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Inbjudan till samråd 

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

mellanlagra upp till 5 000 m3 rena schaktmassor på fastigheten Skenda 3:3. 

Kommunen vill inför denna tillståndsansökan gärna informera, svara på frågor och 

lyssna på era synpunkter. Den planerade verksamheten är en miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808). 

Bakgrund 

VA-enheten i Gnesta kommun 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 upprätta en egen mellanlagringsplats där blöta eller överblivna 

massor kan torka och/eller lagras i väntan på att återanvändas till fyllnad av 

schaktgropar vid exempelvis nya vattenläckor. 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 cirka 355 meter. Det planerade verksamhetsområdets lokalisering kan ses 

nedan i figur 1.  

 
Figur 1. Situationsplan över området, där den röda cirkeln markerar upplagsplatsen. 



  Kommunstyrelseförvaltningen  2(2) 

 

Dokumentnamn Inbjudan till samråd 

Ämne Ansökan om tillstånd för mellanlagring och behandling av schaktmassor 

Beslutsinstans Enhetschef 

 

 

Vad innebär det här för dig?  

Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har du möjlighet att ta 

del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. Fastighetsägare förutsätts 

underrätta sina hyresgäster om ansökan.  

Samrådstid och handlingar 

Samråd sker under perioden 2020-04-07 till och med 2020-05-04. För att vi ska 

kunna ta hänsyn till era frågor och synpunkter i tillståndsansökan behöver de alltså 

vara oss tillhanda senast 2020-05-04.  

Ett samrådsunderlag med närmare information om ansökan går att finna:  

 Digitalt på gnesta.se/mellanlagringBJL  

 I fysisk form på Servicecenter, Marieströmsgatan 3, Strömmentorget 

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.   

Vad händer efter samrådet?  

Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas i den samrådsredogörelse som 

Gnesta kommun skickar till Södermanlands Länsstyrelse. Länsstyrelsen tar beslut om 

huruvida verksamheten ska antas innebära betydande miljöpåverkan, vilket påverkar 

utformningen av resterande ansökningshandlingarna.  

Frågor?  

Har du frågor kan du kontakta Hanna Modin, miljöansvarig för VA-enheten, på 

telefonnummer 0158-275 880 eller hanna.modin@gnesta.se.  
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