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1. INLEDNING 

Samrådsunderlaget är ett inledande dokument inför kommande tillståndsansökan och 

miljökonsekvensbeskrivning. Samråd ska hållas i ett tidigt skede i tillståndsprocessen för att 

sökanden ska kunna beakta inkomna synpunkter beträffande utformning av verksamheten m.m. 

Detta innebär att vissa uppgifter kan komma att behöva kompletteras och utredas vidare under 

tillståndsprocessens gång. Samrådsunderlaget syftar till att ge en övergripande bild över den 

planerade verksamheten och verka som en utgångspunkt för diskussion mellan Hummeltorp 

Sverige AB ( ”Hummeltorp” ) och berörda, i enlighet med 6 kap. miljöbalken.  

1.1 Saken 

Hummeltorp har för avsikt att ansöka om tillstånd för mellanlagring, återvinning och 

behandling av icke-farligt avfall, biologisk behandling, mottagning av animaliska 

biprodukter för hygienisering samt mellanlagring och behandling av farligt avfall. Bolaget 

avser även att sortera, krossa och mekaniskt bearbeta icke-farligt avfall. Utöver detta 

planerar bolaget att framställa matjord, anläggningsjord och planteringsjord samt motta icke-

farligt avfall för anläggningsändamål på fastigheten Hummeltorp 1:4. Bolaget planerar 

därutöver att genom bortledning av vatten spola och på så sätt tvätta mottaget tunnelberg. 

 

Verksamheten kommer att omfattas av verksamhetskoderna 90.241-i, 90.406-i, 90.30, 

90.50, 90.80, 10.50, 90.110, 90 och 90.141. Se verksamhetskodernas betydelse i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Verksamhetskoder samt dess betydelse 

kapitel Verksamhetskod Lydelse 

29 Kap. § 32 90.241-i Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.241-i gäller för att 

behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 

behandling eller förbränning, om den tillförda mängden 

avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 

kalenderår. Förordning (2016:1188). 
29 Kap. § 65 90.406-i Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406-i gäller för att 

återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt 

avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per 

dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och 

verksamheten avser 

   1. biologisk behandling, 

   2. behandling innan förbränning eller samförbränning, 

   3. behandling i anläggning för fragmentering av 

metallavfall, eller 

   4. behandling av slagg eller aska. 

Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 

nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda 

mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 

000 ton per kalenderår. Förordning (2016:1188). 
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Kap 29. § 48 90.30 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att 

lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

   1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

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

Förordning (2016:1188). 

29 kap. § 50 90.50 Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att 

lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

   1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 

   2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 

   3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska 

produkter, 

   4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä, 

   5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

   6. mer än 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188). 

Kap 29. § 43 90.80 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att 

sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

   1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska 

användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i 

andra fall. Förordning (2016:1188). 

4 kap. § 6 10.50 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller 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. 

29. kap § 41 90.110 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att  

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom 

mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är 

högst 10 000 ton per kalenderår, eller  

2. genom krossning, siktning eller motsvarande 

mekaniskbearbetning återvinna avfall för byggnads – eller 

anläggningsändamål. 

 

29 kap. § 35 90.141 Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att 

återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett 

sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, 

om föroreningsrisken är ringa. 
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1.2 Bakgrund 

Hummeltorp har bedrivit torvtäktsverksamhet sedan 1970-talet på den aktuella platsen. 

Bolaget har idag avvecklat täktverksamheten och är numera ett bolag med fokus på 

återvinning. Hummeltorps primära marknad och fokus ligger i Stockholms län men allt  

eftersom bolaget växer utförs även uppdrag utanför länets gränser. Bolagets verksamhet är 

lokaliserad till Hanvedsmossen belägen mellan Iselsta och Hålsättra i Botkyrka kommun.  

Då det i regionen finns ett stort behov av att återvinna massor har Hummeltorp beslutat att 

ansöka om tillstånd för utökad återvinningsverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för 

verksamhet avseende mellanlagring, återvinning och behandling av både icke farligt- som 

farligt avfall samt mottagning och bearbetning av animaliska biprodukter. Bolaget kommer 

även att ansöka om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken då tunnelberg kommer 

mottas och tvättas rena från kväve.  

Verksamheten kommer att omfattas av industriutsläppsförordningen.  

1.3 Lokalisering 

Verksamheten är belägen cirka 400 m söder om Lilla Skogssjön, i Botkyrka kommun, se 

figur 1.3.1. Precis norr om verksamheten rör sig väg 257. Söder om verksamhetsområdet 

återfinns Hans Andersson Entreprenad AB:s verksamhet samt produktionsskog. Öster om 

verksamhetsområdet återfinns SkiMarine Sport AB som i en av sina dammar bedriver 

verksamhet i form av vattensporter. Närmsta bostadshus är beläget cirka 170 m nordväst om 

planerat verksamhetsområde.  

 

 
Figur 1.3.1. Täkten är lokaliserad cirka 400 m söder om Lilla Skogssjön i Botkyrka kommun.  
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2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 

2.1 Omfattning 

Hummeltorp planerar att bedriva återvinningsverksamhet. Verksamheten kommer att 

innebära mottagning, mellanlagring, återvinning och behandling av annat avfall än farligt 

avfall. Verksamheten kommer även att innebära mottagning, behandling och mellanlagring 

av farligt avfall samt mottagning av icke farligt avfall för anläggningsändamål och 

mottagning och behandling av animaliska biprodukter. De material som planeras mottas för 

återvinning och behandling kommer innehålla föroreningshalter som uppgår till de 

riktvärden som anges för MRR, KM, MKM, IFA och FA. Det återvunna materialet kommer 

att nyttjas som konstruktionsmaterial upp till riktvärdena för MRR, KM, MKM och IFA.   

Verksamhetsområdet kommer att vara cirka 25 ha, se figur 2.1.1.  

Hummeltorp planerar att årligen, vid normal drift, ta emot och återvinna 2 500 000 ton och 

vid maximal drift kunna motta och återvinna 4 250 000 ton avfall per år. Bolaget har även 

för avsikt att inom angivna volymer årligen ta emot och flisa stubbar och trärester samt 

årligen ta emot hästgödsel för tillverkning av matjord, anläggningsjord och planteringsjord. 

Hummeltorp har även för avsikt att under verksamhetsperioden succesivt använda av bolaget 

egenhändigt återvunnet material för att inom sin egen verksamhet bygga skyddsvallar för att 

minska eventuellt störande ljud, och insyn till verksamheten. 

