade så stora konsekvenser för människors hälsa och miljön att stoppregeln i 2 kap. 9 § 

miljöbalken var tillämplig, vilket också bör övervägas i gungviksfallet. Kommunen lyfte i beslutet 

fram att stenkrossverksamhet innebär särskilt störande impulsljud som innebär att bullernivåer under 

riktvärdena kan krävas (5 dBA minskning).  

 

I Gungviken avser Skanska att använda en skutknack. Användning av skutknack leder till särskilt 

störande impulsljud som regelmässigt innebär att beslutsmyndigheterna sänker riktvärdena för buller 

med 5 dBA jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden. Vi konstaterar att om kommunen tillämpar 

denna sänkning på 5 dBA kommer den planerade verksamheten inte klara bullerriktvärdena enligt 
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bolagets egen bullerutredning. I Ältafallet tillämpade kommunen en sänkning med 5 dBA utan att det 

framkommer att någon skutknack skulle användas.  

 

Jämförelse av de två likartade fallen 

 

Älta      Gungviken 

50-100 meter till närmsta bostäder  400 meter samt bostäder med enbart vatten mellan 

3-6 v/år (dock ej juni, juli och augusti)  50,5 v/år 

verksamhetsområde i ÖP   arbetsplatsomr. och tekniska anläggningar i ÖP 

Stockholm stad markägare   Erstavik fideikommiss markägare 

stenkross     stenkross med skutknack 

politikerna kunde ta ställning utan underlag politikerna kan inte ta ställning utan underlag 

verksamheten förbjöds enl 2:6 och 2:9 MB  ? 

 

 

3. Tog chefstjänstemannen ställning i december utan att de ledande politikerna hade gjort 

det? Kommer alla aspekter att belysas på ett opartiskt sätt? 

 

Nacka kommun fick i september 2018 en ny chefstjänsteman för miljöenheten. Denne gick redan i 

december 2018 ut i medierna och tog ställning för att Gungviken är en ”angelägen placering” för en 

stenkross (NVP 2018-12-17). Detta utan annat underlag än en ytterst bristfällig anmälan från Skanska 

Industrial Solutions AB.  

 

I artikeln valde tjänstemannen att tala om hur störningarna från verksamheten skulle minimeras, utan 

att ha analyserat de grundläggande förutsättningarna, vilka bl.a. är : 

(i) Har kommunen beslutsbefogenhet?  

(ii) Är verksamheten tillåtlig med hänsyn till en lokaliseringsprövning enligt 2:6 MB eller en 

slutavvägning enligt 2:9 MB? Finns det alternativa platser att krossa stenen? 

(iii) Är verksamheten tillåtlig enligt miljökvalitetsnormerna för vattenkvaliteten i Skurusundet?  

(iv) Är verksamheten tillåtligt med hänsyn till att driften motsvarar bästa möjliga teknik? 

 

Markägaren har uppgivit att han redan i höstas träffade politiker från kommunen tillsammans med 

Skanska och att han då uppfattade att etableringen av en stenkross i Gungviken var i enlighet med 

politikernas planer. Tycker ni att det framstår som sannolikt att en nytillträdd miljöchef så tidigt och så 

tydligt tar ställning för en starkt miljöstörande verksamhet om det inte är anvisat från de styrande 

politikerna? Hur skulle tjänstemannen redan i december kunna ställa sig positiv, medan ni politiker 

inte kan tycka något utan månader av analys? 

 

Mot bakgrund av detta, litar ni på att alla aspekter i ärendet kommer att belysas sakligt och opartiskt i 

underlaget när man redan förra året tog ställning för att Gungviken är en angelägen placering av en 

stenkross? För oss sår hela hanteringen av ärendet tvivel om beslutet i nämnden kommer att grundas 

på ett sakligt och opartiskt underlag där alla aspekter redovisas. 

