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Fuchs Lubricants Sweden AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till en 
anläggning för tillverkning av smörjoljor m.m. genom blandning (verksamhetskod 24.45, 12 kap 
45 § miljöprövningsförordningen, 2013:251). I samrådsunderlaget står att aktuell 

verksamhetskod är 24.110, 12 kap 9 § men koderna har sedan dess ändrats.  
 
Som en del av tillståndsprocessen har det hållits samråd i enlighet med 6 kap miljöbalken. 

Fuchs har genomfört samråd med berörda myndigheter och boende/företag i närheten. Syftet 
med samrådet har varit att informera myndigheterna och boende/företag om den planerade 
blandningsanläggningen samt att samråda om utformning, avgränsning och innehåll för 

ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.  
 
Ett första samråd genomfördes med Länsstyrelsen i Stockholms län, Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund samt Räddningstjänsten (Södertörns brandförsvars förbund) den 21 
december 2016. Inför mötet skickades samrådsunderlag ut till inbjudna myndigheter. 
 

Samrådsunderlaget, presentationen vid mötet samt protokollet från detta första samråd bifogas, 
bilaga 1-3.  
 

Vid samrådet rekommenderades att samråd även skulle ske med Naturvårdsverket och 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), vilket genomfördes skriftligen (se 
inbjudan i bilaga 4). 

 
Information om planerad tillståndansökan publicerades i lokaltidningen Mitt i Haninge den 17 
januari 2017 (se annons i bilaga 5). 

 
Information till närboende och närliggande företag delades ut i den mån de hade brevlådor, den 
17 januari (bilaga 6). För karta över utdelningsområdet samt sändlista se bilaga 7 och 8.  

 
Samråd har även skett med ägarna till de två närmst liggande fastigheternas (Årsta 1:4 och Åby 
1:1), Tele 2 som äger en mast nära Fuchs tomt, Vattenfall som har en kraftledning nära tomten, 

Skanska som äger mark söder om Vitsåvägen samt med ägaren av den golfanläggning (Fors 
Golf) som ligger på andra sidan väg 73. Ägaren till fastigheten Årsta 1:4 fick information om den 
planerade verksamheten och förfrågan om han ville ha samrådsunderlag skickat till sig. Han 

såg inget behov av det men önskade att vi informerade golfklubben på andra sidan väg 73 vilket 
alltså har gjorts. Övriga ovan nämnda fick inbjudan till samråd (bilaga 4) och samrådsunderlag 
(bilaga 1) skickat till sig.  

 
Efter att många frågor och synpunkter inkommit från närboende beslutades att ett 
informationsmöte skulle hållas. Inbjudan till mötet (bilaga 9) delades ut i brevlådor enligt 

sändlista (bilaga 8) och sattes även upp på en anslagstavla vid Fors Gård. Mötet hölls den 9 
februari i Ribbyskolans Aula. Deltagarlista, presentation från mötet och protokoll finns i bilaga 
10, 11 och 12. 
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Inkomna synpunkter (i sammanfattning) 
 

Närboende 

14 närboende har hört av sig med frågor och synpunkter. Många har varit oroliga över vad den 
nya anläggningen kommer att innebära för de som har sina bostäder i närheten. Den största 

oron har handlat om risker för utsläpp till mark, vatten och luft, ökad trafik i området, 
värdeminskning på bostäder, att buller kommer störa och att lukt kommer kännas i området. 
Även än mer allmän oro över att en industri etableras så nära ett bostadsområde har anförts.  

 
En protestlista med synpunkter underskriven av 50 boende i området inkom den 5 februari och 
bifogas i bilaga 13.  

 
Alla skriftliga synpunkter från närboende samt bemötande redovisas i bilaga 14-27.   
 

Myndigheter och andra intressenter 

En sammanfattning av de yttranden som inkommit från myndigheter och övriga intressenter 
(andra än närboende) redovisas nedan. 

Södertörns 

brandförsvarsförbund 

2016-12-01 

Önskemål att en riskutredning utförs. Önskemål om möjlighet att agera 

sakkunnig i kommande byggprocess. För fullständigt yttrande se bilaga 
28. 

MSB 

2017-01-13 

 

Önskemål om tydliggörande om anläggningen berörs av Lagen 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen). Synpunkter gällande 
faror/risker för olyckor i MKB:n. För fullständigt yttrande se bilaga 29.   

VA-avdelningen, 
Haninge kommun 

2017-01-17 

Synpunkter gällande rening av dagvatten och spillvatten. Önskemål om 
redovisning av skyddsåtgärder för utsläpp till vatten vid olyckor.  

För fullständigt yttrande se bilaga 30.  

Haninge kommun 

2017-01-20 

Synpunkter gällande sprinklers och riskutredning. 

För fullständigt yttrande se bilaga 31. 

Skanska  

2017-02-07 

Önskemål om att vara ”sakägare” i processen. Synpunkter gällande 
detaljplanen för Skarplöt. Synpunkter gällande redovisning av 

kemikalieanvändning. För fullständigt yttrande se bilaga 32. 

Tele2 

2017-02-21 

Tele2 har inte anfört några synpunkter (bilaga 33). 

Svenska kyrkan 

2017-02-28 

Synpunkter gällande översiktsplan, trafiklösning samt understrykande 

av vikten att naturen inte skadas på grund av verksamheten.  

För fullständigt yttrande se bilaga 34.  

BoKlok 

2017-03-20 

BoKIok som ska bygga nya bostäder i Skarplöt ringde och ville höra om 

Fuchs planer. Fuchs informerade om att man samrått med Skanska och 
hänvisade till hemsidan för ytterligare information.  
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Sammanfattning 

 

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB (fd Statoil Fuel & Retail Lubricants) avser att ansöka 
om tillstånd för en nyetablering av en anläggning för tillverkning av smörjoljor i Haninge 
kommun.  
 
Den befintliga anläggningen i Nynäshamn är inte produktionstekniskt optimal för den 
produktion som bedrivs, varken för nuvarande eller framtida behov. Detta då lokalerna är 
gamla och byggda för en annan verksamhet. Det finns därför önskemål från de nya 
ägarna att etablera en ny anläggning med bättre förutsättningar att bedriva 
verksamheten. Den nya anläggningen kommer att ersätta den befintliga anläggningen i 
Nynäshamn som kommer att avvecklas. 
 
Detta dokument utgör ett underlag inför samråd med myndigheter. 
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1 Inledning/bakgrund 

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB (fd Statoil Fuel & Retail Lubricants) köptes den 1 
oktober 2015 av smörjoljeföretaget Fuchs. Fuchs är ett globalt företag och världens 
största oberoende leverantör av smörjmedel. 
 
I samband med uppköpet beslutade företaget att ersätta den gamla smörjoljefabriken i 
Nynäshamn med en helt ny anläggning.  
 
I en omfattande lokaliseringsutredning har olika förslag till lokalisering för den nya 
anläggningen utvärderats och en ny lokalisering har valts. Den nya anläggningen 
kommer etableras i Haninge kommun, på fastigheterna Årsta 1:73 och Årsta 1:89 där en 
bergtäkt ligger idag. 
 
Denna samrådsredogörelse är ett underlag inför den tillståndsansökan som kommer att 
lämnas in för den nyetablerade verksamheten. 

2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetens namn Organisationsnummer 
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 556897-1377 
Besöksadress (nuvarande verksamhet) Fastighetsbeteckning (för ansökt verksamhet) 
Raffinaderivägen 21 Årsta 1:73 och Årsta 1:89 
Utdelningsadress (nuvarande verksamhet) Anläggningsnummer 
149 41 Nynäshamn - 
Kontaktperson anläggningen Telefon Epostadress 
Ulrika Altsten +46733901078 ulrika.altsten@fuchs-oil.com 

Juridiskt ansvarig Telefon Epostadress 
Jonas Palm +46704296226 jonas.palm@fuchs-oil.com 

VD  Telefon 
Jonas Palm  +46704296226 

2.1 Verksamhetskoder 

Verksamheten omfattas av följande verksamhetskoder: 

Verksamhetskod MPF Beskrivning 

24.110 12 kap 9 § Anläggning för att genom endast fysikaliska 
processer i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter 
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3 Befintligt tillstånd 

Den befintliga verksamheten bedrivs med stöd av tillstånd meddelat av Länsstyrelsen i 
Stockholms län daterat 1994-05-24 (dnr 2410-1992-12211). 
 

Länsstyrelsen lämnar Svenska Statoil AB, Smörjmedel tillstånd enligt 
miljöskyddslagen (1969:387) att på fastigheten Kalvö 1:13 i Nynäshamns kommun 
bedriva smörjmedelproduktion sammanlagt högst 75 000 m3 per år.  

 
Ett senare tillstånd, 2013-10-23, har meddelats för verksamheten (dnr 5511–36121–
2012) men det har inte tagits i anspråk.  
 

Länsstyrelsen i Stockholms Län lämnar Statoil Fuel & Retail Sverige AB, org.nr. 
556000-6834, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, till produktion av maximalt 120 000 
m3 smörjoljor per år tillverkade genom fysikaliska processer inom fastigheten Kalvö 
1:24 i Nynäshamns kommun. 

4 Ansökan avser 

Ansökan avser nyetablering av en anläggning för tillverkning av smörjoljor i Haninge 
kommun. Anläggningen kommer att ersätta den befintliga anläggning som finns i 
Nynäshamn men verksamheten kommer till stor del att vara densamma.  
 
Förutsättningarna för en effektiv produktion blir dock betydligt bättre när man får möjlighet 
att bygga en ny anläggning som är anpassad efter de krav och behov som föreligger. Det 
är även möjligt att minimera miljöpåverkan. 
 
Ansökan avser en produktion av maximalt 100 000 m3 smörjoljor per år. 
 
Ansökan avser även färdigvarulager för liknande produkter som inte produceras vid 
anläggningen med en volym som uppgår till maximalt 300 m3. 

