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FÖRELÄGGANDE OM FÖRSIKTIGHETSMÅTT I
SAMBAND MED ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG
KROSSVERKSAMHET
Verksamhetsutövare

ABT Bolagen AB

Organisations-/personnummer

556255-7966

Verksamhetens namn

Solvärmen 1

Verksamhetens adress/plats

Flatenvägen 15

Fastighetsbeteckning

Solvärmen 1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga ABT Bolagen AB,
org.nr. 556255-7966 att iaktta följande försiktighetsmått i verksamheten:
1. Verksamheten ska bedrivas så som anges i anmälan och dess
kompletteringar. Förändringar av verksamheten som är av betydelse ur
störningssynpunkt ska föregås av en anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
2. Krossning får påbörjas under förutsättning att tillstånd enligt
miljöbalken finns för anläggning och drift av den planerade
biogasproduktionsanläggningen.
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3. Innan krossning påbörjas ska information om startdatum meddelas
miljöförvaltningen i Stockholms stad.
4. Avgående stoft och damm ska begränsas genom varsam
vattenbegjutning och stoftavskiljning vid behov. Transportband ska i
möjligaste mån vara täckta.
5. För fordon och arbetsredskap ska endast diesel med lägst miljöklass II,
så kallad miljödiesel, användas.
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6. Farmartank för dieselolja ska placeras i kassun eller ställas på hårdgjord
yta. Tank som inte står i kassun ska förses med påkörningsskydd och
spillskydd för att förhindra spill och läckage till mark och vatten.
7. Verksamheten ska ordnas så att ljudnivåerna från verksamheten inte
överskrider de värden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd,
(2004:15), för buller från byggplatser se bilagd broschyr Miljökrav vid
byggverksamhet.
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till
balkens 2 kap. Med stöd av 26 kap 26 § miljöbalken gäller beslutet även om
det överklagas.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 12 januari 2010 mottagit er
anmälan enligt miljöbalken om krossning. Krossningen ska enligt anmälan
pågå under perioden 15 januari till 30 april 2010.
Uppskattad mängd som ska krossas uppgår till ca 90 000 ton.
I er anmälan anger ni att:


krossning kommer att bedrivas måndag till fredag



den krosstyp som används är Sandvik CM 1511 och 6800

Beslutsmotivering
För att uppfylla miljöbalkens regler och för att undvika olägenhet för
människors hälsa och miljön anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det
krävs att ovan angivna försiktighetsmått följs. Då den planerade krossningen
bedrivs inom en byggarbetsplats ska riktvärden för byggbuller tillämpas.
Vid en avvägning av miljöbalkens hänsynsregler finner miljö- och
hälsoskyddsnämnden det skäligt att ställa dessa krav.

Upplysningar
Verksamheten är anmälningspliktig enligt punkt 10.50 ”Anläggning för
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter”, i bilaga till
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Betong
räknas även in här.
Företaget ska beakta miljöbalken (SFS 1998:808) och de förordningar som
gäller för verksamheten. Enligt bestämmelserna i förordningen (SFS
1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren
genom egna undersökningar hålla sig underrättad om verksamhetens
påverkan på miljön.

Miljöbalken och dess förordningar finns i fulltext till exempel på
Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se, under "Lag och rätt".
Där finns också möjlighet att beställa annat material.

Avgift
Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att den som bedriver
verksamhet som omfattas av miljöbalkens regler ska betala för den tid som
läggs ned på tillsyn av verksamheten.
Miljöförvaltningen tar därför ut en tillsynsavgift för hanteringen av
anmälan. Timavgiften är för närvarande 900 kr. Ett särskilt beslut angående
tillsynsavgift kommer att sändas till er.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, se nedan.

Enligt delegation

Jonas Tolf
Enhetschef

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län men ska sändas
in till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd.
För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din
skrivelse ha kommit in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden inom tre veckor
från den dag då du fick del av beslutet.
Tala om vilket beslut du överklagar och anteckna ärendets diarienummer.
Tala också om varför du anser att beslutet skall ändras och vilken ändring i
beslutet du vill ha. Sänd även med sådana uppgifter som du anser har
betydelse för ärendet men som du inte tidigare sänt in.
Nämnden prövar om ditt överklagande kommit in i rätt tid. Har
överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har
begärt.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations- eller
personnummer, postadress och telefonnummer samt i förekommande fall epostadress. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna
skrivelsen.
Adressen är:
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd
Box 8136
104 20 Stockholm
Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till
miljö- och hälsoskyddsnämnden, telefon 08-508 28 972 eller 08-508 28 897.