 

I kontakter med såväl ledande politiker som miljöchefen har det dessutom varit tydligt att man helt 

ägnar sig åt att försvara verksamheten. Det finns en stark upplevelse hos kommuninvånarna att det 

är annat än invånarnas bästa som vägleder politikerna i detta ärende. Vad vet vi inte. Vi noterar 

att Nacka kommun har ingått en samverkansentreprenad med Skanska Sverige AB att delta i Nacka 

bygger stad-projektet till ett kontraktsvärde på 800 miljoner kronor. Kanske har projektet Nacka 

bygger stad blivit viktigare än oss nackabor? 

 

Markägarens rättigheter – en översiktsplan och en detaljplan har helt olika rättsliga 
verkningar 
Det har förekommit uppgifter om att nämnden måste tillåta verksamheten för att den skulle vara 

planenlig. Det finns enligt Stadsbyggnadskontoret ingen detaljplan för Gungviken. Däremot finns en 
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översiktsplan. Det är stor skillnad mellan en översiktsplan och en detaljplan. En översiktsplan är inte 

bindande utan har endast vägledande karaktär (3:3 PBL). Av propositionen till plan- och bygglagen 

(prop. 2009/10:170 s 418) utvecklas detta på följande sätt. "Översiktsplanen är helt enkelt inte 

bindande för någon. Att planen inte är bindande för kommande beslut i t.ex. plan- och lovärenden 

följer av huvudregeln i 2 kap. 1 § att man vid prövningen av frågor enligt denna lag ska beakta både 

allmänna och enskilda intressen." Detta skiljer sig helt från områden som är reglerade genom 

detaljplan. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig det.  

 

En upplevd bundenhet gentemot fastighetsägaren att låta denne etablera verksamhet som möjligen 

skulle kunna rymmas inom översiktsplanens begrepp "arbetsplatsområde och tekniska anläggningar" 

skulle ta ifrån oss kommuninvånare vår lagreglerade möjlighet att delta i en detaljplaneprocess. Om 

kommunen hade initierat en detaljplaneläggning av Gungviken som hade möjliggjort tung, störande 

industri så hade berörda kommuninvånare deltagit i den planprocessen och starkt motsatt sig förslaget. 

Översiktsplanen däremot har invånarna inte alls haft anledning att tro att den skulle leda till en 

verksamhet som denna. Hela kommunen måste ju omfattas av en översiktsplan och det är inte något 

som väcker intresse på ett sådant sätt som en detaljplan, just för att den inte är bindande och detaljerad 

till sin karaktär. Av översiktsplanen framgår dessutom att nyexploatering inte är aktuell i området, 

men att området för arbetsplatsområden och tekniska anläggningar behålls som en framtida resurs. I 

Nacka kommuns grönstrukturprogram anges tvärtom att området Drevinge-Östervik, vilket omfattar 

Gungviken, har ett mycket högt värde avseende kulturhistoria och levande landsbygd. 

 

En översiktsplan innehåller bara ett fåtal, översiktliga kategorier av områden. Det skulle leda 

fullständigt fel om en översiktsplan skulle leda till en upplevd bundenhet hos politikerna. En sådan 

bundenhet skulle ju öppna upp för en mycket friare exploatering av fastigheten med stöd av 

översiktsplanen, än den juridiska bundenhet som skulle följa av en detaljplan som är mycket mer 

restriktiv till sin karaktär och som har gått igenom en betydligt mer ingående granskning. Vi vill påstå 

att en mark- och miljödomstol aldrig skulle upphäva kommunens beslut att förbjuda denna storskaliga 

stenkrossverksamhet på den grunden att delar av området pekas ut som "Arbetsplatsområde och 

tekniska anläggningar". I detta sammanhang måste också lyftas fram att stenkrossverksamheten 

kommer att behöva ta i anspråk betydande områden som är klassade som naturmark i översiktsplanen, 

för t.ex. vägbyggen och reningsanläggningar för vatten. 