5 Samråd 

Enligt miljöbalken ska samråd genomföras inom ramen för tillståndsprocessen. Samrådet 
förs med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda. Samråd ska även i vissa fall ske med vissa andra statliga myndigheter, de 
kommuner, den allmänhet samt de organisationer som kan antas blir berörda. 
 
Detta dokument utgör underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
 
Samråd med allmänhet och särskilt berörda kommer att ske på lämpligt sätt.  
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6 Förutsättningar 

6.1 Lokalisering och planförhållanden 

Den nya lokaliseringen ligger i Stockholms Län, Haninge kommun i direkt anslutning till 
väg 73, Nynäsvägen. Fastighetsbeteckning är Årsta 1:73 och Årsta 1:89, se Figur 1 och 
Figur 2. 
 
Fastigheten Årsta 1:73 omfattas av detaljplan, antagen av kommunen den 13 februari 
2013. Detaljplanen medger utökad exploatering för industri med icke störande 
verksamhet.  
 

  

Figur 1. Översiktlig orienteringskarta. Stockholms Län, 
Haninge kommun. 

Figur 2. Föreslagen lokalisering, Haninge kommun 

 
Avståndet från anläggningen till befintliga bostäder (samlad bebyggelse) är ca 300 meter 
och avstånd till närmaste bostad är ca 100 meter, se Figur 3. Översiktskarta över Fuchs 
tomt och de närmaste bostäderna. Inga bostäder planeras närmare den aktuella 
lokaliseringen än redan befintliga bostadsområden enligt Haninge kommuns 
översiktsplan 2030 som i skrivande stund är ute för granskning och planeras antas under 
hösten 2016. 
 



  

   

 
 

5(15) 
 

SAMRÅDSUNDERLAG 

2016-11-29 

 

MILJÖTILLSTÅND 

 

 

 
Figur 3. Översiktskarta över Fuchs tomt och de närmaste bostäderna (hitta.se) 

 

Transporter till och från anläggningen kommer att ske via Nynäsvägen och Forsavfarten 
vilken fastigheten ligger i direkt anslutning till. 
 
Inga andra verksamheter finns i närheten. Platsen avgränsas av Nynäsvägen i öst och 
väg 560 i syd. I övrigt omkringliggande skogsmark.  
 
Närmaste vattendrag är Vitsån, ca 600 m från fastigheten, se Figur 4. Vitsån har en 
fastställd miljökvalitetsnorm och vattenkvalitén får inte försämras utan den ekologiska 
statusen ska förbättras till god senast år 2021. Vitsån har idag måttlig ekologiska status.  
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Figur 4. Närmaste vattendrag Vitsån i förhållande till Fuchs tomt 

6.2 Natur- och kulturintressen 

Inget riksintresse för natur, kultur eller friluftsliv finns i sådan närhet till anläggningen att 
det kan komma att påverkas på något sätt av betydelse, av den planerade verksamheten. 
 
Vattenskyddsområde Åby ligger knappt 1 km norr om platsen. 
 
Närmaste naturreservat heter Gullringskärret och ligger ca 1,5 km norr om platsen. 
I fastighetens nordostliga del fanns enligt tidigare klassning en fornlämning i form av en 
stensträng. Efter platsbesök av Länsstyrelsen 2011 klassades den om och enligt 
Länsstyrelsens kulturenhet behövs inte särskild hänsyn längre tas till lämningen. Inga 
övriga fornlämningar finns i anslutning till platsen.   
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7 Alternativbeskrivning 

7.1 Nollalternativ 

Om inte den sökta verksamheten kommer till stånd kommer tillverkningen av smörjoljor 
att ske vid någon av Fuchs befintliga anläggningar i Europa. Ingen av dessa anläggningar 
ligger i Norden. Detta innebär bland annat att ca 60 årsarbetstillfällen kommer att gå 
förlorade för regionen.  

7.2 Sökt verksamhet 

Bolaget avser att ansöka om tillstånd till produktion av maximalt 100 000 m3 smörjoljor 
per år tillverkade genom fysikaliska processer inom fastigheterna Årsta 1:73 och Årsta 
1:89 i Haninge kommun. I den ansökta verksamheten kommer också lagring av maximalt 
300 m3 produkter som inte tillverkas på anläggningen att ingå. 

7.3 Alternativ lokalisering 

Vid den lokaliseringsutredning som har genomförts har sex olika alternativa lokaliseringar 
i södertörnsområdet söder om Stockholm utvärderats mer ingående. Även en tomt 
utanför Strängnäs utvärderades vilket tydliggjorde behovet av att lokalisera verksamheten 
inom orangemarkerat område i Figur 5. Detta för att det skulle bli svårt att behålla befintlig 
personal på grund av avståndet.  
 
Alla alternativ som utreddes var ur miljösynpunkt bra alternativ. Den största miljöpåverkan 
utgörs av transporter och vald lokalisering ligger bra ur transportsynpunkt. I figur 5 visas 
inom vilka områden ny lokalisering söktes och i figur 6 visas placering av nuvarande och 
vald lokalisering samt placering av övriga mer ingående utredda alternativ.  
 

 
Figur 5. Lokaliseringsalternativ för den nya anläggningen. Orangemarkerat område visar 
området för önskad ny lokalisering 
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Figur 6. Plats förnuvarande och vald lokalisering samt de övriga alternativen som 
utreddes närmare 
 
I lokaliseringsutredningen redovisas de olika förutsättningar som gäller för respektive 
lokalisering och kriterier för det slutliga valet.  

8 Verksamheten 

I verksamheten tillverkas smörjolja. Detta sker genom blandning av basoljor med olika 
tillsatser, så kallade additiv. Blandning sker i slutna system och den färdigblandade 
smörjoljan fylls på olika typer av behållare, plåt eller plast, i olika volymer från 1 L till 
1 000 liter. Det produceras inga brandfarliga varor på anläggningen. 
 
Basoljorna delas upp i mineralbaserade, syntetoljor och vegetabiliska oljor. Additiven 
tillsätts basoljorna för att få rätt egenskaper på produkterna. Bland additiven ingår bland 
annat oxidationsinhibitorer, detergenter/dispergenter, viskositetsförbättrare, 
fryspunktsnedsättare, antinötningsmedel, korrosionsinhibitorer och skuminhibitorer. 
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8.1 Befintlig tillståndsgiven verksamhet 

Befintlig tillståndsgiven verksamhet bedrivs i dag vid en anläggning i Nynäshamns 
kommun. Anläggningen är inte anpassad produktionsmässigt till de krav som Fuchs 
ställer på en modern produktionsanläggning.  

8.2 Ansökt verksamhet 

Den verksamhet som kommer att bedrivas vid den nya anläggningen är i allt väsentligt 
samma som den som bedrivs idag och kan schematiskt delas upp i följande steg. 

 

Figur 7,8 och 9 visar exempel från Fuchs andra anläggningar och ger en bild av hur det 
kommer se ut vid den nya anläggningen.  
 

 

Figur 7. Blandningssektionen vid Fuchs anläggning i Kaluga, Ryssland. 
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Figur 8. Behållare med färdiga produkter 

 

Figur 9. Råvarulager vid Fuchs anläggning I Kaluga, Ryssland. 
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8.2.1 Inkommande transporter 

Råvaror och annat material kommer att transporteras till anläggningen med tank- eller 
lastbil. 

8.2.2 Lagring 

Basolja och vissa additiv samt en del mellanprodukter kommer att lagras i cisterner.  
 
Cisterner för lagring av basoljor, additiv och färdig produkt kommer finnas till en total 
volym av maximalt 6 000 m3 vid ansökt produktion. De kommer att vara invallade och i 
storlekar från 15 m3 till 300 m3. Lagring kommer att ske både utomhus och inomhus. 
 
Additiv lagras även i fat och IBC-behållare (1 m3) samt i vissa fall då additiven är fasta, i 
säck. 
 
Cisterner kommer att förses med larmfunktion, som larmar för hög nivå och läckage. Vid 
larm för hög nivå kommer pumpar och ventiler automatiskt stängas för att förhindra 
överfyllning. 
 
Fat, IBC-behållare och fasta additiv kommer att lagras i en uppvärmd lagerlokal, på 
hårdgjord invallad yta. 

8.2.3 Blandning 

I anläggningen kommer basolja och additiv att pumpas från cisterner till blandningstankar. 
Blandningstankarna kommer vara av storlekarna 4 m3 till 50 m3. Dessutom kommer det 
att finnas ytterligare ett så kallat miniblanderi som hanterar batchstorlekar mellan 200 och 
2 000 liter. 
 
I tankarna blandas de olika råvarorna med hjälp av omrörare. Vissa blandningar kommer 
att ske under uppvärmning med indirekt ånga eller annan teknik lösning. 
 
De färdiga smörjoljorna består till mellan 80 och 100 % av basolja, kompletterat med 
additiv. 
 
Många av blandningstankarna kommer att används endast för en produkt och behöver då 
inte rengöras mellan olika batcher. Andra blandningstankar kommer att användas för flera 
olika produkter och rengöring sker med en basolja. Den förbrukade rengöringsoljan går 
att återanvända för tillverkning av exempelvis kedjeolja vilket innebär att det inte blir 
några egentliga utsläpp från blandningen. 

8.2.4 Fyllning 

Efter provtagning och analys kommer den färdiga produkten att pumpas från blandningen 
till någon av anläggningens fyllningslinjer. I fyllningslinjerna fylls produkten i lämplig 
förpackningsstorlek, från 1L till 1 000 liter i plast- eller plåtemballage. Vissa produkter 
(runt 40% av volymen) kan också levereras till kund i bulk med tankbil. 
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8.2.5 Utgående transporter 

En del produkter (bulkprodukter) kommer efter blandningen fyllas i tankbil för transport 
direkt till kund. 
 
