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Sammanträdesdatum

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

 
2021-06-15  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 13.15 - 13.20
   
Beslutande Tommy Karlsson (S)
 Calinge Lindberg (S)
 Kjell Olsson (M)
 Birgitta Luoto (S)
 Tapio Helminen (M)
 Lena Karlsson Aronsson (S)
 Agneta Höglander (C)
 Daniel Lundgren (V)
 Per Krusell (SD)
  
Ej tjänstgörande ersättare Björn Johansson (MP)
 Gert Bennevall (KD)
  
Övriga deltagare Agnetha West Sekreterare 
 Camilla Norrgård Sundberg Förvaltningschef 
 Nils-Erik Selin Tf förvaltningschef 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Agnetha West

Paragrafer 48 - 48  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Tommy Karlsson

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Agneta Höglander

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-06-15  

Datum för 
anslagsuppsättande 2021-06-15 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-07-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Agnetha West 
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Msn § 48        Dnr MIL.2021.15               
 
 
Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad 
hamnverksamhet i Oxelösunds hamn samt tillstånd till 
vattenverksamhet och dispens från förbudet mot dumpning  
(M 8339-20)  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslag om befintlig 
tillståndsgiven och utökad hamnverksamhet på Oxelösunds Hamn AB i Oxelösund 
under förutsättning att hänsyn tas till följande: 

1. Bullerreducerande åtgärder ska genomföras så att den framtida hanteringen av 
skrot och RoRo inte stör omgivningen mer än den befintliga verksamheten. 

 
2. Vidta tillräckliga åtgärder för att minimera damning från den sökta verksamheten, 

speciellt i närliggande områden såsom vägar och bostadsområden. 
 
3. Transporter från verksamheten som sker på allmän väg behöver fungera 

tillsammans med den allmänna trafiken samt att Diskussioner om transporter ska 
fortsätta i samråd med kommunen och Oxelösunds hamn så att man är överens 
om de lösningar som väljs. 

 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds hamn AB (nedan Oxelösunds hamn) har inkommit med en ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för bolagets verksamhet i Oxelösund till 
Miljöprövningsdelegationen. Ansökan har skickats på remiss till Oxelösunds kommun 
och ska besvaras senast 11 juni 2021. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har av 
Mark- och miljödomstolen fått beviljats anstånd till den 16 juni 2021.  
 
Sedan nuvarande tillstånd erhölls har verksamheten utvecklats och 
godssammansättningen har delvis förändrats. Ytterligare förändringar av 
godssammansättningen förutses under den kommande femårsperioden. En del av 
denna förväntade förändring är hänförlig till SSABs planerade omställning av 
verksamheten i Oxelösund, från en malmbaserad ståltillverkning med koksverk och 
masugnar, till en järn- och skrotbaserad ståltillverkning med ljusbågsugn. SSABs 
gods står idag för ca 60 % av den totala årliga volymen hanterat gods över kaj i 
hamnen. I dessa volymer ingår en rad olika godsslag, såväl råvaror som färdiga 
produkter. Om den planerade omställningen i Oxelösund kommer till stånd kommer 
det bl.a. innebära en gradvis ökning av hanteringen av järn- och skrotråvara i hamnen 
jämfört med idag. – Citat från ansökan. 
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Msn § 48        Dnr MIL.2021.15               
 

 

Ansökan avser yrkande om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet inom angivna 
fastigheter belägna i Oxelösunds kommun. 

För Oxelösunds kommun är det viktigt att kunna erbjuda och utveckla attraktivt 
boende, samtidigt som industrierna är viktiga för orten. Den begränsade ytan och 
omgivande kusten gör att det är svårt att undvika störningar från industrierna. De 
klagomål som är vanligast att kommuninvånare hör av sig till om till kommunen är 
buller, damning och transporter så detta yttrande fokuserar på dessa frågor. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer att ge övergripande synpunkter då det 
är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och insatt i detaljfrågorna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-03. 
Yttrande i ärende om Oxelösunds Hamns ansökan om tillstånd för befintlig och 
utökad verksamhet M 8339-20. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mark- och miljödomstolen 
 