 

I en artikel i NVP har Erstavik fideikommiss anfört att markägare och verksamhetsutövare har rätt att 

bedriva verksamhet så länge man lever upp till krav på buller och utsläpp. De är värt att påpeka att det 

grundlagsfästa egendomsskyddet i 2 kap 18 § regeringsformen endast gäller inskränkningar i 

pågående markanvändning. Markägaren har således inte någon rätt att ändra 

markanvändningen, vilket är fallet i Gungviken.  

 

Intressant i sammanhanget är också att markägaren Erstavik fideikommiss har ansökt om att få leva 

kvar som ett fideikommissaktiebolag istället för att egendomen skiftas ut enligt moderna arvsregler. 

Markägarens skäl för att få detta beviljat är att de betydande nationella kultur- och 

naturvårdsintressena ska skyddas genom att egendomen hålls samman. Av samma skäl har 

kommunstyrelsen i Nacka tillstyrkt ansökan. Skälet att hålla ihop egendomen är svårt att förena med 

att markägaren nu har upplåtit mark med betydande nationella kultur- och naturvårdsintressen till en 

omfattande stenkrossverksamhet. Ingenstans i Skanskas anmälan framgår vad det plansprängda sår 

som ska skapas på Gungviksberget ska användas till efter att de 10 åren som det nu talas om har 

förflutit.  

 

Skanska har på uppmaning av bygglovshandläggaren lämnat in en avvecklingsplan som anger att 

området ska återställas för endast 10 000 kr! I täktverksamheter brukar man kräva säkerheter på 

miljontals kronor för att säkerställa att det finns medel för att efterbehandla det berörda området när 

verksamheten lägger ner. Miljöenheten har inte begärt någon efterbehandlingsplan.  I artikeln i NVP 

uppgav miljöenheten i stället att området ska lämnas som ett ”verksamhetsområde”. Det blir billigt för 

Skanska, men illa för Nackas nuvarande och framtida invånare. 
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Kommunpolitikernas uppdrag 
Kommunen jobbar på kommuninvånarnas uppdrag. Kommunen får en tredjedel av vår inkomst för att 

jobba för oss och se till att vi får en bra tillvaro, både vad gäller boende och omsorg. Det är ni som ska 

ha tiden, kompetensen och verktygen för att ta reda på allt som är relevant för att kunna avgöra detta 

ärende på ett bra sätt. Det ska inte kommuninvånarna behöva göra på fritiden. Vi ska jobba och betala 

skatt medan ni ska ha kompetens inom organisationen att tillvarata våra intressen. Det är i stort sett 

omöjligt för de boende att ta strid mot en koncern som Skanska utan de resurser som kommunen har 

till sitt förfogande. Skanska kommer alltid ha möjlighet att plocka fram rapporter som talar till deras 

fördel och mörklägga sådant som talar till deras nackdel, medan vi måste och ska ägna oss åt våra jobb 

på dagarna. Överprövningsinstanserna kommer att ta ställning till det som framkommer i ärendet. 

Många upplever just nu att kommunen och vissa politiker inte står på invånarnas sida och att det finns 

ett ointresse, eller till och med ovilja, från dessa att lyfta fram allt det som kan invändas mot 

verksamheten på just denna plats. 

 

Ett exempel på det är att trots att det rör sig om en mycket omfattande verksamhet, både vad gäller 

hanterat material, tid och olägenheter för människors hälsa och miljön har kommunen inte förelagt 

Skanskabolaget att söka tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken. Inte heller har kommunen meddelat 

att det krävs en detaljplan för att en sådan verksamhet skulle kunna medges. Mot bakgrund av de 

knapphändiga uppgifter som bolaget lämnat i anmälan och kompletteringar kan inte någon i nuläget 

bedöma vidden av de konsekvenser för hälsan, miljön, landskapsbilden, naturområden och Nackas 

boendemiljöer som den anmälda verksamheten skulle orsaka.  

 

Växthusgasutsläpp - krossning på plats eller via sjötransport 
Kommunen har motiverat sin positiva inställning till verksamheten med att kommunen vill få ner 

klimatpåverkan från transporter. Vi förutsätter att kommunen i samband med att man ingick avtal om 

tunnelbanedragning och utbyggnad i Nacka bedömde att samhällsnyttan med dessa åtgärder uppvägde 

de växthusgasutsläpp de orsakar. Om man verkligen önskar få ner växthusgasutsläppen från 

kommunen är det värt att utreda på vilka av alla alternativa sätt det bäst bör ske. Det kommer troligen 

inte vara att lägga stenkrossar i bostads- och rekreationsområden. För Skanska Industrial Solution 

AB:s lönsamhetsmarginaler och flexibilitet är det däremot angeläget att ha en centralt belägen kross i 

Stockholmsregionen så att de får korta transporter från alla tänkbara ställen inom regionen där de kan 

tänkas ha handlat upp sten. Förvaltning för utbyggd tunnelbana uppger att det ännu inte är 

bestämt vem som kommer att få köpa sprängstenen från tunnelbaneutbyggnaden. Massorna är 

en resurs som behövs i andra byggprojekt och som kommer att säljas på en öppen marknad. 

 

Skanskas lönsamhetsmarginaler kan inte vara något som styr kommunens handlande. Vi konstaterar 

att mest effektivt om man vill få ner växthusgasutsläppen är att inte frakta bergmassorna alls, utan att 

använda mobila stenkrossar på sprängplatsen. Om man vill transportera stenen bör sjötransporter 

eftersträvas enligt Mälardalens storregionala godsstrategi. Beroende på var sprängstenen kommer ut 

från tunnelprojektet finns flera möjligheter till lastning på pråmar eller fartyg i Stockholm, Nacka och 

Värmdö. Skeppsholmen, Stadsgården, Kvarnholmen och Bergs oljehamn är några exempel. Det finns 

många möjliga lossningsplatser i Mälaren (exempelvis Södertälje och Slagsta) eller i Östersjön mellan 

Norrtälje och Nynäshamn eller Baltikum. Fördelen med sjötransporter är att även vidaretransport efter 

krossning kan ske sjövägen. I Förbifart Stockholm lastar ett enda fartyg 2000-3000 ton, vilket 

motsvarar ca 100 lastbilar.  

 

Varken Skanska, Erstavik fideikommiss eller kommunen har lyft fram de stora växthusgasutsläpp från 

maskinerna som ska krossa stenen. Man har också förbisett att skog och naturmark utgör en kolsänka. 

Om skog avverkas i Gungviken och naturmarken bereds kommer växthusgasutsläppen öka istället för 

att kol binds in i mark och växtlighet.  
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Skanska har inte visat att verksamheten är förenlig med miljöbalkens krav 
Vi konstaterar avslutningsvis att med tillämpning av den sänkning av bullerriktvärden som gäller för 

särskilt störande impulsljud från bl.a. drift av skutknack enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis 

har Skanska inte visat att de klarar riktvärdena för buller enligt bolagets egen bullerutredning. 

Dessutom förefaller Skanska inte tagit med alla de nybyggda husen i Tollare i bullerutredningen. 

Dessa hus ligger i ett mycket utsatt läge för buller från verksamheten. Skanska har inte heller redovisat 

hur de klarar de lägre bullerriktvärden som gäller i naturreservat och områden av riksintresse för 

friluftsliv. Skanska har således inte uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt miljöbalken och 

verksamheten bör inte tillåtas enbart på denna grund. Deras anmälan är så bristfällig att man 

kan ifrågasätta om Skanska Industrial Solutions AB har de resurser och den kompetens som 

krävs för att få bedriva den anmälda verksamheten. 

 

 