Övriga produkter kommer att mellanlagras i en lagerbyggnad inne på anläggningen, 
innan de packas på lastbil och transporteras till respektive marknad. 
 
Förutom transporter av råvaror och produkter kommer det att förekomma ytterligare 
några transporter från anläggningen, till exempel avfallstransporter.  

8.2.6 Övriga verksamheter 

Laboratorium 

Vid anläggningen kommer det att finnas både ett process- och utvecklingslaboratorium. I 
processlaboratoriet kommer prover tas bland annat på inkommande råvaror, blandade 
varor och slutprodukter. 
 
Laboratoriet kommer även kunna hjälpa kunder med analyser för att identifiera problem 
och för att kontrollera kvaliteten på smörjmedlen. 
 
I utvecklingslaboratoriet kommer man att kunna testa nya och modifierade produkter och 
råvaror. 
 

Underhåll/verkstad 

Vid anläggningen kommer det även att finnas en underhållsavdelning som gör 
huvuddelen av det underhåll som behövs. För att planera och dokumentera 
underhållsarbetet kommer det att finnas ett datoriserat underhållssystem. 
 
Kopplat till underhållsverksamheten kommer det att finnas en mindre verkstad för enklare 
reparationsarbeten. 
 
För övrig service och underhåll kommer man att anlita externa företag. 
 

Interna transporter 

Inom verksamheten kommer det att finnas ett antal truckar som kommer att användas för 
interna transporter, främst lastning av produkter. Truckarna kommer att vara eldrivna. 
 

Produktlager 

Ett färdigvarulager kommer finnas på anläggningen. Både för produkter som är 
producerade på anläggningen och produkter som är producerade vid Fuchs andra 
anläggningar.  

9 Miljökonsekvenser 

Den största miljöpåverkan som verksamheten har är transporterna till och från 
anläggningen. I ansökan kommer samtliga miljökonsekvenser att beskrivas med en 
bedömning av påverkan vid ansökt produktion. 
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9.1 Transporter 

Transporter till och från anläggningen omfattar framför allt råvaror, förpackningsmaterial, 
utgående färdiga produkter samt inkommande färdiga produkter som ska lagras på 
anläggningen. Transporterna bedöms bidra till den största miljöpåverkan vid 
anläggningen. Intern transport sker med truckar.  
 
Vid maximalt utnyttjat ansökt tillstånd med produktion av 100 000 m3 smörjoljor kommer 
antalet inkommande och utgående transporter uppgå till ca 250 st/vecka.  
 
Vid uppstart år 2020 bedöms produktionsvolymen uppgå till 40 000 m3 smörjoljor. Antalet 
inkommande och utgående transporter kommer då uppgå till ca 100 st/vecka 
 
En mer utförlig beskrivning av transporterna till och från anläggningen kommer att ingå i 
tillståndsansökan och miljökonsekvenserna i form av utsläpp till luft samt buller kommer 
att bedömas. 

9.2 Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft består av VOC (flyktiga organiska kolväten) från diffusa utsläpp av 
kolväten i små mängder från processanläggningen och i samband med fyllning av 
cisterner. 
 
Merparten av de hanterade råvarorna (basoljor, tillsatser och färdiga produkter) i 
produktionen är inte brandfarliga och inte heller lättflyktiga. 
 
En bedömning av utsläpp av VOC kommer att ingå i tillståndsansökan. 
 
Utsläpp till luft sker även från transporter och då i form av koldioxid, kväveoxider och 
partiklar. En bedömning av utsläpp till luft från transporter kommer att ingå i ansökan. 

9.3 Utsläpp till vatten 

Utsläpp av vatten kommer att ske genom tre olika system; processavloppsvatten, 
dagvatten samt sanitärt avloppsvatten. 
 
Processavloppsvatten utgörs av vatten från invallningar i cisternområdet och 
produktionen och lager inklusive verkstad och garage. Mängden processavloppsvatten 
från anläggningen kommer att vara förhållandevis liten och beroende av 
nederbördsmängden. Processavloppsvatten kommer att ledas via oljeavskiljare innan det 
släpps till kommunens reningsverk. 
 
Gällande dagvattenhanteringen finns det vissa krav i detaljplanen. Bl.a. ska dagvatten 
från kör- och parkeringsytor både renas och fördröjas innan det lämnar området, en 
reningsdamm ska anläggas och förslagsvis placeras i östra delen av området. Dagvatten 
från takytor behöver endast utjämnas och det föreslås i detaljplanen ske i ett eller flera 
sprängstensmagasin eller diken under de hårdgjorda ytorna. Dagvattenhantering kommer 
beskrivas ytterligare i tillståndsansökan. 
 
Sanitärt avloppsvatten från verksamheten kommer att ledas till kommunens reningsverk. 
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En beskrivning av avloppsvattenhanteringen vid ansökt verksamhet kommer att ingå i 
tillståndsansökan. 
 
Inga utsläpp kommer således att ske direkt till recipient. 

9.4 Buller 

Buller från verksamheten härrör främst från ventilationsaggregat på byggnader samt från 
transporter. 
 
En bedömning av bullersituationen kommer att ingå i tillståndsansökan. 

9.5 Lukt 

Lagring och bearbetning av sådana råvaror och produkter som kommer att 
hanteras/förekomma vid anläggningen kan orsaka lukt. Lukt bedöms dock inte vara något 
problem vid den hantering som sker idag vid befintlig anläggning i Nynäshamn där 
närmaste bostad ligger ca 60 m från anläggningen och närmaste bostadsområde ligger 
ca 150 m från anläggningen. 
 
En bedömning av lukt från verksamheten kommer att ingå i tillståndsansökan. 

9.6 Energi 

Den energi som kommer att förbrukas vid anläggningen kommer antingen som el eller 
ånga. Fuchs önskar ansluta till fjärrvärmenätet och har framfört önskan till Vattenfall. Om 
det alternativet inte går igenom kommer andra alternativ bli aktuella.  
 
En beskrivning av energiförbrukningen vid ansökt verksamhet kommer att ingå i ansökan.  

9.7 Råvaror, kemikalier och avfall 

Vid anläggningen kommer att hanteras råvaror och kemikalier i form av:  
 

 Basoljor 
o Mineralbaserade 
o Syntetoljor 
o Vegetabiliska oljor 

 Additiv 

 Övriga kemikalier 
 
Förpackningsmaterial 

 Plastförpackningar (1-1000 liter) 

 Plåtförpackningar (208 liter, fat) 

 Wellpapp 

 Plastemballage 
 
Tvättvatten från produktionen klassas som farligt avfall och samlas i IBC-behållare. Det 
kommer att hämtas av transportör med erforderliga tillstånd (vid nuvarande anläggning 
utförs detta av Ragn-Sells).  
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En beskrivning av hantering och mängder av råvaror, kemikalier och avfall kommer att 
ingå i tillståndsansökan. 

9.8 Risker 

Miljörisker kommer att beskrivas i tillståndsansökan. 

9.9 Förorenad mark 

En objektsammanfattning för fastigheterna Årsta 1:73 och Årsta 1:4 har gjorts då det 
tidigare har legat en skjutbana på fastigheterna. Fastigheterna har fått branschklass 3 
(måttlig risk) och prioriteras ej för inventering av Länsstyrelsen. En förenklad 
markundersökning kommer att göras och kommer redovisas i tillståndsansökan.  
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Samråd Fuchs
Tillståndsansökan
2016-12-21

Agenda

§ Inledning och presentation av deltagare

§ Planering av eventuellt platsbesök

§ Bakgrund

§ Nuvarande och framtida verksamhet (Fuchs)

§ Ev. platsbesök

§ Miljökonsekvensbeskrivning

§ Fortsatt samråd

§ Grov tidplan tillståndsansökan
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setovn
Bläckpenna (penna)
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Bakgrund

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB (fd Statoil Fuel & Retail
Lubricants) köptes den 1 oktober 2015 av smörjoljeföretaget Fuchs.

Beslut att ersätta den gamla smörjoljefabriken i Nynäshamn med helt
ny anläggning i Haninge

3

Bedrivs idag i närheten av Nynas raffinaderi i Nynäshamn
Verksamheten bedrivs med stöd av tillstånd daterat 1994-05-24.
Tillståndet medger en produktion av smörjoljor till högst 75 000 m3

Dagens verksamhet

setovn
Bläckpenna (penna)
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Ansökan om tillstånd

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB avser ansöka om tillstånd för nyetablering av en
anläggning för tillverkning av smörjoljor i Haninge kommun.