Ansökan kommer avse en verksamhet som ska kunna bedrivas i 30 år.  

 

Figur 2.1.1. Planerat verksamhetsområde.  
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2.2 Mottagning, mellanlagring, återvinning och behandling av 

avfall 

2.2.1 Avfallsmottagning och återvinning 

Verksamheten kommer att omfatta mottagning och mekanisk bearbetning så som 

sortering, plockning och krossning. Verksamheten kommer även omfatta lastning, 

lagerhållning och uttransport. Hummeltorp har även för avsikt att, av bolagets mottagna 

och återvunna material, konstruera och bygga en skyddsvall. I tabellen nedan presenteras 

avfallsslagen som kommer utgöra huvuddelen av de mottagna massorna.  

Tabell 2. Materialslag som kommer utgöra huvuddelen av de mottagna massorna upp till IFA. 

Materialslag Ton     Avfallskod 

Schaktmassor, jord och sten även oljehaltig 

jord och sten som inte utgör farligt avfall 

1 050 000 17 05 04, 

20 02 02 

Entreprenadberg 500 000 17 05 04 

Sulfitberg  250 000 17 05 04 

Betong 200 000 17 01 01 

Asfalt 200 000 17 03 02 

Animaliska biprodukter/Gödsel 160 000 02 01 06 

Stubbar, löv, grenar, toppar och trädrester 20 000 20 02 01 

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar 

än de som anges i 10 09 05 

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än 

de som anges i 10 09 07 

           30 000 

            10 09 06,  

            10 09 08 

Sandningssand/Vintersand 70 000 20 03 03 

 

Tabell 3. Materialslag som kommer utgöra huvuddelen av de mottagna massorna upp till FA.  

Materialslag Ton Avfallskod 

Schaktmassor, jord och sten som innehåller 

farliga ämnen   

20 000 17 05 03* 
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2.2.2 Masshanteringsverksamhet av icke farligt avfall 

Inkommande schaktmassor kommer så långt det är möjligt innan inleverans att åtföljas 

av avlämningsblankett samt, i majoriteten av intransporterna, en analysrapport. Utifrån 

analysrapporten samt avlämningsrapporten kommer Hummeltorp att hantera och sortera 

de inkommande massorna på olika delar av sin anläggning beroende av massornas 

föroreningsinnehåll.  

Det schaktmassor som visar sig innehålla halter över MKM men samtidigt understiger 

riktvärdet för IFA kommer alla att hanteras på inom anläggningen speciellt angivet 

område. Utsorterade fraktioner från schaktmassorna kommer att hanteras i separata 

materialfickor i väntan på ytterligare provtagning. Efter att provtagning utförts kommer 

Hummeltorp återvinna materialen efter materialets riktvärdesnivå.  

2.2.2.1 Asfalt 

Hummeltorp har för avsikt att fortsatt motta asfalt för återvinning. Den asfalt som 

inkommer till Hummeltorp kommer att läggas upp på angiven plats beroende på om 

asfalten utgörs av fräsasfalt eller uppgrävd asfalt. Den uppgrävda asfalten kommer 

innan den läggs upp att sorteras från material som kan ha medföljt då asfalten 

avlägsnades. Det utsorterade och tillika medföljande materialet kommer att sorteras 

beroende på materialslag för att därefter återvinnas. All asfalt som inkommer till 

anläggningen kommer att krossas. Stor del av asfalten kommer att levereras till 

producenter som i sin tur återvinner materialet i sina egna asfaltverk vid nyproduktion 

av asfalt. Den del som inte levereras för återvinning till ny asfalt i ett asfaltverk tillsätts 

i olika blandningar tillsammans med betong och berg till en produkt som bland annat 

kommer kunna nyttjas som underlag för hårdgjorda ytor. 

2.2.2.2 Gjuterisand 

Den gjuterisand som planeras att mottas kommer från Scanias fabrik i Södertälje och 

kommer att läggas på avsedd yta inom verksamhetsområdet. Sanden är en restprodukt 

som uppstår då Scania gjuter nya motorer. På anläggningen kommer gjutjärnen att 

sorteras ut från sanden för att sedan säljas vidare som järnskrot. Den sand som blir 

kvar kommer att användas som jordförbättringsmaterial vid framställningen av mat-, 

anläggnings- och planteringsjord. Mängden gjuterisand som tillsätts i jordarna 

kommer att variera beroende på jordarnas användningsområde. 

2.2.2.3 Sopsand/vintersand  

Hummeltorp har för avsikt att motta sopsand som använts för halkbekämpning inom 

framförallt Botkyrka och Haninge kommun. Sanden kommer att läggas på given plats 

inom verksamheten. Sopsanden kommer att sorteras så att de minsta fraktionerna,       

0–3 mm, separeras från resterande material. Dessa fraktioner kommer att hanteras som 

brännbart avfall. Det är fraktionerna 3–8 mm som i första hand kommer att 
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återanvändas som ny sopsand eller fyllnadsmaterial. Större fraktioner >8 mm kommer 

att sorteras ut och tillföras det material som städats bort från den grävda asfalten, se 

tidigare rubrik 2.2.2.1. Avfall i form av mindre kvistar, snus och fimpar etc. kommer 

att sorteras ut och hanteras som brännbart avfall.  

Efter att Hummeltorp sorterat och bearbetat den inkommande sopsanden läggs den 

återvunna produkten i separata materialfickor i väntan på kontroll och avslutande 

provtagning.  

2.2.2.4 Entreprenadberg  

Entreprenadberg kommer att köras in och placeras på angiven och avsedd yta i väntan 

på rengöring. Efter att rengöring genom tvättning (spolning) utförts kommer berget att 

provtas innan krossning sker. Efter att Hummeltorp analyserat och bearbetat berget 

läggs den återvunna produkten i upplag i väntan på försäljning till den öppna 

marknaden. 

Tvättvattnet från rengöringen av entreprenadberget leds via anläggningens 

vattenledningssystem till bolagets vattenreningsanläggning. I 

vattenreningsanläggningen kommer rening ske och eventuellt kväverikt vatten kan 

även via inbyggda sensorer i vattenledningssystemet avskiljas till en av bolagets slutna 

vattentankar.  

