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Berörd samrådskrets 

Samra d infö r 
tillsta ndsansö kan enligt 
miljö balken fö r hantering 
av fö rörenade massör m.m. 
i Frihamnen, Stöckhölms 
stad 
På fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 i Frihamnen, Stockholms 

stad, har Exploateringskontoret i Stockholms stad anlagt ett 

masslogistikcenter vilket vi förkortar MLC. Här kommer 

sortering av förorenad jord- och fyllnadsmassor ske inomhus för 

att minska transporter, buller, damm och att effektivisera 

hanteringen av förorenade massor för stadens markarbeten. 

MLC kommer att kunna hantera upp till 720 000 ton massor per 

år. En del av massorna kategoriseras som farligt avfall. Massorna 

ska efter sortering transporteras till deponier, i första hand med 

fartyg, men även lastbil eller tåg kan bli aktuellt. Staden bedriver 

idag sorteringsverksamhet inom området med stöd av en 

anmälan. 

Samråd inför tillståndsprövning 
Stockholms stad genom Exploateringskontoret söker tillstånd för 

att hantera farligt avfall inom MLC. Staden söker även tillstånd 

för den idag anmälningspliktiga verksamheten. 

Stockholms Hamn AB söker ändrat tillstånd för sin 

tillståndsgivna verksamhet för fartygstransporterna som nämns 

ovan. 

Samrådet avser hela verksamheten och hamnverksamhet för 

utlastning på fartyg. 
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Miljöpåverkan 
Verksamheterna riskerar medföra betydande miljöpåverkan och 

en miljöbedömning genom en miljökonsekvensbeskrivning 

kommer därför att upprättas. Den miljöpåverkan som 

verksamhetsutövarna bedömer kan uppstå är framför allt buller 

samt påverkan på vatten i Lilla Värtan.  

I arbetet med att genomföra en miljöbedömning genomför därför 

verksamhetsutövaren ett samråd för att få in synpunkter till 

kommande tillståndsansökan enligt miljöbalken. 

Underlag för samråd 
Ett digitalt samrådsunderlag kan laddas ner från hemsida kring 

stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden se 

www.stockholm.se/norradjurgardsstaden se område Frihamnen 

för samrådsunderlag. 

Tider 
Samrådet pågår perioden 12 oktober till 22 november 2018. 

Synpunkter och kontakt 

Skriftliga synpunkter 
Under den perioden kan synpunkter lämnas skriftligt till: 

Exploateringskontoret Stockholms stad 

Box 8189, 104 20 Stockholm  

eller med e-post till följande: 

exploateringskontoret.expl@stockholm.se 

Ange alltid diarienummer E2018-03609 i ditt svar. 

Muntliga synpunkter 
Muntliga synpunkter kan lämnas till: 

Tobias Robinson, 0706-89 99 64.  

http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden
mailto:exploateringskontoret.expl@stockholm.se