§Ansökan avser en produktion av smörjoljor till en maximal
produktionsvolym av 100 000 m3

§Ansökan avser även färdigvarulager för liknande produkter som
inte produceras vid anläggningen för en volym av maximalt 300 m3

Tidsplan
Tidsplanen visar på en högre detaljeringsgrad för närmaste halvåret och en
mer övergripande tidsplan för hela projektet.

l 6

setovn
Bläckpenna (penna)

setovn
Bläckpenna (penna)
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§ Familjeföretag grundat 1931
§ Fokus på smörjmedel
§ Nära 4000 anställda
§ Ledarskap genom teknik, innovation och

specialisation
§ Global närvaro och ett fokus på kundnära relationer

världen över
§ Levererar smörjmedel inom såväl fordonsindustrin

som marina miljöer, industrier, skogs och jordbruk
samt kraftanläggningar

§ 30 produktionsanläggningar
§ Tillverkar 10,000 produkter för över 100,000 kunder

över hela världen
§ No.9 bland smörjmedelsföretag över hela världen

MEN störst av de 590 oberoende
smörjmedelsföreagen i världen

Del av FUCHS Petrolub Group sen 1 Okt 2015

Produktion av smörjoljor

8

Råvaruförsörjning Lagring Blandning Fyllning
Leverans till kund

Lager

Kvalitets laboratorium

setovn
Bläckpenna (penna)



01.03.2017

5

Råvaruförsörjning

Det mesta av råvarorna (basolja och
additiv kommer med bulkbilar

Cirka 30 bulkbilar per vecka

Lossning och lastning planeras att
ske på plats där eventuellt spill tas
omhand ( brunnar) samt med skärmtak

Bulklastning i Kaluga

Lagring av råvaror i skumsprinklad
lagerbyggnad eller i invallad cistern

Kaluga Kaluga

setovn
Bläckpenna (penna)
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Tankarna kommer finnas inom och utomhus
- Högsta tankarna utomhus är 18 meter
- Inomhus är maxhöjd under balk 12m

Blandning
Råvarorna tillförs blandarna via dedikerade ledningar
eller pumpas/ tappas från fat eller IBC’er

setovn
Bläckpenna (penna)
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Blandning

Sker under uppvärmning till 60-70ºC för att hålla
gynnsam viskositet
Allt kontrolleras och övervakas av process kontroll
styrsystemet

Fyllning på emballage

• Fullt automatiserade fyllnads linor
• 1-liters flaska
• 4-liters flaska
• 20-liters dunk
• 208-liters fat

• Semi-automatiserade fyllnads linor
• 1000-liters IBC
• Kombi lina

• Manuell fyllning

• Alla fyllnadslinor opereras av en

operatör idag

setovn
Bläckpenna (penna)
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Färdigvarulager för egen producerade varor
samt inköpta produkter

Skumsprinklat lager i Kaluga

Kvalitets laboratorium

• 130 provmetoder
• 60 olika instrument
• Kvalitetskontroll av:

• Råvaror på bulk och förpackat
• Blandningar
• Fyllningar
• Lagrad vara på tank innan

leverans till kund
• Utvecklingslaboratorium och

analyser för kunder

setovn
Bläckpenna (penna)
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Layout utkast

Anläggningen i Kaluga
- liknande byggnad i Sverige

setovn
Bläckpenna (penna)
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Lokalisering och planförhållanden

§ Ny lokalisering ligger i Västerhaninge i
Stockholms län

§ Avstånd till närmaste bostad, 100 m,
och samlad bostadsbebyggelse 300 m

§ Gällande detaljplan, antagen 13 februari 2013

§ Transporter kommer ske via Nynäsvägen och
Forsavfarten

Natur- och kulturintressen

§ Inget riksintresse för natur, kultur eller
friluftsliv finns i sådan närhet till
lokaliseringen att det kan komma att
påverkas av betydelse, av den planerade
verksamheten

§ Vattenskyddsområde Åby ligger knappt 1
km norr om platsen

§ Närmaste naturreservat heter
Gullringskärret och ligger ca 1,5 km norr
om lokaliseringen

§ Närmaste vattendrag är Vitsån, ca 600 m
söder om tomten

setovn
Bläckpenna (penna)

setovn
Bläckpenna (penna)
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Alternativbeskrivning

Nollalternativet:
Produktionen kommer flyttas till någon av Fuchs
befintliga anläggningar i Europa

Alternativ lokalisering:
Omfattande lokaliseringsutredning har gjorts, sex
alternativ utreddes ytterligare

Alla utredda alternativ var bra ur miljösynpunkt

Den största miljöpåverkan är transporter och valt
alternativ ligger bra ur transportsynpunkt

Miljöpåverkan

Transporter

Den största miljöpåverkan för verksamheten är transporter

Vid maximalt utnyttjat ansökt tillstånd kommer antalet godstransporter uppgå till högst
250 st / vecka

Vid uppstart 2020 beräknas produktionen uppgå till 40 000 m3 och då blir antalet
utgående/inkommande godstransporter högst 100 st/ vecka

setovn
Bläckpenna (penna)
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Utsläpp till luft och vatten

Luft
§ Utsläpp av VOC från diffusa utsläpp av kolväten i små mängder i samband med fyllning

av cisterner. Råvarorna är inte lättflyktiga.

§ Utsläpp från transporter av koldioxid, kväveoxider och partiklar

Vatten
§ Processavloppsvatten – vatten från invallningar i cisternområdet och produktionen, lager

inkl. verkstad och garage efter oljeavskiljare

§ Dagvatten – enligt detaljplan ska dagvatten renas och fördröjas innan det lämnar
området – en dagvattendamm kommer att placeras i sydöstra hörnet av tomten

§ Sanitärt avloppsvatten – leds till kommunens reningsverk

Buller
Från ventilationsaggregat på byggnader samt från transporter

Lukt
Lagring och bearbetning av sådana råvaror och produkter som kommer att hanteras vid
anläggningen kan orsaka lukt

Lukt bedöms inte vara ett problem vid befintlig anläggning och än mindre vid planerad
anläggning

setovn
Bläckpenna (penna)
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Energi
Utredning pågår hur energiförsörjningen ska lösas.
Fuchs önskar ansluta till fjärrvärmenätet och har framfört önskan till Vattenfall. Om det
alternativet inte går igenom kommer andra alternativ bli aktuella: Fjärrvärmen måste dock
kompletteras med annan energiförsörjning till produktionen.

Möjliga alternativ som utreds är:

§ Fjärrvärme
§ Bergvärme
§ El
§ Gas
§ Olja

eller i kombination

Råvaror och kemikalier

Vid anläggningen kommer att hanteras råvaror och kemikalier i form av:

§ Basoljor
§ Mineralbaserade
§ Syntetoljor
§ Vegetabiliska oljor

§ Additiv
§ Övriga kemikalier

setovn
Bläckpenna (penna)

setovn
Bläckpenna (penna)
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Avfall

Förpackningsmaterial
§ Plastförpackningar (1-1000 liter)
§ Plåtförpackningar (208 liter, fat)
§ Wellpapp
§ Plastemballage

Tvättvatten från produktionen klassas som farligt avfall och samlas i IBC-behållare. Det
kommer att hämtas av transportör med erforderliga tillstånd (vid nuvarande anläggning
utförs detta av Ragn-Sells).

Risker

§ Spill
§ Lossning och lastning
§ Läckage i produktion eller lager

§ Brand

Skyddsåtgärder
§ Invallningar
§ Möjlighet att samla upp ev. spill
§ Sprinkler

setovn
Bläckpenna (penna)
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Förorenad mark

Skjutbana har funnits på fastigheten
och bergtäkt

§ En förenklad markundersökning har gjorts och analyserna visade:

”Sammanfattningsvis låg samtliga analyserade parametrar i alla jordprover under de mot
Naturvårdsverket jämförda, aktuella riktvärdena för mindre känslig Markanvändning (MKM)
eller känslig markanvändning (KM)”

Byggskedet

Buller

§ Eventuell kompletterande sprängning
§ Transporter
§ Uppförande av anläggningen

Damning

Utsläpp till vatten

Byggavfall

setovn
Bläckpenna (penna)

setovn
Bläckpenna (penna)
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Innehållsförteckning

1 Inledning
2 Beskrivning av verksamheten
3 Lokalisering och omgivningsbeskrivningar
4 Miljöpåverkan under byggskedet
5 Transporter och infrastruktur
6 Utsläpp till luft
7 Utsläpp till vatten
8 Användning av naturresurser
9 Kemikaliehantering
10 Risk för olyckor
11 Mark och grundvatten
12 Avfall
13 Buller
14 Produkternas miljöpåverkan
15 Verksamheten jämfört med miljömål och miljökvalitetsnormer
16 Slutsatser

Fortsatt samråd

§Närliggande företag?

§Allmänheten?

§Utökat samråd?

setovn
Bläckpenna (penna)
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Tidplan

Frågor/kommentarer?

setovn
Bläckpenna (penna)
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INBJUDAN TILL SAMRÅD  

 

 

Inbjudan till samråd avseende tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för 
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB för nyetablering av en anläggning för 
tillverkning av smörjoljor i Haninge kommun. 

 
 
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB (fd Statoil Fuel & Retail Lubricants) köptes den 1 oktober 
2015 av smörjoljeföretaget Fuchs. Fuchs är ett globalt företag och världens största oberoende 
leverantör av smörjmedel.  
 
I samband med uppköpet beslutade företaget att ersätta den gamla smörjoljefabriken i 
Nynäshamn med en helt ny anläggning på en ny lokalisering. Den befintliga anläggningen i 
Nynäshamn är inte produktionstekniskt optimal för den produktion som bedrivs, varken för 
nuvarande eller framtida behov. Därför önskar Fuchs ansöka om tillstånd för en nyetablering av 
verksamheten på fastigheterna Årsta 1:73 och Årsta 1:79 i Haninge kommun. 
 
Vi inbjuder härmed till samråd inför den planerade tillståndsansökan. Syftet med samrådet är att 
informera om den planerade verksamheten och nyetableringen samt att inhämta synpunkter 
inför det fortsatta arbetet med tillståndsansökan.  
 
Ett skriftligt samrådsunderlag bifogas.  
 
Vi är tacksamma om ni meddelar om ni avser att inkomma med synpunkter så snart som 
möjligt.  
 
Eventuella skriftliga synpunkter önskas senast 20 januari 2016 via e-post till 
mattias.bernemyr@fuchs-oil.com eller jard.gidlund@sweco.se 
 
Har ni frågor får ni gärna kontakta: 
 
Mattias Bernemyr  mattias.bernemyr@fuchs-oil.com, +46 (0)733167162 
Jard Gidlund   jard.gidlund@sweco.se, +46 (0)733264579 
 
 
 
Välkomna!  
 
 
 
Bilaga: Samrådsunderlag 
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Annons i tidningen Mitt i Haninge v. 3 2017 
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Information om FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB (Fuchs) avser att hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Stockholms län söka tillstånd enligt miljöbalken för nyetablering av en anläggning för tillverkning av 

smörjmedel i Haninge kommun. Aktuell plats är fastigheterna Årsta 1:73 och Årsta 1:89 vid Forskorset 

(se bild). Som en del i samrådsprocessen inför tillståndsansökan går Fuchs ut med information till er 

närboende och närliggande företag för att ge er möjlighet att yttra er i ärendet.  

