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Innehållsförteckning

Ärenden

1.

Dnr 2017-3246
Trålen 1-21, Noten 1-4 (f.d. Mellingeholm 6:1)
Föreläggande vid vite om försiktighetsmått i samband med
anmälan om krossanläggning
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Trålen 1-21 samt Noten 1-4 (f.d. Mellingeholm 6:1) - föreläggande
vid vite om försiktighetsmått i samband med anmälan om
krossanläggning
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.

Förelägga
vidta nedanstäeni

2.

Överträdelse av punkten 1 är förenat med löpande vite om 10 000 kronor vid vaije
tillfälle och dygn överträdelse sker.

Försiktighetsmått

1.

Krossning och övrig bearbetning av sprängsten får endast ske helgfri måndag-fredag
kl. 07:00-19:00. Övrig bearbetning innefattar sprängning, förkrossning samt
slcutknackning.

2.

Beslutet gäller t.o.m. 31 december 2018.1 god tid (minst sex veckor) innan beslutet
upphör att gälla ska ny anmälan lämnas in och en ny bedömning göras om
verksamheten planeras bedrivas under 2019.

3.

Buller från krossverket ska begränsas så att Naturvårdsverkets allmänna råd
(2004:15) om buller från byggplatser ej överskrids:
Dag, 07:00-19:00
60 dBA

4.

Närboende ska informeras på lämpligt sätt om datum och tidpunkter för arbetena i
god tid innan de påbörjas.

5.

Lagring av farliga ämnen såsom drivmedel, smöijmedel och liknande på platsen för
upplag och krossning ska ske invallat och skyddat för nederbörd.

6.

Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter ska finnas
tillgängligt på arbetsplatsen. Spill av petroleumprodukter skall omhändertas som
farligt avfall.
Utdragsbestyrkande
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7.

Damning från krossning, upplag, transportvägar och transporter skall förebyggas och
begränsas t ex genom vattning. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning
skall ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa damningen.

8.

Tillsynsmyndigheten ska meddelas vid eventuella olyckor, spill eller läckage som
kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 3
§ miljöbalken och 27 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt 4 kap 6 § miljöprövningsförordning (SFS 2013:251).

Avgift

För tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken (SFS
1998:808) har kommunfullmäktige i Norrtälje fastställt en taxa för prövning och tillsyn av
miljöfarlig verksamhet, (KF 2016-11-07, 220 §). Enligt taxan för 2018 ska en avgift på
1200 kronor per handläggningstimme tas ut för bygg- och miljökontorets arbete.
Ni kommer att debiteras en avgift för den handläggningstid som ärendet tagit i anspråk.
Handläggningstiden har beräknats till 5 timmar, vilket med 2018-års timtaxa motsvarar
6 000 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att det är motiverat att förena en punkt i föreläggandet
med vite då tidigare föreläggande inte följts. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att
verksamheten kan tillåtas om risken för störning på grund av buller och/eller damning
minimeras.
Att flytta verksamheten till annan plats ser inte tillsynsmyndigheten som ett alternativ då
även detta blir ett bullrigt moment med sprängsten som ska lastas på flak för att sedan
transporteras iväg, krossas på annan plats och sedan transporteras tillbaka till fastigheten.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2018-02-04
Anmälan inkommen 15 november 2017
Kompletteringar inkomna 7 december 2017
Tillsynsbesök 7 december 2017
Karta över området med uppställningsplatser och tidpunkter för krossverket
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Bakgrund

Den september 2016
en
anmälan om krossning på fastigheten Mellingeholm 6:1. 250 000 ton berg skulle krossas
under 2017. Beslutet tidsbegränsades for att utvärderas efter ett år. Utvärderingen visade
att grannarnas uppfattning är att beslutet inte följts när det gäller tider för krossning, att
krossning även utförts under kvällar och helger vid några tillfallen.
Den 5 november 2017 inkom
en ny anmälan till bygg- och
miljönämnden i Norrtälje kommun för krossning under 2018 på fastigheten Mellingeholm
6:1 som numera består av tomterna Trålen 1-21 och Noten 1-4. Under 2018 beräknar
ytterligare 500 000 ton berg ska krossas. Krossplatser och tidpunkter
för uppställning av krossverket framgår av bilaga. Avsikten med uppställningen av
krossverket är att fortsatt krossa sprängsten som uppkommer vid sprängning inför
anläggandet av nytt industriområde på fastigheten. För att dämpa buller har avskärmande
bullervallar samt bullerdämpande plank byggts. För att förebygga damning kommer
vattenbegjutning att ske.
Tio stycken berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över anmälan. Sju svar har
inkommit varav tre har synpunkter på anmälan. Utöver det har ett klagomål undertecknat
av fyra grannar inkommit. Det är framförallt synpunkter att tidigare föreläggande inte följts
med avseende på buller, arbetstid och verksamhetstid som har framförts. Bygg- och
miljönämnden har beaktat dessa synpunkter och arbetstiden förenas med vite 10 000
kronor om tiderna överskrids. En ny anmälan ska göras i god till innan beslutet upphör att
gälla vilket sker den 31 december 2018.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 6 § miljöprövningsförordning (SFS 2013:251) råder anmälningsplikt för
anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod
Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet
meddela föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken om det behövs, 27 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Kommunicering

Kommunicerim^nlig^omiltningslagen (1986:223) har skett. Beslutet har kommunicerats
muntligt med
synpunkter har beaktats.
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