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Ordförandeinitiativ - Nej till stenkross i Gungviken 
Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bilagt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.  
 

Ärendet 
Bakgrund 
Skanska Industrial Solutions AB (nedan Skanska) inkom i september 2018 med en 
anmälan om att bedriva stenkross och masshantering inom Gungviksområden, norr om 
Saltsjöbadsleden. Verksamheten skulle omfatta upp till 600 000 ton bergmassor per år i 
10 år.  
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 april 2019, som lokal 
miljömyndighet, att förbjuda den anmälda verksamheten. Detta beslut har överklagats 
och ligger nu för prövning hos Länsstyrelsen i Stockholms län.  
 
Vi anser att det är motiverat att även kommunstyrelsen uttalar en uppfattning om 
lämpligheten av att placera en stenkross och bedriva omfattande masshantering på den 
tilltänkta platsen i Gungviken, detta utifrån sitt övergripande ansvar för 
samhällsplaneringen och strategiska ansvar för miljö- och klimatfrågor i kommunen.  
 
Förslag 
Vi föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig över den tilltänkta stenkrossen i Gungviken i 
enlighet med bilagda yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län, där det framgår att 
placeringen av stenkrossen inte är lämplig och att kommunstyrelsen därför anser att 
Skanskas överklagan ska avslås. 
 
Vi bedömer att den tilltänkta stenkrossen skulle medföra stora störningar för närboende 
och även påverka omgivande natur- och friluftsmiljö negativt. 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 etc. Vägen fram till området lämpar 
sig inte för omfattande trafik.  
 

Kommunstyrelsen 
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Nacka arbetar aktivt med att tillgängliggöra naturen för invånarna i kommunen. 
Närheten till ostörd natur är särskilt viktig när Nacka växer och nya bostäder byggs. Vi 
behöver både de små parkerna och grönområdena i bostadsområdena men också de 
större orörda naturområdena. Kraftigt bullrande verksamheter i Gungviken försämrar 
möjligheten till ett aktivt friluftsliv. I kommunens grönstrukturprogram lyfts området 
fram utifrån de rekreativa kvaliteterna och klassas som lokalt värdefullt.  
 

Bilaga 
Bilaga 1 Förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län  
 
 
Mats Gerdau 
Kommunstyrelsens ordförande 
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