Statoil Fuel & Retail Lubricants AB köptes den 

1 oktober 2015 av smörjoljeföretaget Fuchs 

och har därefter bytt namn till FUCHS 

LUBRICANTS SWEDEN AB. Fuchs är ett globalt 

företag och världens största oberoende 

leverantör av smörjmedel.  

I samband med uppköpet beslutade företaget 

att ersätta den gamla smörjoljeanläggningen i 

Nynäshamn med en helt ny anläggning. Detta 

för att befintlig anläggning inte är anpassad 

produktionsmässigt till de krav som Fuchs 

ställer på en modern produktionsanläggning.   

Fuchs tillverkar smörjoljor. Detta sker genom 

blandning av basoljor med olika tillsatser, så kallade additiv. Blandning sker i slutna system och 

produkten fylls sedan i olika typer av förpackningar, plåt eller plast, i olika volymer från en (1) till 1 000 

liter. Det kommer inte produceras brandfarliga produkter vid anläggningen. 

Verksamheten kommer att medföra mindre utsläpp till luft och vatten samt buller från fläktar vilket 

kommer beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i tillståndsansökan. 

Verksamheten innebär även transporter av råvaror och färdiga produkter. Dessa kommer köras via 

Nynäshamnsvägen (väg 73) vilket innebär att endast en kortare sträcka (ca 150 m) av Vitsåvägen 

kommer trafikeras av dessa.  

Fuchs planerar att lämna in tillståndsansökan i slutet av första kvartalet 2017. Under Länsstyrelsens 

prövning av bolagets ansökan kommer myndigheter såväl som allmänhet att beredas tillfälle att lämna 

synpunkter. För frågor eller för att erhålla samrådsunderlag kontakta:  

Mattias Bernemyr, mattias.bernemyr@fuchs-oil.com, 073-316 71 62 alternativt Jard Gidlund, 

jard.gidlund@sweco.se, 08-695 62 06. 

Har ni synpunkter önskar vi att ni skickar dem skriftligt till oss senast 31 januari 2017 via e-post till 

mattias.bernemyr@fuchs-oil.com eller jard.gidlund@sweco.se alternativt per post till FUCHS 

LUBRICANTS SWEDEN AB, Mattias Bernemyr, Torkel Knutssongatan 24, 118 88, Stockholm.  

Om ni önskar informationen elektroniskt, vänligen hör av er till jard.gidlund@sweco.se  

 

Med vänlig hälsning,  

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 
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Adresser till närboende och närliggande verksamheter 

Gata Nummer 

Skarplöts Allé 1 (A-F) 

Skarplöts Allé 2 

Skarplöts Allé 3 (A-F) 

Skarplöts Allé 4 

Skarplöts Allé 5 (A-F) 

Skarplöts Allé 6 

Skarplöts Allé 7 (A-F) 

Skarplöts Allé 8 

Skarplöts Allé 9 (A-F) 

Skarplöts Allé 10 

Skarplöts Allé 11 (A-F) 

Skarplöts Allé 12 

Skarplöts Allé 13 (A-F) 

Skarplöts Allé 14 

Skarplöts Allé 16 

Skarplöts Allé 18 

Skarplöts Allé 20 

Skarplöts Allé 22 

Skarplöts Allé 41 

Skarplöts Allé 43 

Skarplöts Allé 45 

Skarplöts Allé 47 

Skarplöts Allé 49 

Skarplöts Allé 51 

Skarplöts Allé 53 

Skarplöts Allé 55 

Skarplöts Allé 57 

Skarplöts Allé 59 

Skarplöts Allé 61 

Skarplöts Allé 63 

Skarplöts Allé 65 

Skarplöts Allé 67 

Skarplöts Allé 71 

Fors  1  

Fors 11 (S. Larssons Trädgårdsanläggningar) 

Fors  13 (Blomsterstudion i Stockholm HB/Fors Bemanning & 
Entreprenad AB/Agerheims Stockholm AB) 

Fors 15 (Södertörns Vakuum & Sanering) 

Fors  17  

Fors  19 (Pt Gruppen AB/LÅÅSAB Mark & 
Fastighetsförvaltning/Romedia AB/Kar-Q Bilel och 
Motorteknik/Vitså Ekonomi & Redovisning AB/Pt Utemiljö AB) 
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Välkomna på informationsmöte om Fuchs nya anläggning 

 

Torsdag den 9 februari 

Tid: 18 – ca 20  

Plats: Ribbyskolans aula (Nynäsvägen 3-5) 

 

Välkomna till informationsmöte angående planerna att söka tillstånd för uppförande 

av smörjoljeanläggning på fastigheterna Årsta 1:73 och Årsta 1:79 i Haninge 

kommun. 

Företaget kommer informera om planerna och svara på frågor och funderingar. 

 

Vi bjuder på fika! Därför vill vi gärna veta hur många som kommer. 

Meddela Tove om du/ni kommer: tove.nordling@sweco.se Tel: 072-553 96 06 

 

För övriga frågor, kontakta antingen Mattias Bernemyr eller Jard Gidlund 

mattias.bernemyr@fuchs-oil.com Tel: 073-316 71 62 

jard.gidlund@sweco.se Tel: 08-695 62 06 

 

Välkomna!  

 

Hälsningar,  

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB   
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Informationsmöte med 
närboende om FUCHS nya 
smörjmedelsanläggning
2017-02-09
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Visionsbild – förslag på byggnadslayout

l 2



Syfte med kvällens möte - dialog

l 3

 Ge en klarare bild av vilka FUCHS är och 
den planerade blandningsanläggningen 

 Beskriva hur tillståndsprocessen går till
 Lyssna in synpunkter



Agenda informationsmöte 18.00-20.00

l 4

 Syfte med möte 
 Vilka är vi som är här
 Presentation av FUCHS och den planerade blandningsanläggningen
 Beskrivning av tillståndsprocessen 
 Frågor 
 Fika paus
 Frågestund 



Vilka är vi?

l 5

 Förser den nordiska marknaden med smörjmedelsprodukter
 Utveckling och tillverkning i Nynäshamn sedan 1990
 Statoil Lubricants fram till 1 oktober 2015 då vi köptes av FUCHS 

Petrolub



Vilka är FUCHS?

l 6

 Ett familjeägt företag i tredje generation som tillverkat smörjmedel i 
över 85 år

 Grundades i Tyskland 1931 och är idag en global leverantör
 Forskning och utveckling – ett prioriterat område sedan starten



Vad gör vi och var hittar du våra produkter?

l 7

 Tillverkar smörjmedel genom blandning av basoljor och olika 
tillsatser

 Smörjmedel behövs i allt från din gräsklippare och bilmotor till stora 
vindkraftverk



Varför flyttar vi?

l 8

 Nuvarande anläggning hyrs till 2020 då kontraktet går ut.
 Beslutat att bygga en ny modern anläggning som är effektiv och 

anpassad till dagens och framtida behov



Sökningsprocess av tomt

l 9

 Totalt har 70 tomter undersökts, 
huvudsakligen inom sökområdet 
(fyrkanten), sju tomter mer ingående.

Saker som beaktats i beslutsprocessen 
har varit:
 Detaljplan måste vara klar
 Närhet till hamn
 Närhet till större motorleder
 Möjlighet att behålla personalen som 

bor utmed 73’an mellan Nynäshamn 
och Stockholm

 Lagom stor tomt för våra behov



Vilka är våra råvaror

l 10

 Huvudråvaran är olika basoljor
 Tillsatser adderas för att ge rätt egenskap ex. flytande vid 

minusgrader, rostskyddande eller vattenavstötande



Produktion av smörjoljor

11

Råvaruförsörjning Lagring

Blandning

Fyllning

Leverans till 
kund

Lager



Möjlig påverkan på omgivningen att 
undersöka

l 12

 Trafik
 Buller
 Utsläpp till vatten och luft
 Lukt
 Vid eventuell olycka
 Byggprocess



Tidsplan 

l 13

Söka tillstånd Mark och byggnadsarbeten

20202017 2018 2019

Ta i drift



Ansökan om tillstånd

l 14

 Ansökan avser en produktion av smörjoljor till en maximal 
produktionsvolym av 100 000 m3

 År 2020 beräknas årsvolymen till 40 000 m3

 Ansökan avser även färdigvarulager för liknande produkter som inte 
produceras vid anläggningen för en volym av maximalt 300 m3



Tillståndsprocess 
– Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (LST-MPD)

l 15

Samråd med 
myndigheter

Öppet samråd

Samrådsredogörelse 
(till LST)

Tillståndsansökan till 
LST

LST remitterar

Kompletteringar

LST remitterar och 
kungör ansökan

Bemötande av 
synpunkter

Preliminärt beslut

Beslut av LST-MPD

Ev. 
överklagningsprocess

Beslut om hur samråd 
ska ske och med vilka

Framtagande av 
handlingar

Berörda kan lämna 
synpunkter

Formellt länsstyrelsebeslut om det är 
betydande miljöpåverkan eller ej (”BMP”)

- Juridisk ansökan (yrkanden, villkor)
- Teknisk beskrivning (TB)
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- Samrådsredogörelse

Ev. kompletteringskrav 
utifrån remissvaren

Ev. synpunkter från 
den sökanden

Inklusive villkor för 
tillståndet

Ev. synpunkter från 
myndigheter, berörda m.fl. 



Tack för att ni lyssnade!
Frågor/kommentarer?