2.2.2.5 Gödsel  

Hummeltorp kommer ta emot hästgödseltransporter från en radie om minst 10 mil från 

bolagets anläggning. Förmågan att motta transporter från ett så pass långt avstånd 

bygger på ett uttänkt retursystem som konstruerats av Hummeltorp, vilket omfattar 

flertalet egenägda hästgödselcontainrar. I dagsläget finns enbart en annan certifierad 

hästgödselmottagare inom upptagningsområdet varför transportsträckorna blir relativt 

långa. Gödseltransporterna kommer dock huvudsakligen på sin väg ut från 

anläggningen för de flesta fall kunna  ta med sig material från verksamheten i retur för 

att slippa åka tom. Ett arbetssätt som aktivt arbetar för att främja returtransporter 

innebär att en stor miljönytta kan uppnås i jämförelse mot att uttransporten skulle gått 

tom. 

 

Hästgödseln som mottas kommer köras till bolagets gödselyta i väntan på 

hygienisering. När det är dags för hygienisering hämtar maskinföraren gödseln och 

tömmer materialet i en av bolagets toppmatade mottagningsbehållare som för 

materialet till komposttrumman. Gödseln hygieniseras i trumman i 12 timmar vid en 

temperatur av 52℃. Efter att hygieniseringen är klar transporteras färdigt 

gödselmaterial på elevatorband ned till bolagets efterkomposteringsyta där materialet 

får eftermogna. När eftermognadsprocessen är färdig blandas materialet in som en 

komponent i något av Hummeltorps specifika jordrecept.  
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2.2.2.6 Stubbar  

Hummeltorp avser att motta stubbar för bearbetning genom framför allt krossning. 

Stubbarna kommer primärt från större anläggningsarbeten och körs in till 

anläggningen för att där hanteras på avsedd yta. Stubbarna krossas till cirka 60 – 70 

mm stora träflisbitar, för vissa fall krossas stubbarna till 150 mm stora träflis. 

Stubbkrosset kommer sedan blandas med Hummeltorps torvgödsel. Inblandning av 

träflis i torvgödseln gör att den annars kompakta torvgödseln nu blir luftigare vilket 

förbättrar mullmedlets struktur. Detta i sig gör att Hummeltorp i slutändan kan 

producera en mycket kvalitativ och efter receptur specialblandad jord för både 

anläggnings- och konsumentändamål.  

2.2.3 Uppförande av skyddsvall 

Hummeltorp har för avsikt att uppföra en skyddsvall, se figur 2.2.3.1. Syfte med vallen 

är att avskärma verksamheten, förhindra insyn samt minska spridning av störande buller 

som uppkommer inom verksamheten. Skyddsvallen planeras att anläggas längst 

verksamhetsområdets samtliga sidor i väster, norr, öster och söder med en instickande 

tunga på mitten av anläggningen. För uppförandet av skyddsvallen kommer Hummeltorp 

att använda sig av på anläggningen redan mottaget och återvunnet material. Skyddsvallen 

som löper längs med verksamhetsområdet västra, norra och östra del kommer att vara 

cirka 1 250 m lång. Den del av skyddsvallen som på mitten av anläggningen kommer 

avgränsa återvinningsdelen mot jordhanteringsdelen planeras bli cirka 255 m lång. Partiet 

av skyddsvallen som löper längst med verksamhetsområdets södra del kommer bli cirka 

550 m lång. Höjden på skyddsvallen kommer variera beroende på befintliga markhöjder 

då skyddsvallen anläggs men toppen av skyddsvallen kommer aldrig göras högre än +85 

m. Skyddsvallen kommer inneha en lutning på 1:3. Yttersidan kommer sås in med gräs 

samt träd för att smälta in i landskapsbilden.  

Skydsvallen kommer att byggas allt eftersom återvunna material av rätt kvalitet kan 

arbetas fram från de inkomna materialslagen.  

Mängden massor som kommer behövas för att bygga skyddsvallen beräknas uppgå till     

180 000 m3. Då vallens höjd kommer variera har beräkningen baserats på ett snitt där 

höjden uppgår till 7 m för hela skyddsvallen.  
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Figur 2.2.3.1. Skyddsvallens placering. 

2.2.4 Masshanteringsverksamhet farligt avfall 

Inom verksamheten planeras massor klassade som farligt avfall att kunna mottas. 

Massorna kommer att hanteras på en så kallad ”Kontrollyta”. Kontrollytan kommer 

utgöras av en tätgjord platta med invallning och tak (inomhushall). Bredvid kontrollytan 

kommer det även iordningställas en yta där omlastning av exempelvis oljeskadade jordar 

och förorenade massor ska kunna ske, även den invallad och under tak (inomhushall).  

Kontrollytan kommer att användas vid framförallt två tillfällen;  

1) Då avlämnaren av massorna och Hummeltorp redan innan vet att schaktmassorna är 

av karaktären farligt avfall. Kontrollytan kommer användas som en 

mellanlagringsplattform i väntan på att materialet borttransporteras till exempelvis 

Högbytorp eller sorteras på bolagets speciellt iordningställda yta.  

2) Då eventuell olycka inträffar som exempelvis medför ett oljeläckage eller om ett 

oförutsett anläggningsarbete utförts, vilket medfört att föroreningsgraden i massorna 

ännu inte är känd. Dessa massor kan då läggas upp på kontrollytan, provtas för att 

därefter kunna hanteras på ett korrekt sätt.  

De olika typerna av inkomna massor kommer att hållas åtskilda både på kontrollytan som 

på ytorna avsedda för hantering av det farliga avfallet.  
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2.3 Kontroll av mottagna massor 

Kontroll av mottagna massor kommer att ske via ett flertal steg inom verksamheten. Inte 

minst genom redan beskrivna steg under rubriken 2.2, mottagning, mellanlagring, 

återvinning och behandling av avfall.  

Samtliga fordon som har för avsikt att lämna material kommer behöva köra upp på en av 

bolagets tre vågar som återfinns i anslutning till verksamhetens infart. Vid vågarna kommer 

chauffören skriva in sig och uppge viss information om det medtagna materialet. Den 

information som chauffören uppger och materialets vikt kopplas därefter elektroniskt till en 

följesedel. Vid samtliga vågar finns även kameror installerade som fotograferar både lasset 

och ekipagets nummerplåt för att därefter automatiskt koppla bilden till den fotade 

transporten.  

När informationen är korrekt inlagd av chauffören hänvisas ekipaget av Hummeltorps 

personal till specifik avlämningsplats inom anläggningen, beroende på vilket material som 

ska avlämnas. Vid avlämning kommer alltid personal från Hummeltorp finnas på plats för 

att utföra en okulär besiktning av det upplagda materialet. Vid misstanke om att mottaget 

material är av förorenad art kommer materialet att läggas på specifik avlämningsplats 

(kontrollytan) i väntan på provtagning. Om chauffören av misstag skulle avstjälpa material 

på fel yta inom anläggningen kommer Hummeltorps personal att flytta materialet till rätt 

plats innan materialet återvinns.  

Inom verksamhetsområdet finns även en kamera installerad som skannar av och filmar hela 

området. Kameran utgörs av både en vanlig kamera och värmekamera. Under en (1) minut 

har kameran skannat av hela verksamhetsområdet vilket innebär att någon olovlig avlämning 

ej kommer kunna ske utan upptäckt.  

Hummeltorp kommer även arbeta med stickprovstagning för att kontrollera att levrantörena 

innehåller det de i analysprotokoll och avlämningssedlar deklarerat för de avlämnade 

schaktmassorna.  

2.3.1 Schaktmassor, betong, entreprenadberg, sop- och gjutsand 

Inkommande schaktmassor, betong, entreprenadberg, sop-och gjutsand kommer så långt 

det är möjligt innan inleverans att åtföljas av avlämningsblankett samt, i majoriteten av 

intransporterna, en analysrapport enligt Hummeltorps kontrollrutin. Utifrån 

analysrapporten samt avlämningsrapporten kommer Hummeltorp att hantera och sortera 

de inkommande massorna på olika delar av sin anläggning beroende av massornas 

föroreningsinnehåll.  
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2.3.2 Asfalt 

Den asfalt som mottas inom verksamheten kommer för alla tillfällen vara kontrollerad. 

Vid de tillfällen asfalt avlämnas av större bolag utförs alltid kontroll av materialet innan 

det mottas vid anläggningen. Vid de tillfällen asfalt mottas av mindre aktörer som ej utfört 

kontroll på materialet sker kontroll av Hummeltorps personal.  

Vid provtagning av asfalt gäller storstädernas (Stockholm, Malmö och Göteborg) 

gemensamma rutin för bedömningsgrund av påverkan från                                            

asfaltsbeläggningar (se tabell 4). Skulle det från avfallslämnaren genom analys visa sig 

att asfalten innehåller >70 ppm PAH-16 hanteras asfalten på kontrollytan.  

För de fall Hummeltorps personal provtar asfalt görs detta genom sprayfärgstest och                   

UV-lampa. Metoden innebär att ett vitsprayat prov av beläggningsmaterial belyses med 

en UV-lampa. Om tjära förekommer sker en färgförändring på provytan. 

Tabell 4. Mottagningskriterier för asfalt inom anläggningen.  

<70 ppm PAH-16/kg asfalt Betraktas som ”vanlig asfalt”. Kan återanvändas till 

ny asfalt eller bärlager i trafikyta. 

2.2.3 Stubbar  

Inkommande stubbar kommer nästintill uteslutande från stora byggen och entreprenader. 

Innan stubbarna kör in på anläggningen vägs och fotas lassen. Chauffören anvisas till rätt 

plats inom anläggningen där stubbarna kan lastas av. Personal från Hummeltorp 

kontrollerar att stubbarna i stort är fria från grus och jord innan krossning an påbörjas.  

2.4 Maskinpark 

Följande maskinella utrustning kommer att nyttjas inom den planerade verksamheten: 

• Krossanläggning 

• Sorteringsverk 

• Transportband 

• Grävmaskin 

• Hjullastare 

• Hygieniseringstrummor 

• Flistugg  

2.5 Kemikalie- och avfallshantering  

De kemikalier som kan förekomma på anläggningen är HVO för drift av hjullastare, 

grävmaskiner och vissa mobila utrustningar samt enkla underhållskemikalier, så som 

smörjoljor, spolarvätska, glykol och avfettning. Samtliga kemikalier kommer att förvaras 



  

 

 Sida 17 av 30 

Dokumentnamn 

Samrådsunderlag 

Projekt 

Hummeltorp 

Dokumentnummer 

2.0 

Utfärdat datum 

2020-08-17 

Utfärdare 

Kristian Eriksson 

inom verksamhetsområdet inne i bolagets verkstad. HVO kommer att förvaras i två 

dubbelmantlade cisterner inom verksamhetsområdet. 

Service, reparationer och tvätt av maskiner kommer att ske inne i bolagets verkstad. Det 

avfall som uppkommer i samband med reparationer kommer att sorteras och hanteras efter 

materialslag. Det tvättvatten som uppkommer i samband med tvätt av maskiner kommer att 

ledas till det slutna vattensystem som finns inom verksamhetsområdet. Vattnet kommer 

därmed att avrinna via brunnar i verkstaden, genom en oljeavskiljare, till verksamhetens 

reningsanläggning med tillhörande sandfång och sedimentationsdammar.  

2.6 Arbetstider 

Hummeltorp planerar att bedriva verksamhet vardagar mellan klockan 06.00-22.00.  Efter 

klockan 22.00 och fram till kl. 06.00 kan det förekomma viss transporterverksamhet till och 

från verksamhetsområdet.  

2.7 Transporter 

Material från verksamheten kommer att transporteras via väg 257 belägen precis norr om 

täkten. Genom anslutande vägar till väg 257 kommer transporter ske i både västlig och östlig 

riktning för att antingen ansluta till väg 225 eller väg 73. Enligt statistik som Trafikverket 

tagit fram från 2017 trafikeras väg 257 av 2 280 fordon per dygn (i årsmedelvärde). 

Avseende tung trafik passerar cirka 410 fordon per dygn.  

Bolagets förväntade transportnumerär vid normal drift beräknas till 320 fordonsrörelser i 

årsdygnstrafik (ÅDT), enkel väg. Vid maximalt utnyttjande av hela verksamhetens kapacitet 

beräknas transportnumerären uppgå till 545 fordonsrörelser i ÅDT, enkel väg.  

Då fordonsmarknaden inom kort kommer ha möjlighet erbjuda fordon (BK4) som tar större 

lastkapacitet (upp till 74 ton) än dagens fordon förväntas antalet transporter minska under 

verksamhetsperioden. Antalet transporter kan därför komma att bli 160 per dag (enkel väg) 

vid normal drift och 272 transporter per dag (enkel väg) vid maximalt utnyttjande av 

verksamhetens kapacitet om det antas att medellasten uppgår till 60 ton. 

2.8 Efterbehandling 

Skulle det i förlängningen bli aktuell för Hummeltorp att återställa alternativt efterbehandla 

området kommer detta ske i god tid innan bolaget avslutar eller på annat sätt avvecklar sin 

verksamhet. Skulle efterbehandling ske kommer detta att i lika god tid i så fall meddelas till 

tillsynsmyndigheten. Sannolikast är dock att bolaget så långt det är möjligt, behåller och 

succesivt utvecklar sin kommande verksamhet för en lång tid framöver. Skulle Hummeltorp 

i framtiden avyttra sin verksamhet till annan part kommer avtal skrivas att övertagande part 

efter överlåtelse övertar ansvar för anläggningen och anläggningens fortsatta drift och 

miljöansvar. Det kommer även regleras hur anläggningar såsom vågar och sorterings- och 
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hygieniseringshall ska lämnas eller om dessa anläggningar ska monteras ned och bortföras 

från platsen eller ej.  

Kunskapsläget om vad som utgör den mest lämpliga efterbehandlingsmetoden och hur man 

på bästa sätt främjar den biologiska mångfalden förändras dock över tid. Med anledning av 

detta samt bolagets uttalade vilja att driva sin verksamhet under en mycket lång tid framöver 

saknas det i nuläget skäl att i detalj bestämma utformning av efterbehandlingen i detta skede.  

2.9 Vattenverksamhet  

Verksamheten kommer eventuellt att bortleda yt-och grundvatten genom pumpning från 

SkiMarine Sports norra damm för att möjliggöra tvättning av inkommande entreprenadberg. 

Hur bortledningen kan komma att påverka grundvattenförhållandena i området kommer 

noga att utredas.   

 

Enligt definition i 11 kap. 3 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande av 

anläggningar för detta att betrakta som vattenverksamhet. Enligt 11 kap. 12 § miljöbalken 

är sådan verksamhet inte tillståndspliktig om det är uppenbart att vare sig allmänna eller 

enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 

Hummeltorp kan dock inte i detta skede utesluta att någon påverkan inte kommer att ske på 

var sig allmänna eller enskilda intressen. Beroende av vad som framkommer i samrådet och 

efterföljande utredningar är bolaget förberett på att, utöver tillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken, även ansöka om tillstånd för bortledande av yt- och grundvatten enligt 11 kap. 

i samma balk.   

3. OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 Planförhållanden 

Den aktuella översiktsplanen för Botkyrka kommun antogs av kommunfullmäktige år 2014 

och aktualiseringsförklarades 2018. Enligt gällande översiktsplan anges Hanvedsmossen 

som en plats där storskalig masshantering ska ges möjlighet att bedrivas. Hanvedsmossen 

tas även upp i Stockholms regionala utvecklingsplan RUFS 2010, där platsen pekas ut som 

en fortsatt masshanteringsplats fram till 2050.  

Verksamheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse. 

3.2 Vattenskyddsområde  

Öster om Hummeltorps verksamhetsgräns breder Pålamalms vattenskyddsområde ut sig. 

Vattenskyddsområdet sträcker sig från Runsten och upp till Pålamalms naturreservat. 

Vattenskyddsområdet uppgår till 500 hektar. Vattenskyddsområdet ikraftträdde år 1968 
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tillsammans med tillhörande skyddsföreskrifter.  Hummeltorps verksamhet är beläget i den 

yttre skyddszonen 

3.3 Geologi 

Platsen där verksamheten bedrivs utgörs av en tidigare torvmosse. Jordlagren i området 

består av lera, berg och fyllnadsmassor.  

3.4 Hydrologi och geohydrologi 

Verksamheten kommer att bedrivas över grundvattenytan inom området. Hummeltorp har 

dock planer att bortleda yt-och grundvatten från SkiMarine Sport:s norra damm vilken 

befinner sig inom Pålamalma vattenskyddsområde.   

Hummeltorp har under våren 2020 vid ett enskilt mättillfälle utfört lodning av 

grundvattennivån i verksamhetens grundvattenrör. Placering av grundvattenrören går att se 

i figur 3.4.1. Mätningarna visar att grundvattnet rör sig från bolagets södra verksamhetsgräns 

mot bolagets norra gräns. Mätningen stämmer väl överens med vad Sweco i sin rapport 

Grundvattenförhållanden vid Hanvedsmossen och möjliga orsaker till lägre 

grundvattennivåer vid de norra och östra sidorna av Hanvedsmossen, från 2011-09-18 

beskriver.  

Mätning har inte kunnat utföras i grundvattenrör 3 då röret gått av. Resultatet av mätningarna 

redovisas nedan i tabell 5. 

Tabell 5. Grundvattennivåer inom verksamhetsområdet uppmätt som en engångsmätning under våren 2020. 

Grundvattenrör Uppmätt nivå våren 2020 (meter över havet) 

1 +59,35 

2 +57,82 

3 - 

4 +53,75 

5 +53,98 
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Figur 3.4.1. Placering av verksamhetens grundvattenrör. 

 

Verksamheten är belägen inom en sand- och grusförekomst (Pålamalm), se figur 3.4.1.1. 

Grundvattenförekomsten har tilldelats en god kemisk grundvattenstatus och en god 

kvantitativ status.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv återfinns den närmst belägna brunnen cirka 75 meter från 

verksamhetsområdet. Brunnen är belägen på fastigheten Boda 1:3 och har okänd 

användning. Ytterligare en brunn återfinns på fastigheten Runsten 1:9, cirka 170 m från 

verksamhetsområdet. Brunnen utgörs av en energibrunn. Samtliga vattenintressen går att se 

i figur 3.4.1.1. 
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Figur 3.4.1.1. Närliggande vattenintressen i form av brunnar och vattenförekomster.  

3.5 Miljökvalitetsnormer  

Enligt vattendirektivet ska miljökvalitetsnormer tillämpas i bedömning av kvalitén på 

Sveriges vatten och en vattenförekomst ska ha statusen god. Detta är ett mål som syftar till 

att kontinuerligt förbättra vattnets kvalitet. Den ekologiska statusen i ytvattenförekomster 

har klassificerats med statusen hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig av 

länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).  

På grund av verksamhetens utformning kommer det nederbörds- och smältvatten som 

ansamlas inom verksamhetsområdet att hanteras i ett slutet vattensystem. Vattnet kommer 

att avrinna till inom verksamhetsområdet anlagda brunnar vilka kommer leda vattnet vidare 

till verksamhetens vattenreningsanläggning (två samlade sedimentationsdammar) som 

kommer att anläggas inom verksamhetsområdet. Från både brunnar och dammarna kan 

Hummeltorp själv styra om bolaget vill släppa ut vatten eller inte. Väljer bolaget att släppa 

vatten från verksamhetens sker detta från bolagets tredje sedimentationsdamm lokaliserad i 

anläggningens norra del. Från den tredje sedimentationsdammen rinner sedan vattnet vidare 

ut i diket som leder mot Lilla skogssjön.  

