Särskilt yttrande

Hållbarhetsutskottet 2022-05-25
§ 25 Svar på Remiss Regional masshanteringsplan för Stockholms län
Vid Hållbarhetsutskottets sammanträde 25 maj behandlades ärendet ”Svar på Remiss Regional
masshanteringsplan för Stockholms län.” Tyresö kommun har ombetts yttra sig.
Att ha en regional plan för masshantering kan innebära stora fördelar, kanske främst
miljömässigt. Det kan bidra till cirkulär och resurseffektiv hantering av massor och minska stora
mängder transporter. Men en förutsättning är att kommunerna har en god dialog kring
hanteringen. Remissvaret från Tyresö kommun beskriver på ett bra sätt hur dialog och samverkan
måste förbättras och att detta också måste tydliggöras i planen.
I skrivande stund har Stockholm stad planer på att låta Skanska etablera en stenkross för att
hantera sprängmassor i området Skrubba. Detta har skett helt utan dialog med Tyresö kommun.
Stenkrossen planeras i ett område i direkt anslutning till bostadsområden i Tyresö, med de
närmaste bostadsfastigheterna på ett avstånd av bara 260 meter.
En stenkross i Skrubba vore förödande för de närboende i Lindalen och Hanviken som upplevt
stenkross på samma plats när södra länken byggdes. Erfarenheter från förra gången är enbart
negativa, bland annat med dagligt krossdamm på uteplatserna i åratal. En stor majoritet av de
politiska partierna i Tyresö säger tydligt nej till att detta får ske igen.
Enligt förslaget kommer krossen att kunna hantera upp till 1 000 000 ton sten per år. Detta
innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv
timmar per dag. Det medför att vår planerade bostadsutveckling i denna del av kommunen
riskerar att avstanna
Den här planeringen innebär att tyresöborna återigen får ta alla negativa konsekvenser av en
utbyggd infrastruktur, trots att inga satsningar på utbyggd infrastruktur görs i Tyresö.
Tyresöbornas tålamod är redan hårt prövat. Vi menar på att Stockholms kommun behöver lösa
sin hantering på ett sätt som inte i samma utsträckning stör närboende, förfular omgivningen och
riskerar utsläpp av skadliga ämnen i vårt dagvatten, till grundvattnet och vidare mot Drevviken
med påverkan på våra vattendrag
Om regionens olika aktörer ska kunna samverka kring masshantering framöver går det inte an att
fullständigt köra över grannkommuner så som har skett.
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