Extra material



Innehåll i miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 Inledning
 Beskrivning av verksamheten
 Lokalisering och omgivningsbeskrivningar
 Miljöpåverkan under byggskedet
 Transporter och infrastruktur
 Utsläpp till luft 
 Utsläpp till vatten
 Användning av naturresurser 
 Kemikaliehantering
 Risk för olyckor
 Mark och grundvatten
 Avfall 
 Buller
 Produkternas miljöpåverkan
 Verksamheten jämfört med miljömål och miljökvalitetsnormer
 Slutsatser



Natur- och kulturintressen att ta i beaktning

 Inget riksintresse för natur, kultur eller 
friluftsliv finns i sådan närhet till 
lokaliseringen att det kan komma att 
påverkas av betydelse, av den planerade 
verksamheten

 Vattenskyddsområde Åby ligger knappt 1 
km norr om platsen

 Närmaste naturreservat heter 
Gullringskärret och ligger ca 1,5 km norr 
om lokaliseringen

 Närmaste vattendrag är Vitsån, ca 600 m 
söder om tomten



Trafikpåverkan

 Transporter skall gå via väg 73

 Fordonsrörelser på Vitsåvägen 
utanför tomten var vid senaste 
mätning (2007) 87 bussar, 190 
lastbilar och 2110 bilar. 

 Fordonsrörelser på väg 73 är 
17390 st  under ett årsmedeldygn 
varav 1920 st är lastbilar (2015).

Produktion Lastbilar/vecka Rörelser/ timme

2020 40 000 m³ 100 4

Ansökt volym 100 000 m³ 200-250 10

350m



Google maps förslag till resa mellan 
Södertälje och tomten

Ögonblicksbild tagen på förmiddagen innan informationsmötet.
Västerhaninge – Södertälje som exempelsituation vid transporter till södra Sverige, Norge och Danmark.



Buller 
 Från ventilationsaggregat på byggnader samt från transporter

Lukt
 Lagring och bearbetning av sådana råvaror och produkter som kommer att hanteras vid 

anläggningen kan orsaka lukt 

 Lukt bedöms inte vara ett problem vid befintlig anläggning och än mindre vid planerad 
anläggning

Buller och lukt 
Att ta i beaktning inför Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)



Riktvärden buller

Naturvårdsverkets rapport 6538, april 2015. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Industribuller

Trafikbuller



Utsläpp till luft och vatten
Att ta i beaktning inför Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Luft
 Små utsläpp av kolväten i samband med fyllning av cisterner. Råvarorna är inte 

lättflyktiga.

 Utsläpp från transporter av koldioxid, kväveoxider och partiklar

Vatten
 Processavloppsvatten – vatten från invallningar i cisternområdet och produktionen, lager 

inkl. verkstad och garage efter oljeavskiljare

 Dagvatten – enligt detaljplan ska dagvatten renas och fördröjas innan det lämnar 
området – en dagvattendamm avses placeras i sydöstra hörnet av tomten

 Sanitärt avloppsvatten – leds till kommunens reningsverk



Byggskedet
Att ta i beaktning inför Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Buller
 Eventuell kompletterande sprängning
 Transporter
 Uppförande av anläggningen

Damm

Utsläpp till vatten 

Byggavfall



Råvaruförsörjning

 Det mesta av råvarorna (basolja och 
additiv kommer med bulkbilar

 Cirka 30 bulkbilar per vecka

 Lossning och lastning planeras att ske 
på plats där eventuellt spill tas omhand 
(brunnar) samt med skärmtak

Bulklastning i Kaluga, Ryssland där FUCHS 
har en nybyggd anläggning
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From: Patrik Blomkvist [mailto:patrikblomkvist@hotmail.com]  
Sent: den 17 januari 2017 19:41 
To: Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com> 
Subject: Synpunkter på byggnation av ny anläggning.  

 

Hej Mattias, vi fick idag information om er planerade byggnation i Västerhaninge. Bifogat 
finner ni synpunkter på detta. Återkoppla gärna när du har läst igenom det. 
 
Hälsningar, Patrik och Ida. Boende i närheten. 
 

Bifogad text: 

 

Hej, 
Vi har tagit del av ”Fuchs Lubricants” planerade byggnation av en fabrik i Västerhaninge och 
vi motsätter oss detta projekt. Vi skriver detta mail för att lämna våra synpunkter. Vi anser 
att en sådan typ av anläggning i närheten av ett bostadsområde inte är lämpligt. Det bidrar 
både till att områdets gestaltning förändras och att det blir mindre familjevänligt.   
Det nämns i utskicket att det kan förekomna mindre utsläpp som påverkar luft och vatten. I 
detaljplanen kan man läsa att områdets vattenkvalité redan är försämrad och det finns ett 
krav på att den ska förbättras till 2012. På vilket sätt kan ni säkerställa att den inte försämras 
med er verksamhet? Kan ni specificera vad som menas med ”mindre utsläpp i luft och 
vatten”?    
 
Vi förväntar oss också en ökning av tung transport till och från fabriken som kan ha en 
negativ effekt på området. Då det är planerat att utöka gång och cykelbanor till Årsta 
havsbad så undrar vi hur man kan garantera säkerheten för de trafikanter som kan förväntas 
passera där? 
I detaljplanen kan man även läsa att den är till för ”industri med icke störande verksamhet”, i 
utskicket nämns det att fabriken kommer medföra buller. På vilket sätt kan ni garantera att 
det inte kommer vara störande för områden i närheten? 
 
Det står i utskicket att man ”inte kommer producera brandfarliga produkter vid 
anläggningen” men anläggningen kommer väl hantera brandfarliga ämnen? Vilket vi känner 
oss oroliga för. Om olyckor sker på sådan fabrik så kan närliggande bostadsområden 
påverkas väldigt mycket. 
Vi flyttade till detta område specifikt för att komma ifrån industriområden och ser ju såklart 
att detta inte förändras. Vi anser att det borde finnas industriområden som lämpar sig bättre 
för den här typen av verksamhet och vi ser hellre att man tittar på andra områden längre ut 
från bebyggelsen.  
 
Med vänlig hälsning, Patrik Blomqvist och Ida Erkers.  
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Bemötande:  

 

Från: Gidlund Jard  
Skickat: den 18 januari 2017 18:01 
Till: patrikblomkvist@hotmail.com 
Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 
Tack för era synpunkter!  
 

Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 
tillståndsansökan. Vi skickar över det kompletta samrådsunderlaget. Återkom gärna om ni 
har ytterligare frågor och funderingar.  
 
Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information och få in 
synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och länsstyrelsen, 
beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge och 
genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  
 
En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa 
inkomna synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna 
synpunkter även senare.  
 
Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta  efter att 
Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 
 
Bilaga: Samrådsunderlag 
 

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 
 

 
Jard Gidlund 
Senior miljökonsult 

Industri 

Telefon direkt  +46 (0)8 6956206 

Mobil  +46 (0)733264579 
jard.gidlund@sweco.se 

Sweco Environment AB 
Gjörwellsgatan 22 

Box 34044 

SE-100 26  Stockholm 

Telefon  +46 (0)8 6956000 
www.sweco.se 

 
  

 
 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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Från: Patrik berryll <Patrikberryll@hotmail.com> 

Datum: 17 januari 2017 20:29:25 CET 

Till: "mattias.bernemyr@fuchs-oil.com" <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com> 

Ämne: Ang planerat bygge på mark Årsta 1:73 och årsta 1:89 

Hej 
 
Jag har idag fått erat brev angående den planerade nybyggnation vid Årsta 1:73 och Årsta 
1:89. 
 
Jag och min familj på 4 barn och fru tycker att det är under all kritik att ni ska bygga ca 200 m 
från vårat hus uppe på höjden!  
Jag har en pojke som har autism som är extremt känslig mot lukter och ljud.  
Och ni beskriver i erat brev att det kommer resultera i lukter samt ljud från fläktar, dessutom 
kommer det gå tung trafik bredvid oss.  
 
Vi flyttade hit för att få en lugn "lantlig" miljö, dels för pojken med autism så han får lugn och 
ro.  
Detta skulle förstöra hans vardag extremt, jag ser inga som helst positiva saker med er som 
granne. 
Skogen vi har runt oss är dessutom k-märkt.  
 
Dessutom kommer vårt hus och mark sjunka markant i värde. Vem står för det? 
 
Vi har dessutom egen brunn med dricksvatten, vad händer om ni får ett utsläpp? 
 
Jag kommer kontakta miljöprövningsdeligtionen vid länsstyrelsen och Haninge kommun, 
samt rådslå med en jurist om detta. 
Jag kommer dessutom kontakta mitt barns läkare och terapeut för att få ett yrkesutlåtande 
om ljud och buller.  
 
Hade ni velat vara i våra eller vår pojks skor..? 
 
Med vänlig hälsning 
 
Patrik Berryll 
Fors 1  
13791 Västerhaninge 

0760506005 
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Bemötande: 

 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 18 januari 2017 17:57 

Till: 'Patrikberryll@hotmail.com' <Patrikberryll@hotmail.com> 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

  

Tack för era synpunkter!  

Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 

tillståndsansökan. Vi skickar över det kompletta samrådsunderlaget. Återkom gärna om ni har 

ytterligare frågor och funderingar.  

  

Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information och få in 

synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och länsstyrelsen, 

beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge och 

genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  

  

En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa 

inkomna synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna 

synpunkter även senare.  

  

Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta  efter att 

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 

  

Bilaga: Samrådsunderlag 

  

  

Hälsningar 

Jard Gidlund 
  

 
Jard Gidlund 
Senior miljökonsult 

Industri 

Telefon direkt  +46 (0)8 6956206 
Mobil  +46 (0)733264579 

jard.gidlund@sweco.se 

Sweco Environment AB 
Gjörwellsgatan 22 

Box 34044 

SE-100 26  Stockholm 
Telefon  +46 (0)8 6956000 

www.sweco.se 

 
  

 
  
Please consider the environment before printing this e-mail. 
 

 

Meddelande om förlängd samrådstid:  

 

-------- Originalmeddelande -------- 

Från: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se>  

Datum: 2017-01-23 19:43 (GMT+01:00)  

Till: Patrikberryll@hotmail.com  

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com, Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se>  

Rubrik: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors  

 

Hej Patrik! 
  