Närmsta recipient utgörs av Lilla Skogssjön. Enligt VISS uppgår den ekologiska statusen 

till god och den kemiska statusen är ej god. 
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3.6 Naturmiljö 

Enligt Länskarta Stockholms län ligger den planerade verksamheten inte inom något skyddat 

område såsom djur- och växtskyddsområde, naturreservat eller nationalpark. Verksamheten 

är heller inte belägen inom något riksintresse rörande naturmiljön.  

 

Enligt Skogsstyrelsens kartverktyg, Skogens Pärlor, finns inga områden med naturhänsyn, 

såsom Natura 2000-områden eller nyckelbiotoper inom planerat verksamhetsområde eller i 

dess omedelbara närhet. Både söder och öster om platsen återfinns sumpskog. För 

närliggande naturintressen, se figur 3.6.1.  

 

  
Figur 3.6.1. Naturintressen i närheten till planerat verksamhetsområde.  

3.7 Kulturmiljö 

Enligt Skogsstyrelsens karttjänst, Skogens Pärlor, återfinns närmst belägna fornlämning 

cirka 40 m norr om planerat verksamhetsområde se figur 3.7.1. Lämningen består av en 

runristning. Cirka 200 m väster om planerat verksamhetsområdet återfinns ytterligare en 

lämning. Lämningen utgörs av en kulturhistorisk lämning i form av en kolningsanläggning. 

Övriga lämningar är belägna längre ifrån planerad verksamhet. Hummeltorp kommer att 

utreda och ansöka om erforderliga tillstånd om sådant är erforderligt enligt kulturmiljölagen.  
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Figur 3.7.1. Forn- och kulturlämningar i förhållande till planerat verksamhetsområde.  

3.8 Bostadsbebyggelse 

Närmsta bostadshus är beläget cirka 170 m nordväst om planerat verksamhetsområde.  

3.9 Övriga intressen 

3.9.1 SkiMarine Sport 

Precis öster om verksamhetsområdet återfinns flertalet dammar där SkiMarine Sport 

bedriver verksamhet. Verksamheten erbjuder tjänster så som vattenskidor och 

wakeboard.  

3.9.2 MX Stockholm 

Väster om verksamhetsområdet återfinns en motorbana där föreningen MX Stockholm 

bedriver sin verksamhet.  

3.9.3 Runsten Equestrian 

Öster om verksamheten återfinns en ridanläggning som drivs av Runsten Equestrian. På 

området finns ett flertal stall, ett av nordens största ridhus samt en internationell 

terrängbana.  
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3.9.4 Hans Andersson Entreprenad AB  

Söder om Hummeltorps verksamhetsgräns återfinns Hans Andersson Entreprenad AB. 

Hans Andersson Entreprenad AB bedriver både återvinning och jordtillverkning inom 

bolagets fastigheter Boda 1:3 och Lövtorp 1:2.  

4. FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

Vid all återvinningsverksamhet sker en påverkan inom, men även till viss del utanför 

verksamhetsområdet. För att kontrollera och skapa möjlighet att begränsa miljöstörningar till 

följd av verksamheten kommer ett kontrollprogram att användas och vissa skyddsåtgärder att 

vidtas. Kontrollprogrammet ska innehålla de villkor som tillståndet fastställt för verksamheten, 

mätmetoder och rutiner för exempelvis damning, buller, anläggningsdrift samt hur provtagning 

samt dokumentation ska utföras. Utöver kontrollprogrammet kommer Hummeltorp årligen att 

inge en miljörapport till Länsstyrelsen där bland annat årets miljöhändelser redovisas.    

4.1 Buller 

Verksamheten kommer att ge upphov till buller i omgivningen i samband med krossning, 

sortering, lastning samt transporter. Bullerstörningarna har olika spridning till omgivningen 

beroende på bland annat vindriktning och landskapets topografi.  

Hummeltorp kommer att uppföra en skyddsvall inom verksamhetsområdet. Skyddsvallens 

lokalisering och utformning går att se under rubrik 2.2.3. 

Skyddsvallen uppförs bland annat för att minska uppkomsten av störande ljudnivåer vid det 

närmst belägna bostadshuset vilket återfinns nordväst om verksamhetsområdet, men även 

för att minska uppkomsten av störande ljudnivåer vid verksamheten Runsten Equestrian som 

återfinns öster om verksamhetsområde. Uppförandet av skyddsvallen kommer även medföra 

positiva effekter för den eventuella kumulativa ljudbilden som kan uppstå från närliggande 

verksamheter och Hummeltorps planerade verksamhet. Utöver skyddsvallen planerar och 

styr Hummeltorp även sin verksamhet så att verksamhetens bullrande moment i så stor mån 

som möjligt förläggs till tidpunkter motsvarande normala kontorstider.  

Någon bullerutredning finns inte framtagen för den planerade verksamheten i detta skede. 

Hummeltorp planera dock att utföra en bullerberäkning över verksamhetens bullerbidrag. 

Bullerberäkningen kommer ta hänsyn till verksamhetens geografiska läge i förhållande till 

omgivningen, placering av maskiner och anläggningar samt kumulativa effekter som kan 

uppstå mellan de olika angränsande verksamheterna. Några störningar från tidigare 

verksamhet har ej noterats eller anmälts vare sig till Hummeltorp eller tillsynsmyndigheten.  
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4.2 Utsläpp till luft 

Verksamheten kommer att medföra utsläpp till luft mestadels från maskiner samt från interna 

och externa transporter. När diesel förbränns ger detta upphov till utsläpp av bland annat 

koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och kolväten. Emissioner till luft 

kan bidra till miljöproblem som försurning, övergödning, marknära ozon och 

klimatförändringar. Överlag bidrar transporter till utsläpp av partiklar till luft, vilket kan 

påverka människors hälsa och miljön negativt. Påverkan på människors hälsa gällande 

emissioner till följd av den planerade verksamheten kan dock anses vara liten jämfört med 

emissioner på nationell nivå.  

De maskiner som utgör Hummeltorps maskinpark kommer i huvudsak att drivas på el eller 

HVO vilket innebär att verksamheten kommer ha ett koldioxidutsläpp mycket nära noll. 

