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Administrativa uppgifter 

Sökande

Verksamhetsutövare:  Gnesta kommun, VA-enheten 

Organisationsnummer:  202000-2965 

Adress:   Gnesta kommun, 646 80 Gnesta 

Kontaktperson:  Hanna Modin 

E-post:   Hanna.Modin@gnesta.se  

Telefonnummer:  0158-275 880 

Plats 

Kommun:   Gnesta kommun 

Fastighetsbeteckning:  Skenda 3:3
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

VA-enheten i Gnesta kommun avser att ansöka om tillstånd för att behandla och 

mellanlagra schaktmassor på fastigheten Skenda 3:3. Massorna kommer att 

mellanlagras i upp till tre år innan de återanvänds.  

VA-enheten hanterar regelbundet schaktmassor, vilka främst uppstår i arbetet med att 

laga vattenläckor. De massor som grävs upp i samband med en vattenläcka används i 

möjligaste mån som återfyllnad av schaktgropen. Trots detta uppstår ibland överblivna 

eller alltför blöta massor som inte kan återanvändas på en gång. Idag körs dessa 

massor till godkänd mottagare, men inte heller mottagarna vill ha in alltför blöta 

massor. Att köra bort massor, som efter upptorkning kan vara användbara, är inte 

optimalt för vare sig miljön eller verksamhetens ekonomi. 

VA-enheten avser att införa en egen mellanlagringsplats där blöta eller överblivna 

massor kan torka upp eller läggas upp i väntan på att återanvändas till fyllnad av 

schaktgropar vid exempelvis nya vattenläckor. Maximalt 5000 m3 massor kommer att 

lagras vid en och samma tidpunkt och massorna kommer att mellanlagras maximalt 3 

år innan de återanvänds. 5000 m3 schaktmassor uppskattas till 6000-8500 ton 

beroende på packningsgrad och kornstorleksfördelning. Det planerade 

verksamhetsområdets lokalisering kan ses i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ett flygfoto över den planerade lokaliseringen med omnejd, med de närmst belägna 

bostäderna samt avloppsreningsverket markerade.  
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Lagstiftning 

Planerad verksamhet är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 

(1998:808) och omfattas av verksamhetskod 90.40 samt 90.420 enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Vad som är avfall definieras i 15 kap. 1 § miljöbalken. Där framgår att varje föremål 

eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av 

med är ett avfall. Detta gäller inte om föremålet eller ämnet istället kan betraktas som 

en biprodukt. Biprodukter kan bara uppkomma i tillverkningsprocesser, vilket innebär 

att schaktmassor i princip alltid betraktas som ett avfall. 

Enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller anmälningsplikt C 

och verksamhetskod 90.40 för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något tillfälle är:  

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

eller anläggningsändamål, eller  

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Enligt 29 kap. 69 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller tillståndsplikt B och 

verksamhetskod 90.420 för att behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.  

Ärendegång 

Gnesta kommuns VA-enhet lämnade 2018-11-05 in en anmälan om mellanlagring av 

schaktmassor på den nämnda fastigheten, men anmälan avvisades 2018-12-17 av 

miljöenheten. Detta motiverades med att tillståndsplikt B gäller för behandling av 

icke-farligt avfall och avvattning av schaktmassor utgör en form av behandling. En 

tillståndsprocess initierades sedan och ett kombinerat undersöknings- och 

avgränsningssamråd genomfördes med miljöenheten vid Gnesta kommun och 

Södermanlands länsstyrelse 2019-06-10. Även platsbesök gjordes inom ramen för 

samrådet. Inget samråd hölls med enskilda, då den närmst belägna bostaden ligger på 

ett sådant avstånd att inga enskilda antogs bli berörda. Södermanlands länsstyrelse 

beslutade 2019-09-11 om att den planerade verksamheten inte ska antas medföra 

betydande miljöpåverkan.  

En tillståndsansökan skickades till miljöprövningsdelegationen vid Uppsala 

länsstyrelse, som är Gnesta kommuns prövningsinstans för verksamheter med 

tillståndsplikt B. Ansökan avvisades 2019-11-13 med stöd av 22 kap. 2 § miljöbalken på 

grund av att samråd inte hade skett med enskilda.  

Processen har nu påbörjats en tredje gång.  
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Samråd 

Samråd ska ske när tillstånd söks inom ramen för 9 kap. miljöbalken. Ett kombinerat 

undersöknings- och avgränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen i Södermanlands län 

och miljöenheten i Gnesta kommun 220-01-23. Ett beslut togs om att samråda med 

samtliga fastighetsägare inom en radie av 500 m från upplagsplatsen, samt med 

ägarna till de fastigheter som befinner sig längs med infartsvägen från väg 57. 

Samrådsinbjudan har även skickats ut till Naturskyddsföreningen Sörmland och 

Naturskyddsföreningens Daga-Gnestakrets.  

