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 § 7 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet (MHN/2021:00017) 
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda anmälan om miljöfarlig 
verksamhet, anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80, som Tallby mark 
och miljö AB med organisationsnummer 559216-6135 önskar bedriva på en 
del av fastigheten Tumba 8:344. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.  
 
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 
 
Beslutet grundar sig på:  
• 2 kap. 3 och 6 §§ miljöbalken  
• 26 kap. 26 § miljöbalken 
• 27a § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Stockholms län, se överklagnings-
hänvisning. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda anmälan om miljöfarlig 
verksamhet, anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80, som Tallby mark 
och miljö AB, organisationsnummer 559216-6135, önskar bedriva på en del 
av fastigheten Tumba 8:344. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påminna 
om att det inte är tillåtet att köra in fler containrar till området.  
 
Fastigheten ligger inom yttre skyddszon för Segersjö vattenskyddsområde. 
Av föreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde framgår att det krävs till-
stånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att etablera industriell verk-
samhet. Tallby mark och miljö AB har ansökt om tillstånd och detta hanteras 
i ett separat beslut. 
 
Ärendet 
Tallby mark och miljö har ansökt om tillstånd för att bedriva industriell verk-
samhet inom Segersjö vattenskyddsområde. Verksamheten omfattar sortering 
av containrar som redan finns på fastigheten Tumba 8:344. Verksamheten har 
köpt samtliga containrar från bolaget Resurs recycling i Stockholm AB:s 
konkursbo. Verksamheten har under en begränsad period hyrt en del av fas-
tighet Tumba 8:344 av Kassmyra Fastigheter AB. Av hyreskontraktet fram-
går det att verksamheten hyrt platsen mellan 2021-01-15 till och med 2021-
06-15. Avtalet upphör vid upplåtelsetidens utgång och ingen förlängning 
medges. 
 
Verksamhetsutövaren har i sin anmälan uppgett att materialet utgörs av 
okänd mängd byggavfall i containers. Det saknas i anmälan uppgifter eller 
dokumentation om vilken grad av sortering, dvs.  förekomst av material och 
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komponenter, som finns i containrarna. Vid tidigare platsbesök har observe-
rats att containrarna innehåller en blandning av trä, metall, glas, plaster, elekt-
ronik, kemikalier, asbest mm. Verksamheten ska enligt anmälan manuellt 
sortera byggavfallet i tomma containrar. Verksamheten kommer innebära att 
lastbilstrafik trafikerar området samt en hjullastare ska användas på plats. En-
ligt anmälan kommer inga kemikalier hanteras i verksamheten. Bifogat till 
anmälan redovisas det företag som ska transportera avfallet samt dess till-
stånd från Länsstyrelsen i Stockholm för yrkesmässig vägtransport av farligt 
avfall och avfall som inte är farligt avfall. 
 
Den aktuella verksamheten är belägen inom yttre skyddszon för Segersjö vat-
tenskyddsområde och omfattas därmed av kravet på tillstånd för att utföra åt-
gärder, enligt föreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde. Ansökan har 
remitterats till mark- och vattenskyddsgruppen hos Länsstyrelsen i Stock-
holm. De har inte något att erinra mot att bolaget ges tillstånd för åtgärderna. 
 
Motivering till beslut 
Enligt miljöprövningsförordning (2013:251) är denna verksamhet anmäl-
ningspliktig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte är möjligt 
att utifrån inkommen anmälan bedöma hur verksamheten påverkar miljön och 
hur verksamhetsutövaren avser att följa miljöbalkens hänsynsregler.  
 
I 2 kap. 3 § miljöbalken finns den så kallade försiktighetsprincipen. Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden har många års erfarenhet av avfallsverksamhet på 
platsen där uppenbara risker föreligger för bränder, förorening av grundvatten 
samt buller och damm som orsakar olägenheter för boende i området. Nämn-
den kan med detta inte godkänna den aktuella ansökan. 
 
I 2 kap. 6 § miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna för val av plats. 
Kommunen har för avsikt att utveckla Kassmyraområdet för bostäder och har 
nu inlett arbetet med att ta fram ett planprogram. Nämnden finner det inte 
lämpligt att ytterligare en miljöfarlig verksamhet etablerar sig på platsen. 
Platsen är inte lämplig som verksamhetsområde, främst med avseende på 
grundvattenskyddet. 
 
Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den myn-
dighet som handlägger ett anmälningsärende som avses i 25 d §, när ärendet 
är tillräckligt utrett, förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Nämnden 
bedömer att verksamheten inte är lämplig på platsen enligt ovan nämnda mo-
tiveringar och förbjuder därmed verksamheten att starta enligt 27 §. 
 
Fastigheten ligger inom yttre skyddszon för Segersjö vattenskyddsområde. 
Av föreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde framgår att det krävs till-
stånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att etablera industriell verk-
samhet. Tallby mark och miljö AB har ansökt om tillstånd och detta hanteras 
i ett separat beslut.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påminna om att det inte är tillåtet att 
köra in fler containrar till området. 
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Särskilt yttrande  
Moderaterna, med instämmande av Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet, lämnar ett särskilt yttrande i enlighet med bilaga 1 till proto-
kollet. 
 
Protokollsanteckning  
Marie Spennare (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Tjänsteskrivelsen innehåller bekymmersamma formuleringar som ger ett 
intryck av att det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som har gjort utred-
ningen när det i verkligheten är tjänstemännen på miljöenheten. Det vilse-
leder en utomstående läsare om vem som egentligen har gjort utredningen 
och att det utgör ett underlag till miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta 
ställning till för beslut.  
 
Det är viktigt att formulera korrekt för att det ska framgå vilka i processen 
ansvarar för utredning och vilka som fattar beslut. Det är för att medborga-
ren ska kunna förstå ansvarsfördelningen och yrka på ansvarutkrävande 
vid fråga.  
 
Några exempel från tjänsteskrivelsen: 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att verksamheten kan hantera de 

containrar som idag är belägna på fastigheten under en begränsad pe-
riod. Verksamheten får inte köra in fler containrar som är placerade utan-

för fastigheten. Sid 2. 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att anmälningsplikten har uppfyllts. 
Åtgärderna som föreläggs för verksamheten bedöms inte som orimliga att 

uppfylla. Sid 3. 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det finns en risk för att antalet 
tunga transporter på Dalvägen och i Kassmyragropen kommer att öka un-
der en period som en följd av att containrar ska köras ut. Platsen är inte 

lämpad för en alltför omfattande industriell verksamhet. Dock anser miljö- 
och hälsoskyddsnämnden att verksamheten endast ska ske under en be-

gränsad tid och att verksamhetens intention att omhänderta det avfall som 
lämnats i containrarna är god. Sid 4. 

 
 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1035076



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 2021-02-15  
 

§ 8 
Ansökan om tillstånd för industriell verksamhet inom  
Segersjö vattenskyddsområde (MHN/2021:00017) 
 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå Tallby mark och miljö AB 
med organisationsnummer 559216-6135, tillstånd att bedriva industriell verk-
samhet genom att sortera inom Segersjö vattenskyddsområde.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ärendet ska justeras omedelbart.  
 
Sammanfattning 
En ansökan om att bedriva industriell verksamheten inom Segersjös vatten-
skyddsområde har inkommit. Fastigheten ligger inom yttre skyddszon för Se-
gersjö vattenskyddsområde. Av föreskrifterna för Segersjö vattenskyddsom-
råde framgår att det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
att etablera industriell verksamhet. Verksamheten ska utföra sortering av con-
tainers som finns på fastigheten Tumba 8:344.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå Tallby mark och miljö AB 
med organisationsnummer 559216-6135, tillstånd att bedriva industriell verk-
samhet genom att sortera containers inom Segersjö vattenskyddsområde.  
 
Bestämmelserna som beslutet grundar sig på  
• 29 kap. 43 §, 2 punkten miljöprövningsförordningen (2013:251) 
• 2 kap. 3 § och 6 § miljöbalken (1998:808)  
• 27 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Stockholms län, se överklagnings-
hänvisning 
 
Ärendet 
Tallby mark och miljö har ansökt om tillstånd för att bedriva industriell verk-
samhet inom Segersjö vattenskyddsområde. Verksamheten omfattar sortering 
av containrar som redan finns på fastigheten Tumba 8:344. Verksamheten har 
köpt samtliga containrar från bolaget Resurs recycling i Stockholm AB:s 
konkursbo. Verksamheten har under en begränsad period hyrt en del av fas-
tighet Tumba 8:344 av Kassmyra Fastigheter AB. Av hyreskontraktet fram-
går det att verksamheten hyrt platsen mellan 2021-01-15 till och med 2021-
06-15. Avtalet upphör vid upplåtelsetidens utgång och ingen förlängning 
medges. 
 
Verksamhetsutövaren har i sin anmälan uppgett att materialet utgörs av 
okänd mängd byggavfall i containers. Det saknas i anmälan uppgifter eller 
dokumentation om vilken grad av sortering, dvs.  förekomst av material och 
komponenter, som finns i containrarna. Vid tidigare platsbesök har observe-
rats att containrarna innehåller en blandning av trä, metall, glas, plaster, elekt-
ronik, kemikalier, asbest mm. Verksamheten ska enligt anmälan manuellt 
sortera byggavfallet i tomma containrar. Verksamheten kommer innebära att 
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lastbilstrafik trafikerar området samt en hjullastare ska användas på plats. En-
ligt anmälan kommer inga kemikalier hanteras i verksamheten. Bifogat till 
anmälan redovisas det företag som ska transportera avfallet samt dess till-
stånd från Länsstyrelsen i Stockholm för yrkesmässig vägtransport av farligt 
avfall och avfall som inte är farligt avfall. 
 
Den aktuella verksamheten är belägen inom yttre skyddszon för Segersjö vat-
tenskyddsområde och omfattas därmed av kravet på tillstånd för att utföra åt-
gärder, enligt föreskrifterna för Segersjö vattenskyddsområde. Ansökan har 
remitterats till mark och vattenskyddsgruppen hos Länsstyrelsen i Stockholm. 
De har inte något att erinra mot att bolaget ges tillstånd för åtgärderna. 
 
Motivering till beslut 
Enligt föreskrifter för Segersjö vattenskyddsområde får industriell verksam-
het inte etableras utan tillstånd av kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämn-
den bedömer att det finns en betydande risk för förorening av grundvatten 
och väljer att avslå tillstånd att bedriva industriell verksamhet genom att sor-
tera containers inom Segersjö vattenskyddsområde. 
 
Enligt miljöprövningsförordning (2013:251) är denna verksamhet anmäl-
ningspliktig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i separat beslut förbjudit 
anmälan om miljöfarlig verksamhet, anmälningsplikt C och verksamhetskod 
90.80, som Tallby mark och miljö AB med organisationsnummer 559216-
6135 önskar bedriva på en del av fastigheten Tumba 8:344. 
 
Särskilt yttrande  
Moderaterna, med instämmande av Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet, lämnar ett särskilt yttrande i enlighet med bilaga 2 till proto-
kollet. 
 
Protokollsanteckning  
Lana Issakainen (SD) och Peter Sergius Himmelving (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
Sverigedemokraterna välkomnar sortering och bortforsling av deponin i 
Kassmyra. 
 
Vi har däremot inte kunnat hitta några referenser till tidigare arbeten utfört 
av Talby mark och miljö AB. Bolaget har inga anställda, ifall dom ska an-
vända sig utav underentreprenörer, vilka då?  
 
Mot bakgrund av hur föregående företag misskött sin verksamhet i Kass-
myra, så är vi oroliga över Talby mark och miljös erfarenhet av utsortering 
av deponier. Har dom erfarenhet med material och sortering sedan tidi-
gare? 
 
Vi önskar därför se en mer detaljerad plan gällande: 
Talby mark och miljös arbetsplan och hur förvaltningen ska genomföra 
sina tillsynsärenden. 
 
________________ 
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Bilaga 1 till protokoll MHN  
2021-02-15 
                     
SÄRSKILT YTTRANDE 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2021-02-15 

      
Ärende 03  Anmälan om miljöfarlig verksamhet (Dnr: MHN/2021:00017) 
 
Moderaterna är positiva till en sortering och bortförande av avfall och containrar från 
konkursboet av Resurs recycling i Stockholm AB.  
Vi är fortsatt positiva till ändringen från tjänsteskrivelsens motivering till ordförandeförslaget 
med syfte att förbjuda anmälan.  
 