Önskemål har kommit om att få en vecka till för att lämna synpunkter.  
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Samrådstiden förlängs därför till 7 feb. 

  

  

Hälsningar 

Jard Gidlund 
  

 
Jard Gidlund 
Senior miljökonsult 

Industri 

Telefon direkt  +46 (0)8 6956206 

Mobil  +46 (0)733264579 

jard.gidlund@sweco.se 

Sweco Environment AB 
Gjörwellsgatan 22 

Box 34044 

SE-100 26  Stockholm 

Telefon  +46 (0)8 6956000 

www.sweco.se 

 
  

 
  
Please consider the environment before printing this e-mail. 
 

Ny synpunkt: 

 

Från: Patrik berryll [mailto:Patrikberryll@hotmail.com]  

Skickat: den 25 januari 2017 20:17 

Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 

Ämne: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Jag har redan lämnat mina synpunkter, och fortsätter tycka att det är helt horribelt att sätta upp 

en oljeanläggning 100m ifrån en villa.  

Som dessutom ligger högre än oljeanläggning, all lukt/utsläpp kommer komma mot oss!  

 

Jag väntar på ett utlåtande från min pojks läkare om huruvida hans hälsa påverkas av er 

anläggning. (Han klarar inte lukter eller buller) 

 

Vi har dessutom egenborrad brunn, vad händer vid en eventuell läcka eller spill hos er??  

 

Det måste finnas en lämpligare plats att bygga en sådan anläggning!  

 

//Patrik Berryll  
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Bemötande: 

 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 27 januari 2017 16:38 

Till: 'Patrik berryll' <Patrikberryll@hotmail.com> 

Kopia: 'Mattias Bernemyr' <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com>; Nordling Tove 

<tove.nordling@sweco.se>; Famborn Bosse <bosse.famborn@sweco.se> 

Ämne: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Hej Patrik! 

Tack för Dina frågor angående vår planerade verksamhet. Det är viktigt för oss att så tidigt 

som möjligt få in den typen av frågor och synpunkter så att vi kan fånga upp och besvara dem 

inom ramen för det pågående arbetet med att upprätta den miljökonsekvensbeskrivning för 

projektet som måste ingå i vår kommande ansökan (och som måste godkännas av 

prövningsmyndigheten om vi ska få tillstånd till verksamheten). Att vi inte har några färdiga 

svar i nuläget beror alltså helt enkelt på det samråd vi just nu genomför alltid ska göras 

innan utredningarna är klara.  

Anläggningen planeras att byggas där det nu är en bergtäkt och kommer inte påverka den 

skog som finns på berget. Bygghöjden kommer inte överstiga höjden på bergväggen. 

Även om arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen alltså pågår kan vi redan nu meddela att 

det inte kommer att ske några skadliga utsläpp av partiklar från anläggningen. Den enda 

förbränning som möjligen kan bli aktuell vid anläggningen är för att värma lokaler, vissa 

cisterner/behållare och för framställning av processånga/processvatten. Bolaget utreder även 

andra alternativ att ordna med värmeförsörjningen (såsom fjärrvärme i kombination med el, 

enbart el) men i nuläget kan det alltså inte uteslutas att det kan komma att installeras en 

mindre värmepanna.  Denna panna kommer i så fall att vara huvudsakligen av samma typ 

som används för att värma vanliga kontors- och lagerlokaler och uppfylla alla dagens 

miljökrav.   

Någon annan förbränning kommer inte att förekomma vid anläggningen. Inte heller kommer 

tillverkning att ske genom någon form av kemisk process utan enbart genom blandning av 

olika insatsvaror i ett slutet system. Det sker alltså inga utsläpp av partiklar eller andra 

potentiellt farliga ämnen från tillverkningsprocessen/blandningen eller från den efterföljande 

fyllningen (i olika emballage).  

De utsläpp till luft från själva tillverkningsprocessen som kan förekomma, uppkommer vid 

fyllning av cisterner då luft trycks ut ur cisternerna när de fylls med olja eller tillsatsmedel. 

En del i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen är att verifiera storleken dessa utsläpp. 

Normalt uppkommer ingen lukt till omgivningen. Men det kan inte helt uteslutas att viss lukt 

kan uppfattas i omgivningen vid något tillfälle. Just risken för lukt är en annan fråga som 

kommer att utredas särskilt inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Frågan kommer också att behandlas under den kommande tillståndsprövningen hos 

länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation. 

Själva tillverkningsprocessen (blandningen av olika insatsvaror) ger inte upphov till 

avloppsvatten. Det spillvatten som uppkommer (fikarum, toaletter, duschar) kommer att 

avledas till kommunens reningsverk på samma sätt som motsvarande spillvatten från bostäder 
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och kontor m.m. I verksamheten kan det också uppkomma viss mängd vatten med mindre 

mängder olja men även detta vatten kommer att ledas till kommunens reningsverk.  

Vidare uppkommer dagvatten från tak och parkeringsytor. Detta vatten, som inte skiljer från 

annat dagvatten som uppkommer vid liknande ytor, kommer att renas lokalt i en oljeavskiljare 

innan det släpp vidare till Vitsån.  Just vattenfrågorna kommer att vara ett centralt avsnitt i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Alla cisterner kommer att vara invallade för att förhindra att eventuella läckage når miljön. 

Som alla bostadshus, kontor och andra verksamheter kommer det att finnas 

ventilationsfläktar, vilket ger upphov till visst buller.  Anläggningen kommer att uppfylla 

bullernivåerna enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.  

Vi hoppas att dessa svar skall vara tillräckliga i nuläget. Frågorna kommer som sagt att 

behandlas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning som vi jobbar med just nu 

och som Du och alla andra närboende kommer att kommer att kunna ta del av när vi har gett 

in vår ansökan. 

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 
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From: Jonas Bjerke [mailto:jonas@bjerkehem.se]  
Sent: den 17 januari 2017 15:04 
To: Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com> 
Subject: Info om eran nya anläggning i Västerhaninge  
 
Hej Mattias 
 
Jag vill ha ALL information av er angående den planerade anläggningen i Västerhaninge. 
Jag vill att ni ska kunna garantera att det inte påverkar luft, vatten och natur samt att ni får även 
garantera att vi som bor i området nära anläggningen INTE kommer att känna av något i luften. 
En orolig förälder   
Jonas Bjerke 
 

Bemötande: 

From: Mattias Bernemyr  
Sent: den 17 januari 2017 17:07 
To: 'Jonas Bjerke' <jonas@bjerkehem.se> 
Subject: RE: Info om eran nya anläggning i Västerhaninge  
 
Hej Jonas 
Vi skall givetvis göra vad vi kan för att minska din oro. 
Jag undersöker vad vi har för data att gå på och ber att få återkomma. 
 
Mattias Bernemyr 
Project leader 
 
Från: Gidlund Jard  
Skickat: den 18 januari 2017 18:03 
Till: jonas@bjerkehem.se 
Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 
 

Tack för era synpunkter!  
 

Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 
tillståndsansökan. Vi skickar över det kompletta samrådsunderlaget. Återkom gärna om ni 
har ytterligare frågor och funderingar.  
 
Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information och få in 
synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och länsstyrelsen, 
beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge och 
genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  
 
En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa 
inkomna synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna 
synpunkter även senare.  
 
Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta efter att 
Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 
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Bilaga: Samrådsunderlag 
 
 
Hälsningar 

Jard Gidlund 

 
 

Ny synpunkt: 

Från: Jonas Bjerke <jonas@bjerkehem.se> 

Datum: 20 januari 2017 13:59:34 CET 

Till: Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com> 

Ämne: Re: Info om eran nya anläggning i Västerhaninge  

Hej Mattias 

 

Alla vi som bor i området vill INTE ha eran verksamhet i närheten, vi vill att ni omedelbart avslutar 

era försök att etablera er i vårt närområde. Om ni mot förmodan inte avslutar detta kommer vi i 

Västerhaninge att gå hela vägen till politikernivå samt att kontakta media så det belyses att ni inte tar 

kommuninvånares intresse på allvar. Ni måste förstå och respektera att vi som bor här inte vill ha 

eran verksamhet i anslutning till oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Jonas Bjerke 

Från: Gidlund Jard  
Skickat: den 23 januari 2017 19:44 
Till: jonas@bjerkehem.se 
Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 
 
Hej Jonas! 
 
Önskemål har kommit om att få en vecka till för att lämna synpunkter.  
Samrådstiden förlängs därför till 7 feb. 
 
 
Hälsningar 

Jard Gidlund 

 

 

Från: Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com> 

Datum: 17 februari 2017 16:48:43 CET 

Till: Jonas Bjerke <jonas@bjerkehem.se> 

Kopia: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 

Ämne: Synpunkter kring Fuchs planerade anläggning i Fors 

Hej Jonas 
Först vill jag tacka för dina synpunkter.  
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Även om vi fortfarande anser att tomten i Fors passar våra ändamål väl och att vi ämnar fortsätta 
med vår miljötillståndsansökan är det viktigt för oss att genomföra detta på ett sätt som stör 
omgivningen så lite som möjligt. 
 
Alla synpunkter som kommer in till oss (mig på Fuchs eller Jard Gidlund på Sweco) blir en del i 
samrådsprocessen.    
  
Vi vill vara transparenta i vårt agerande och också ge alla samma möjlighet till information därför 
kommer vi att publicera så mycket som möjligt på vår hemsida. http://www.fuchs.com/se/sv/om-
foeretaget/om-fuchs-i-sverige/ny-blandningsanlaeggning/ 
Vi känner även att det är viktigt att ha en tydlig kommunikationsväg som också ger oss möjligheter 
att diarieföra all korrespondens. För att förenkla detta har vi skapat en ny mailadress, new-
plant@fuchs-oil.com. 
 