Avgränsningar 

Verksamheten omfattar inte upplag av asfalt eller rester från anläggningar såsom 

rördelar. Enbart jord och grus från områden där ingen misstanke om förhöjda 

föroreningsnivåer föreligger kommer att köras till verksamhetsområdet. Ingen annan 

bearbetning än avvattning kommer att ske, vilket innebär att schaktmassorna 

exempelvis inte kommer att skiktas eller harpas. Schaktmassorna kommer från den 

löpande verksamheten såsom schaktning i samband med vattenläckor och övriga 

driftsarbeten. Schaktmassor från projekt kommer inte att mellanlagras eller avvattnas 

på platsen. 

Provtagningar och kontroll 

Om VA-enheten bedömer att föroreningsrisken för de upptagna massorna är under 

ringa risk, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten, kommer ingen provtagning att ske och inga dukar att läggas ut. 

Detta kan inträffa om schaktmassorna kommer från jungfrulig mark eller från 

områden där ingen känd eller misstänkt förorening existerar samt att ingen misstanke 

har uppkommit i samband med grävarbetet.  

Föreligger en osäkerhet gällande föroreningsnivå kommer schaktmassorna att provtas. 

I dessa fall läggs massorna på tät duk samt täcks av tät duk till dess att 

föroreningshalten har bestämts. Provtagning sker genom att ett delprov tas för varje 

kubikmeter som ligger i en aktuell hög. Delproven från den aktuella högen slås sedan 

ihop till ett samlingsprov som skickas till ett ackrediterat labb. Om provresultaten visar 

att massorna innehåller föroreningshalter under ringa risk kommer massorna att 

återanvändas i schaktarbeten. Innehåller massorna föroreningshalter som innebär 

ringa eller mer än ringa risk finns två olika alternativ. Om massorna inte ska 

återanvändas körs de direkt till godkänd mottagare. Om massorna ska återanvändas 

kommer en anmälan eller ansökan för hanteringen av dessa massor att skickas in till 

tillsynsmyndigheten. Inga schaktmassor som misstänks ha så höga föroreningshalter 

att de riskerar att bedömas som farligt avfall kommer att köras till 

mellanlagringsplatsen. 

Den första bedömningen av föroreningsnivå görs främst utifrån okulär besiktning, lukt 

och närhet till potentiella föroreningskällor. Bedömningen kommer även att utgå från 
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informationen i Länsstyrelsens databas EBH-stödet, som kommer att göras tillgänglig 

för driftpersonalen via utskrifter av kartlagret ”LST Potentiellt förorenade områden 

externt (EBH)” i Länsstyrelsens geodatakatalog.  

Mängd, bedömd föroreningsnivå samt ursprung kommer att antecknas för samtliga 

schaktmassor som körs till verksamhetsområdet. När massor körs bort för 

återanvändning eller till godkänd mottagning antecknas mängd, ursprung och vart 

massorna körs. Anteckningarna sparas i minst tre år och sammanställs med jämna 

mellanrum, så att det är enkelt att identifiera de olika högarna. Relevant information 

om ursprung och tidpunkt kopplas till varje hög. I de flesta fall kommer kommunens 

egen personal att transportera schaktmassorna. I de fall då externa entreprenörer utför 

transporten kommer någon från VA-enheten att närvara och sammanställa 

informationen.  

VA-enheten föreslår att en stickprovtagning utförs vartannat år på en slumpvis utvald 

massa inom verksamhetsområdet, för att kontrollera att den bedömning som görs 

gällande föroreningshalten är korrekt. Stickprovtagningen kommer att genomföras av 

kommunens miljöansvarige. Vid stickprovtagningen tas ett delprov per kubikmeter 

och de olika delproven slås sedan ihop till ett samlingsprov. Att ta ett stickprov på 

massorna anses av VA-enheten vara en bättre strategi än lakvattenprovtagning då det i 

dagsläget saknas fastslagna rikt- och gränsvärden att relatera halterna i lakvattnet mot.  
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Områdesbeskrivning 

Allmänt 

Området är ca 1000 m2 stort. Platsbilder kan ses nedan i figur 2. 

Verksamhetsområdets enda infartsväg är försedd med en bom som kräver nyckel och 

som i dagsläget endast öppnas i samband med transporter till eller från reningsverket. 

Området har inte riskklassats med avseende på förorenad mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Den planerade lokaliseringen i västlig (a), ostlig (b), nordlig (c) och sydlig (d) 

riktning.  

Lokalisering, plan- och ägarförhållanden 

Schaktmassorna är tänkta att mellanlagras på fastigheten Skenda 3:3, ca 500 m sydost 

om sydöstra kanten av Björnlund tätort. Fastigheten ägs av Gnesta kommun och 

avståndet till närmaste bostad är 355 meter.  