Hummeltorp kommer att använda sig av den senaste tekniken och modern utrustning. De 

koldioxidutsläpp som kommer genereras från verksamheten är således endast till följd av 

transporter till och från verksamhetsområdet.  

Den planerade verksamheten kan innebära luftpåverkan i form av damning. Damning 

uppkommer framför allt vid sortering, krossning, lastning samt från transporter och från 

upplag. I vilken omfattning dammet påverkar omgivningen beror på väderlek, vindriktning 

samt vindstyrka. Omgivningen skyddas mot damm genom vegetation och topografi.  

Damning vid krossning förhindras genom att krossarna delvis är inbyggda men även 

försedda med bevattningsutrustning. För att förhindra att damm sprider sig från interna 

transportvägar kan dessa vid behov komma att bevattnas, framförallt vid torr väderlek. 

4.3 Utsläpp till mark och vatten 

Ett eventuellt utsläpp av HVO eller diesel på marken skulle kunna följa med dagvattnet och 

förorena omgivande marker. 

Damm från verksamheten kan bidra till ökade halter av suspenderat material i intilliggande 

sjöar och vattendrag. Suspenderat material kan försämra levnadsförhållanden för fiskar. 

Höga halter under långa perioder krävs dock för att populationer av fisk ska påverkas på ett 

långsiktigt sätt.  

Det dagvatten som uppkommer inom verksamheten kommer att hanteras i ett slutet system. 

Inom verksamhetsområdet återfinns ett flertal brunnar som leder dagvattnet till 

verksamhetens sedimentationsdammar.  

Inom verksamheten kommer tre sedimentationsdammar återfinnas där eventuella 

föroreningar och partiklar tillåts att sedimentera. Två av sedimentationsdammarna återfinns 

i verksamhetens centrala del. Genom ny teknik kan Hummeltorp styra vattnet beroende på 

föroreningshalt så att det vatten som innehar höga föroreningshalter leds till en separat, 

nedgrävs, sluten tank. De mätningar som utförs på vattnet är ackrediterade och automatiska. 

Vatten som ej innehar halter som föranleder att vattnet slussas till en sluten tank leds istället 
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till bolagets oljeavskiljare, sandfång och sedan vidare till bolagets två hopkopplade 

sedimentationsdammar belägna i de centrala delarna av verksamheten.  

När vattennivån i den första av de två sammankopplade dammarna uppnår en viss 

vattenmängd kommer vattnet att, genom automatisk nivåreglering, pumpas från 

sedimentationsdammen till bakomvarande damm. Pumpen kommer att vara försedd med ett 

kolfilter för ytterligare rening av vattnet. Från den andra dammen kan vattnet slussas till 

någon av bolagets slutna tankar eller direkt ledas till den tredje sedimentationsdammen i 

verksamhetens NNV del. I bolagets tredje sedimentationsdamm kommer partiklar ännu en 

gång tillåtas sedimentera innan vattnet sakta tillåts avrinna till det dike som avleder vattnet 

till Lilla Skogsjön.  

Vatten för dammbekämpning kommer att tas från någon eller samtliga av bolagets tre 

sedimentationsdammar.  

4.4 Naturmiljö 

Naturmiljön kommer inte att påverkas då verksamhet bedrivs på platsen idag och marken är 

i anspråkstagen sedan tidigare. Det ska tilläggas att Hummeltorp varje år efter backsvalornas 

häckningssäsong gräver ur den på anläggningen sedan länge, ditkörda sandhög, som 

svalorna använder. Sandhögen lokaliseras i nordöstlig riktning om den planerade nya 

byggnaden. Genom att gräva ut häckningsväggen möjliggöra och bidrar bolaget till svalans 

fortlevnad och bevarande.  

4.5 Landskapsbild 

Eftersom det på området idag finns en pågående återvinningsverksamhet skedde den största 

förändringen av landskapsbilden då området till en början iordningställdes till 

återvinningsområde. Landskapsbilden kommer återigen att förändras för det fall 

verksamheten efterbehandlas eller på annat sätt utvecklas.   

5. INDUSTRIUTSLÄPPSFÖRORDNINGEN  

Då ansökan omfattas av verksamhetskoden 90.241-i och 90.406-i innebär detta att 

verksamheten kommer att omfattas av industriutsläppsförordningen. Dessa bestämmelser 

innebär att Hummeltorp kommer behöva tillämpa de i BEF-dokumentet beskrivna                             

BAT-slutsatserna och BAT-AEL som gäller vid normal drift. Bestämmelserna innebär även att 

Hummeltorp ska redovisa hur bolaget uppfyller BAT-slutsatserna i den årliga miljörapporten 

som inlämnas till tillsynsmyndigheten. Periodiska kontroller av mark och grundvatten ska ske 

samt att en statusrapport ska upprättas i samband med att ansökan inges. Utöver detta kommer 

bland annat tillsynsbesökens frekvens att regleras och ska framöver dokumenteras. 
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Verksamheten kommer att följa de BAT-slutsatser som finns antagna för denna typ av 

verksamhet. 

I och med att Hummeltorp omfattas av industriutsläppsförordningen kommer bolaget inom 

ramen för ansökan upprätta en statusrapport. Bolaget är även medvetna om att en periodisk 

kontroll av grundvatten och mark ska implementeras i bolagets kontrollarbete senast fyra år 

efter det att huvudslutsatserna offentliggjorts.  

6. FÖRSLAG TILL INNEHÅLL I 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

En ansökan om tillstånd till återvinningsverksamhet enligt 9 och 11 kap. miljöbalken ska 

innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Hummeltorp har därav som avsikt att ta 

fram en MKB som underlag för ansökan om tillstånd för återvinningsverksamhet m.m. på 

fastigheten Hummeltorp 1:4 i Botkyrka kommun. MKBn är det dokument som beskriver och 

identifierar de direkta samt indirekta effekterna som den planerade verksamheten kan medföra.  

I enlighet med vad som anges i 6 kap. 35 § miljöbalken samt vad som anges om detta i 

miljöbedömningsförordningen ska MKBn innehålla en beskrivning av planerad verksamhet 

med uppgifter om lokalisering, utformning, omfattning samt andra egenskaper som kan ha 

betydelse för miljöbedömningen. MKBn ska även innehålla en identifiering, beskrivning och 

bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller 

till följd av yttre händelser samt uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, 

motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna.  