I tjänsteskrivelsen från miljöenheten var det en positiv inställning till anmälan och om ingen 
ändring hade skett då hade Moderaterna yrkat avslag. Givet ändringen vill vi likväl skicka 
med våra ståndpunkter som är användbara för framtida bedömningar.  
Med hänvisning till att förslaget saknar flera viktiga redovisningar, beskrivningar och 
tydlighet för att vara i god form för ett bifall. 
 

- För det första, förväntar vi oss en redovisning av en bakgrundskontroll av företaget. 
Det bör genomföras för att säkerställa att det är ett seriöst företag utan bekymmersam 
historik. Mot bakgrunden av NMTs verksamhet och en tidigare brand i 
Kassmyragropen som är ett vattenskyddsområde bör det vara en regel framöver av 
denna typ av kontroll över företag som har en miljöfarlig verksamhet.  

 
- För det andra, saknar det information om att miljöenheten ska göra en kontroll och 

dokumentation samt fotografidokumentation av platsens utgångsläge innan 
verksamhetens start. 

 
- För det tredje, saknas information om hur miljöenheten själva ska göra en egen 

kontroll av innehållet av avfallet. 
 

- För det fjärde, hur ska miljöenheten säkerställa att det som flyttas hamnar på rätt 
ställe? Om det finns uttalade platser för vart det ska föras vidare bör det framgå i 
förslaget och att miljöenheten följer upp med kontroller att det fullföljs. 

 
- För det femte, vid punkt åtta står följande ”Vid misstanke om att dagvatten som 

lämnar verksamhetsområdet är förorenat kan miljöenheten komma att ställa krav på 
provtagning och andra åtgärder.”  Det är inte bra då verksamheten ska pågå inom 
Segersjö vattenskyddsområde vilket kräver största försiktighet. Vi anser att 
miljöenheten är den som ska göra regelbundna vattenprover för säkerställning av 
innehållet. 

 
- För det sjätte, saknas det information om hur information till närboende ska 

kommuniceras och vad som ska kommuniceras. Eftersom den här verksamheten 
medför risker för buller, damm och ökad trafik bör man förekomma närboende med 
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den informationen, verksamhetens öppettider och hänvisning för klagomål och 
synpunkter.  

 
- Syftet är att på förhand minimera risker för förorening i detta vattenskyddsområde 

genom att förvaltningen såväl som nämnden har adekvat och rätt underlag för 
bedömning och beslut. Detta underlag uppfyller inte vår förväntan över hur vi vill att 
det ska gå till. 

 
 
Marie Spennare (M)  
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   Bilaga 2 till protokoll  
   MHN 2021-02-15
       

                    SÄRSKILT YTTRANDE 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

2021-02-15 
 
      
 
Ärende 4   Ansökan om tillstånd för industriell verksamhet inom Segersjö 

vattenskyddsområde (MHN/2021:00017) 
 
Moderaterna är positiva till en sortering och bortförande av avfall och containrar från 
konkursboet av Resurs recycling i Stockholm AB.  
Vi är fortsatt positiva till ändringen från tjänsteskrivelsens motivering till ordförandeförslaget 
att avslå anmälan.  
 
I tjänsteskrivelsen från miljöenheten var det en positiv inställning till anmälan och om ingen 
ändring hade skett då hade Moderaterna yrkat avslag. Givet ändringen vill vi likväl skicka 
med vår ståndpunkt som är användbar för framtida bedömningar.  
 

- I förslaget kan man bland annat läsa följande på sidan 3: 
 

- En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på platsen är att den inte 
påverkar grundvattnets kvalitet. Av företagets egenkontroll ska framgå hur man ska 

säkerställa att grundvattnet inte påverkas. 
 

- Företaget ska vara verksamma på Kassmyragropen som är inom Segersjös 
vattenskyddsområde och förslaget saknar redovisning över vad som ingår i 
egenkontroll. För tydlighet över ansvar och rutiner bör företagets plan över 
egenkontroll presenteras i förslaget som en bilaga för nämnden att fatta beslut om.  

 
 

- Syftet är att på förhand minimera risker för förorening i detta vattenskyddsområde 
genom att förvaltningen såväl nämnden har adekvat och rätt underlag för bedömning 
och beslut. Detta underlag uppfyller inte vår förväntan över hur vi vill att det ska gå 
till. 

  
 
 
 
Marie Spennare (M)  
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