Topografi och geologi 

Underliggande material på mellanlagringsplatsen ska enligt SGU:s kartlager bestå av 

berg och lera. I verkligheten är dock marken plan och gräsbevuxen utan synliga berg i 

dagen, se figur 2.  

 

 

a) b) 

d) c) 
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Hydrologi och hydrogeologi 

Upplagsområdet tillhör avrinningsområdet för den å som går under namnen Harbro å 

och Väla å. Harbro å/Väla å ligger 175 m österut och mynnar i Storsjön, c:a 1,1 km norr 

om upplaget. Den konstgjorda och täta dammen som tillhör Björnlunda 

avloppsreningsverk ligger 110 m sydväst från platsen för mellanlagring.  

Majoriteten av ytavrinningen från upplagsområdet genomgår först en utspädning i 

våtmarken sydost om reningsverket (figur 3). Våtmarken avvattnas via Väla å/Harbro 

å. Det finns ingen grundvattenförekomst i närheten av verksamhetsområdet. 

Björnlunda tätort tar sitt dricksvatten från sjön Lockvattnet, som ligger uppströms 

från verksamhetsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Vattenriktningen kring upplagsplatsen. Den planerade lokaliseringen är markerad 

med en röd cirkel och vattenströmsriktningen är markerad med pilar. 

Natur- och kulturvärden i anslutning till upplaget 

Området för mellanlagring och upptorkning av schaktmassor omfattas inte av några 

riksintressen, allmänna intressen eller fornlämningar. De närmast belägna 

fornlämningarna ligger på andra sidan järnvägen. Skogsstyrelsen har inte registrerat 

några värdefulla skogsområden eller kulturlämningar i eller i den omedelbara 

närheten av verksamhetsområdet. Den anlagda dammen vid avloppsreningsverket 

omfattas inte av strandskydd.  
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Artportalen har inga registrerade observationer av rödlistade arter inom 

verksamhetsområdet. Den närmsta observationen av en rödlistad art är av gulsparvar 

ca 60 sydost från upplaget, dock med en felmarginal på ±500 m. I övrigt befinner sig 

observationerna som närmst ca 75 m sydost om verksamhetsområdet och omfattar 

havsörn, fjällvråk, spillkråka, stare och sävsparv.  

Inga recipienter i närheten har klassats som skyddade områden enligt vare sig 

miljöbalken eller vattenförvaltningsförordningen och våtmarken omfattas inte av 

något områdesskydd.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på vattnets 

kvalitet vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster skulle ha 

uppnått normen god status eller potential till år 2015 och att statusen inte får 

försämras. Om status var sämre än god år 2015 har årtalet för när normen ska uppnås i 

många fall flyttats fram med ett så kallat undantag. Undantag från grundkravet (god 

status 2015) är bara motiverat om det är tekniskt omöjligt, orimligt dyrt att vidta 

åtgärder eller att det finns naturliga skäl som gör det omöjligt att nå god status 2015.  

Statusklassning av vattenförekomsterna används för att beskriva deras nuvarande 

status, som ska jämföras med de beslutade miljökvalitetsnormerna. Det är 

myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, bland 

annat genom beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Harbro å/Väla å har statusklassningen måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status, medan Storsjön har statusklassningen dålig ekologisk status och uppnår 

ej god kemisk status. För bägge vattenförekomsterna är miljökvalitetsnormerna god 

ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Båda vattenförekomsterna har 

undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar gällande 

kemisk status, i enlighet med bilaga 6 till Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter 

(HVMFS 2013:19) om statusklassificering och miljökvalitetsnormer avseende 

ytvattenstatus.   
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Förutsedd miljöpåverkan  

Trafikbelastning och bullernivå 

I dagsläget sker i snitt 10 fordonsrörelser per dag på vägen mellan väg 223 och 

Björnlunda avloppsreningsverk. Med planerad verksamhet kommer fordonstrafiken att 

öka med i snitt en fordonsrörelse i veckan, det vill säga en ökning med ca 2 %. 

Bullerpåverkan från den tilltänkta verksamheten antas bli försumbar och VA-enheten 

har därför bedömt att ingen bullerutredning behövs. Detta baseras bland annat på att 

den planerade lokaliseringen samt närliggande bostäder ligger inom järnvägens 

bullerzon (figur 5), att närmsta bostad ligger på ett avstånd av 355 meter, att ingen 

bearbetning av massorna kommer att ske och att trafikbelastningen kommer att vara 

fortsatt låg.  

 

Figur 5. Både den planerade verksamheten och de närmst belägna bostäderna ligger inom 

järnvägens bullerzon. Den planerade lokaliseringen är markerad med en röd cirkel och de 

närliggande bostäderna är markerade med blå cirklar.  