Nedan redovisas vilka miljöaspekter som i nuläget har bedömts kunna påverkas av den 

planerade verksamheten och som kommer att belysas särskilt i kommande MKB.  

- Påverkan på mark 

- Påverkan på grundvatten 

- Utsläpp till vatten 

- Transporter och utsläpp till luft 

- Buller 

- Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 

- Inverkan på landskapsbilden 

- Risk och säkerhet 

- Trafiksäkerhet  

- Resursförbrukning 



  

 

 Sida 28 av 30 

Dokumentnamn 

Samrådsunderlag 

Projekt 

Hummeltorp 

Dokumentnummer 

2.0 

Utfärdat datum 

2020-08-17 

Utfärdare 

Kristian Eriksson 

- Avfallshantering 

I MKBn kommer gränsen för verksamhetsområdet att utgöras av bolagets fastighetsgräns. 

Verksamheten innebär dock även en viss miljöpåverkan utanför verksamhetsområdet vilket 

innebär att även denna kommer att beskrivas. 

Hummeltorp föreslår även att MKBn ska innehålla en beskrivning av de skyddsåtgärder som 

planeras för att påverkan till omgivningen från verksamheten i möjligaste mån ska minskas, 

samt hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en 

miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs. 

För MKBn föreslås följande rubrikstruktur: 

Icke teknisk sammanfattning 

1. INLEDNING 

2. SAMRÅDSPROCESSEN OCH AVGRÄNSNING AV MKB 

3. VERKSAMHETEN VID HUMMELTORP 

4. BEHOV OCH ALTERNATIV 

5. OMRÅDESBESKRIVNING 

6. MILJÖEFFEKTER 

7. RISKER  

8. HUSHÅLLNING MED RESURSER 

9. MILJÖMÅL  

10. MILJÖKVALITETSNORMER  

11. KONTROLL AV VERKSAMHETEN 

12. KOMPETENS 

13. BILAGOR 

14. REFERENSER 

 7. SAMRÅDS- OCH PRÖVNINGSPROCESS 

7.1 Allmän information 

Ansökningsprocessen inleds alltid med att samråd sker med myndigheter, enskilda som kan 

antas bli berörda och beroende på verksamhetens omfattning, ibland även med en utökad 

krets. Syftet med samrådet är att myndigheter, organisationer och föreningar samt närboende 

och särskilt berörda ska få tillfälle att ta del av information om planerad verksamhet och 

inkomma med synpunkter på planerad verksamhet.  
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Myndighetssamrådet äger rum med länsstyrelsen och kommunens miljöenhet. Vid mötet 

diskuteras den planerade verksamheten. Myndigheterna kommer med förslag och 

synpunkter på vad sökanden bör beakta inför kommande ansökningsprocess. 

Även enskilda som kan antas bli särskilt berörda tillhör samrådskretsen. Detta kan till 

exempel vara fastighetsägare, närboende, företag i närområdet etc.  

De åsikter och synpunkter som inkommer under samrådsfasen protokollförs och lämnas 

sedan in tillsammans med övriga handlingar i en samrådsredogörelse. Utifrån vad som 

framkommer i samrådsredogörelsen beslutar Länsstyrelsen om verksamheten kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Vissa verksamheter, till exempel täkter av en viss 

storlek, antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan.  

I de fall då planerad verksamhet antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samråd även 

ske med en utökad krets. Denna består av statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och 

intresseorganisationer som kan antas bli berörda.       

Efter att samrådsprocessen ägt rum sammanställs en ansökningshandling med tillhörande 

teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning samt utredningar.  

Ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten, antingen Miljöprövningsdelegationen vid en 

länsstyrelse eller till en Mark- och miljödomstol. Prövningsmyndigheten avgör om ansökan 

är komplett eller behöver kompletteras. När ansökan och MKB sedan anses komplett 

kungörs ärendet i dagspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Prövningsmyndigheten fattar sedan beslut i frågan om verksamheten ska få tillstånd samt 

vilka villkor som då ska gälla. Beslutet kungörs i ortspressen och Post- och Inrikes 

Tidningar. De flesta beslut kan överklagas till högre instans i enlighet med vad som framgår 

i prövningsmyndighetens beslut.   

7.2 Samråd för planerad verksamhet 

I enlighet med 6 kap. miljöbalken ska verksamhetsutövaren samråda med berörda innan 

tillståndsansökan lämnas in till prövningsmyndigheten. Planerad verksamhet kan i enlighet 

med 6 § punkt 1 i Miljöbedömningsförordning (2017:966) inte per automatik antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. Hummeltorp antar dock att planerad verksamheten kommer 

medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att bolaget inte kommer att hålla något 

undersökningssamråd utan har istället valt att direkt hålla ett avgränsningssamråd enligt 6 

kap. 30 § 3st. miljöbalken. Samråd kommer därav att ske med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten, enskilda berörda samt övriga statliga myndigheter, de kommuner och 

den allmänhet som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.  

Hummeltorp har för avsikt att samråda med berörda via utskick av samrådsunderlag. En 

annons kommer även att sättas ut i dagspressen för att nå en ännu bredare krets.  

Bolaget har för avsikt att skriftligen samråda med följande myndigheter och organisationer: 



  

 

 Sida 30 av 30 

Dokumentnamn 

Samrådsunderlag 

Projekt 

Hummeltorp 

Dokumentnummer 

2.0 

Utfärdat datum 

2020-08-17 

Utfärdare 

Kristian Eriksson 

Myndigheter 

• Botkyrka kommun 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Naturvårdsverket 

• Jordbruksverket 

• Skogsstyrelsen 

• Sveriges geologiska undersökning 

• Trafikverket 

• Försvarsmakten  

• Haninge kommun 

• Nynäshamn kommun  

• Södertörns brandförsvarsförbund  

• Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 

Organisationer 

• Botkyrka-Salem Naturskyddsförening  

• Bostadsrättsföreningen Runsten 2 i Haninge 

• Bostadsrättsföreningen Runstens Äng 

• Nynäshamn ornitologiska förening 

• Stockholms ornitologiska förening 

• MX Stockholm 

• SkiMarine Sport 

• Runsten Equestrian 

• Hans Andersson Entreprenad AB  

• Vattenfall 

• Delaval International AB 

• Däckskiftarna Property Sweden AB 

• Näverluren AB 

• OBOS mark AB 

• Sand -och grusaktiebolaget Jehander  

8. BILAGOR 

1. Preliminär verksamhetsutformning 

 


