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Angående stenkross i Gungviken
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka fullgör de uppgifter som åligger kommunen som
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. I den egenskapen har nämnden förbjudit Skanska
Industrial Solutions AB (nedan Skanska) att driva verksamhet med stenkross och
masshantering i Gungviken. Skanska har överklagat beslutet och frågan prövas nu av
Länsstyrelsen i Stockholms län.
Utifrån ett övergripande ansvar för samhällsplanering, strategiska miljöfrågor, näringsliv och
demokrati vill kommunstyrelsen framföra sin uppfattning i frågan. Kommunstyrelsen anser
att Skanskas överklagan ska avslås.
Den tilltänkta stenkrossen skulle medföra betydande störningar för närboende och även
påverka omgivande natur- och friluftsmiljö negativt och försvåra annan företagsetablering i
området. Dessutom saknas ett folkligt och politiskt stöd för en stenkross i Gungviken.
Verksamheten strider delvis mot gällande översiktsplan, som anger ”naturområde” på del av
området (område A i Skanskas anmälan) och ”arbetsplatsområde och tekniska
anläggningar” för en annan del av området (område B i Skanskas anmälan). Kommunens
avsikt med ett arbetsplatsområde här har aldrig varit tung och störande industri, utan mer
enklare verksamheter av typen båtuppställningsplats, lager eller lättare industri som inte
medför påverkan på omgivningen. Vägen fram till området lämpar sig inte för omfattande
och tung trafik.
Nacka tar ett mycket stort ansvar för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. I
stadsplaneringen är det viktigt att skapa attraktiva miljöer som människor vill bo i och som
är långsiktigt hållbara. Därför måste även naturen få ta plats och Nacka har en ambition att
halva Nacka ska vara grönt även i framtiden. Närheten till ostörd natur är särskilt viktig när
Nacka växer och nya bostäder byggs. Vi behöver både pulsen i staden och lugnet i skogen.
Därför är det nödvändigt med både de små parkerna och grönområdena i bostadsområdena
men också de större orörda naturområdena. Nacka arbetar aktivt med att tillgängliggöra
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naturen för invånarna i kommunen. Kraftigt bullrande verksamheter i Gungviken skulle
försämra möjligheten till ett aktivt natur- och friluftsliv.
En stenkross i Gungviken skulle också i praktiken hindra andra företag att etablera sig i
området p g a störningar och buller, och därmed inverka menligt på näringslivsutvecklingen
och möjligheten till fler arbetsplatser i kommunen.
Ytterligare ett skäl handlar om demokrati och folklig förankring. En verksamhet som blir så
synlig, ljudlig och långvarig som en stenkross i Gungviken skulle bli, fordrar folkligt stöd.
Det saknas helt.

Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande

