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Mottagare

Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut om att överklaga stenkross i
Skrubba 1:1, Stockholm stad
Beslut
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm stads beslut 2022-06-07
med diarienummer 2022-772 med föreläggande om försiktighetsmått
för krossverksamhet, överklagas hos Länsstyrelsen.
2. Anstånd begärs till och med den 20 september 2022, med att ange
yrkande och grunder samt i övrigt utveckla talan
3. Kommundirektören, eller den hon sätter i sitt ställe, ges i uppdrag att
utveckla och i övrigt föra talan i ärendet, i enlighet med punkt A4,
kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsdatum 2022-06-14

Anita Mattsson
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet har bedömts som brådskande på grund av att överklagandefristen
passeras före kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslutet fattas därför av
kommunstyrelsens ordförande, se under avsnitt 1.10 i ingress till
kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2022-06-07 och 6 kap 39 §
kommunallagen (2017:725).
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Beskrivning av ärendet
En anmälan om krossverksamhet på fastigheten Skrubba 1:1 inkommit till
Miljöförvaltningen, Stockholms stad från Skanska Industrial Solutions AB
(Skanska). Tyresö kommun har tidigare ombetts lämna synpunkter om
anmälan och det gjort under våren 2022. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
inom Stockholms stad har den 7:e juni 2022 tagit beslut om föreläggande om
försiktighetsmått för krossverksamhet inom fastigheten Skrubba 1:1,
Stockholms kommun, vilket medger stenkross enligt vissa förbehåll. Tyresö
kommun vill överklaga beslutet och begära att få utveckla talan till och med
den 20:e september 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetsuppgiften att överklaga ryms inom ramen för förvaltningens nuvarande
arbetsuppgifter och kräver ingen utökad budget.
Prövning av barnets bästa
En prövning av barnets bästa bedöms inte vara relevant för denna typ av
beslut då Tyresö kommuns synpunkter enbart behandlar de frågor som
avgränsas inom anmälan. Däremot har frågor om stenkrossens verksamhet en
indirekt påverkan på barn såväl som övriga Tyresöbor.

Handlingar som ingår i beslutet

Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stads beslut 2022-06-07 § 30

Delges
Kontorschef samhällsbyggnadskontoret
Kommundirektör
Kommunstyrelsen
Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad
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