Luftkvalitet 

De utsläpp till luft som anläggningen ger upphov till kommer främst från arbetsfordon 

samt eventuellt damm från schaktmassor. Risken för spridning av föroreningar via 

luftvägen anses vara mycket liten då massorna kommer att täckas med tät duk om det 

finns en osäkerhet gällande föroreningsnivå. Föreligger en risk att massorna har så höga 

föroreningshalter att de kan bedömas som farligt avfall kommer de inte att köras till 

mellanlagringsplatsen. Området kantas av träd, vilket i viss mån hindrar vind och 
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därmed spridning via luft. Vägen dammbinds i dagsläget och planen är att fortsätta med 

detta.  

Vattenförekomster 

Det vatten som lakas ut från schaktmassorna är från schaktmassor som konstaterats 

eller bedömts ha en föroreningshalt mindre än ringa risk i enighet med 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 

Finns en osäkerhet kommer massorna att läggas på tät duk till dess att 

föroreningshalten är bestämd så att utsläpp av förorenat lakvatten inte sker.   

Då endast rena schaktmassor avses mellanlagras öppet på platsen försämrar inte den 

planerade verksamheten vattenförekomsternas möjligheter att följa 

miljökvalitetsnormerna. Föreligger några misstankar om att schaktmassorna kan 

innehålla föroreningar kommer dessa massor, som tidigare nämnts, att läggas på en 

tät duk samt täckas med en tät duk fram till dess att provresultaten har kommit. 

Urlakningen av föroreningar från verksamhetsområdet bör därför vara försumbar.  

Skulle urlakning av föroreningar trots allt ske kommer en stor del av lakvattnet först 

att nå våtmarken. Våtmarker anses generellt ha stor förmåga att nedbryta alternativt 

fastlägga föroreningar och våtmarken sydost om verksamhetsområdet kan fungera 

som en extra skyddsbarriär för recipienterna.  

Djur- och växtliv 

VA-enhetens bedömning är att den planerade verksamheten, med tanke på de ringa 

konsekvenser den kommer att få gällande bullernivå samt luft- och ytvattenkvalitet i 

närheten inte kan antas utgöra en betydande störning för det närliggande djur- och 

växtlivet.   
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Nollalternativ och alternativ lokalisering 

Nollalternativet innebär att VA-enheten fortsätter att köra de blöta massorna till 

godkänd mottagare, vilket skulle innebära en fortsatt onödig belastning på miljön samt 

på kommunens ekonomi. Skenda 3:3 har bedömts vara den optimala lokaliseringen då 

fastigheten ägs av kommunen och då verksamheten där inte antas störa enskilda eller 

negativt inverka på skyddsvärd natur. Dessutom är fastigheten strategiskt belägen 

mittemellan tätorterna Gnesta, Stjärnhov och Laxne, samt alldeles i utkanten av 

Björnlunda (figur 4).  

Den alternativa lokaliseringen utgörs av en del av fastigheten Sigtuna 2:249, strax 

söder om Gnesta tätort. Exakt plats är markerad med röd cirkel i figur 5. Platsen 

används i dagsläget för kommunens snöhantering och under de kommande tre åren 

kommer där att pågå markförbättrande åtgärder. Att välja detta alternativ skulle 

innebära stora problem i form av platsbrist, särskilt under de kommande tre åren, 

samt olägenheter för närliggande privatbostäder i form av buller.  

 

Figur 5. Den alternativa lokaliseringen är markerad med en röd cirkel.  
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Preliminär tidsplan 

Samråd med enskilda och organisationer hålls från 2020-04-07 till och med 2020-05-

04. En samrådsredogörelse kommer sedan att skickas till Södermanlands länsstyrelse, 

som på nytt får fatta beslut om huruvida verksamheten ska antas innebära betydande 

miljöpåverkan. En ansökan inklusive samrådsredogörelse och liten 

miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram och lämnas till 

miljöprövningsdelegationen vid Uppsala länsstyrelse under sommaren 2020.  
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Dokumentnamn Samrådsunderlag 

Ämne Tillståndsprövning för behandling och mellanlagring av schaktmassor 

Beslutsinstans Enhetschef 

Har du synpunkter på ansökan?  

Om du har synpunkter på tillståndsansökan kan du framföra dem skriftligt till Gnesta 

kommun med namn, adress och telefonnummer. Ange diarienummer KS.2018.288. 

Senast 2020-05-04 vill vi ha dina synpunkter.  

Dina synpunkter skickas till:  

Miljöansvarig 

Gnesta kommun 

Västra Storgatan 15 

646 80 Gnesta 

Du kan också mejla dina synpunkter till hanna.modin@gnesta.se, eller lämna dina 

synpunkter muntligen genom att ringa VA-enhetens miljöansvariga på 0158-275 880.   

mailto:hanna.modin@gnesta.se