Med anledning av detta vill vi styra all kommunikation till att ske skriftligen. Jag vill därför be dig att 
skicka in dina synpunkter skriftligen 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Mattias Bernemyr 
Project leader 
 

Synpunkt: 

From: Jonas Bjerke [mailto:jonas@bjerkehem.se]  
Sent: den 17 februari 2017 21:43 
To: Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com> 
Subject: Re: Synpunkter kring Fuchs planerade anläggning i Fors 

 
Bull shit ! 
 
Bara ett sätt för er att kunna föra protokoll på de individer som är emot fabriken, samt ett sätt att 
kunna hävda saker och ting som ni kan vrida till er fördel. 
 
Har noll förtroende för er och ert varumärke. 
 
Jag kommer bara samtala med kommunen och de folkvalda samt länsstyrelsen så vi kan stoppa er! 
 
 
Med arga hälsning 
Jonas Bjerke 
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Från: Erik Gunnheden [mailto:gunnheden@gmail.com]  
Skickat: den 17 januari 2017 20:41 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Begäran samrådsunderlag Forskorset 

 

Hej! 

Jag vill omgående ha samrådsunderlag för er planerade smörjmedelfabrik i Forskorset, med 

publicerad kungörelse i Mitt i Haninge, tisdag 17 januari. 

 

1. Det var lite väl kort svarstid på detta. 2. Var och när kommer fysiskt samråd att hållas? 

3. Jag har varken fått meddelande i brevlåda eller kallats till möte, vilka båda anses vara 

lämpligt av länsstyrelsen.  

 

Mvh 

Erik Gunnheden  

 

Bemötande: 

 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 18 januari 2017 18:05 

Till: 'gunnheden@gmail.com' <gunnheden@gmail.com> 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

Tack för era synpunkter!  

Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 

tillståndsansökan. Vi skickar över det kompletta samrådsunderlaget. Återkom gärna om ni har 

ytterligare frågor och funderingar.  

Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information och få in 

synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och länsstyrelsen, 

beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge och 

genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  

En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa 

inkomna synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna 

synpunkter även senare.  

Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta efter att 

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 

Bilaga: Samrådsunderlag 

Hälsningar 

Jard Gidlund 

Bilaga 17

mailto:gunnheden@gmail.com
mailto:mattias.bernemyr@fuchs-oil.com
mailto:Jard.Gidlund@sweco.se
mailto:gunnheden@gmail.com
mailto:gunnheden@gmail.com
mailto:mattias.bernemyr@fuchs-oil.com
mailto:tove.nordling@sweco.se


Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 23 januari 2017 19:45 

Till: gunnheden@gmail.com 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Hej! 

 

Önskemål har kommit om att få en vecka till för att lämna synpunkter.  

Samrådstiden förlängs därför till 7 feb. 

 

 

Hälsningar 

 

Från: Erik Gunnheden [mailto:gunnheden@gmail.com]  
Skickat: den 5 februari 2017 20:41 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Re: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Hej Jard! 

Mina synpunkter på samrådsunderlaget: 

 

Aditiv: nämns som grupp men är otaliga och har vitt skilda toxiska och hormonstörande 

egenskaper. Därför bör samtliga aditiv och kemikalier listas och behandlas i miljöansökan hur 

de ska omhändertas och hur spridning av dessa till omgivningen ska elimineras. 

 

Utsläpp till luft: Anläggningen bör utformas så att VOC och andra utsläpp elimineras, eller ivf 

minimeras, genom att frånluft renas med lämplig metod. 

 

Lokalisering: Eftersom ytan ligger vid avfarten mot befintlig bostadsbebyggelse och 

kommande exploateringar, både kommunal och privat, för bostadsändamål vore det kanske 

lämpligare att reservera ytan för handel eller service. Det är dessutom planerat för handel på 

andra sidan 73 och ligger handel på andra sidan väg 300 (tror jag den heter Vitsåvägen). Jag 

noterar även att Fuchs inte har undersökt Albyberg industriområde som är avsett för denna typ 

av verksamhet och redan är markförberett, och troligtvis har funktioner för att hantera 

processvatten, dagvatten och markföroreningar. Det framgår inte i samrådsunderlaget varför 

man inte undersökt Albyberg. Det ligger ca 3 min längre norrut med bil, precis bredvid väg 

73. Det vore lämpligt att samla all typ av kemikalieindustri där. Jag ser en risk för att den 

sökta lokaliseringen skapar ett "brohuvud" för fortsatt utbyggnad av detta slag i närområdet. 

 

Mvh 

Erik Gunnheden  

 
Från: Erik Gunnheden [mailto:gunnheden@gmail.com]  
Skickat: den 7 februari 2017 17:34 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: Re: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 
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Hej! 

Jag skulle vilja ha en bekräftelse på att ni emottagit mina synpunkter. 

Mvh 

Erik Gunnheden  

 
Från: Gidlund Jard  
Skickat: den 8 februari 2017 07:57 
Till: Erik Gunnheden <gunnheden@gmail.com> 
Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: SV: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 
Hej! 
 
Vi har mottagit dina synpunkter och de kommer att beaktas. 
 
Hälsningar 

Jard Gidlund 
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Från: Mikael <mikael-magnusson@hotmail.com> 

Datum: 18 januari 2017 23:12:51 CET 

Till: "jard.gidlund@sweco.se" <jard.gidlund@sweco.se> 

Ämne: Er ev. nya Fuchs-anläggning i Västerhaninge 

Hej, 

 

Gällande Er ev. nya anläggning i Västerhaninge, Fuchs Lubricants Sweden AB. 

 

Om det nu ev. kommer lukta och låta som ni beskriver i lappen ni lämnat (men inga mängder 

redovisade, hur är spridningen ?) VARFÖR etablerar Ni inte Er 2-3 minuter vidare på 

motorvägen, i det nya industriområdet - som inte ligger nära bostadsområden...ologiskt. 

 

I detta område har ni massa bostäder, med dessutom massa barnfamiljer. 

 

Oavsett fabrik är det inte bra för området, speciellt inte om det kommer låta och lukta - och 

värdemässigt för bostäderna blir det svårare att ev. kunna sälja i framtiden då ev. köpare ser 

detta som negativt. 

 

Hur hade ni själva resonerat om Er privata bostad låg bredvid en fabrik - "självklart, smäll 

upp en fabrik, bra idé" !! 

?? 

 

Ev. kostnadsfråga, för etablering i ett nytt och ev. högre kostnadsområde som i ett nytt 

industriområde 2-3 minuter bort ? 

Det borde det inte vara i ett "ny registrerat" bolag med omsättning på över 700' m och ett 

resultat på ca 130' m och med ett moderbolag med fantasiresultat. 

 

--  

Mikael Magnusson 

0739-863310  

 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 19 januari 2017 08:20 

Till: 'Mikael' <mikael-magnusson@hotmail.com> 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 
 

Hej! 

  

Tack för dina synpunkter!  

 

Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 

tillståndsansökan. Vi skickar även över det kompletta samrådsunderlaget. Återkom gärna om 

ni har ytterligare frågor och funderingar.  

 

Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information och få in 

synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och länsstyrelsen, 

beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge och 

genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  
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En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa 

inkomna synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna 

synpunkter även senare.  

 

Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta  efter att 

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 

 

Bilaga: Samrådsunderlag  

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 

 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 23 januari 2017 19:47 

Till: Mikael <mikael-magnusson@hotmail.com> 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Hej Mikael! 

 

Önskemål har kommit om att få en vecka till för att lämna synpunkter.  

Samrådstiden förlängs därför till 7 feb. 

 

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 

 

Från: Mikael <mikael-magnusson@hotmail.com> 

Datum: 23 januari 2017 22:40:02 CET 

Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 

Ämne: Re: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

Hej, 

 

Dessa partiklar som släpps ut. 

 

Kan ni beskriva och skicka över dokument som visar hur mycket utsläppet är och hur skadligt 

det är så vi får ett hum om det, så vi vet ifall vi ska flytta eller inte - jävligt roligt detta när vi 

precis byggt huset, fabrik på landsbygden, jag fattar inte varför ni inte kollar i 

industriområden som finns hyfsat nära... 

 

 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 25 januari 2017 23:00 

Till: Mikael <mikael-magnusson@hotmail.com> 

Kopia: Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com>; Nordling Tove 

<tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: SV: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Hej Mikael! 
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Tack för Dina frågor angående vår planerade verksamhet. Det är viktigt för oss att så tidigt 

som möjligt få in den typen av frågor och synpunkter så att vi kan fånga upp  och besvara dem 

inom ramen för det pågående arbetet med att upprätta den miljökonsekvensbeskrivning för 

projektet som måste ingå i vår kommande ansökan (och som måste godkännas av 

prövningsmyndigheten om vi ska få  tillstånd till verksamheten).  Att vi inte har några färdiga 

svar i nuläget beror alltså helt enkelt på det samråd vi just nu genomför alltid ska göras innan 

utredningarna är klara.  

 

Även om arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen alltså pågår kan vi redan nu meddela att 

det inte kommer att ske några skadliga utsläpp av partiklar från anläggningen. Den 

enda förbränning som möjligen kan bli aktuell vid anläggningen är för att värma lokaler, vissa 

cisterner/behållare och för framställning av processånga/processvatten. Bolaget utreder även 

andra alternativ att ordna med värmeförsörjningen (såsom fjärrvärme i kombination med el, 

enbart el) men i nuläget kan det alltså inte uteslutas att det kan komma att installeras en 

mindre värmepanna.  Denna panna kommer i så fall att vara huvudsakligen av samma typ som 

används för att värma vanliga kontors- och lagerlokaler och uppfylla alla dagens miljökrav.   

 

Någon annan förbränning kommer inte att förekomma vid anläggningen. Inte heller kommer 

tillverkning att ske genom någon form av kemisk process utan enbart genom blandning av 

olika insatsvaror i ett slutet system. Det sker alltså inga utsläpp av partiklar eller andra 

potentiellt farliga ämnen från tillverkningsprocessen/blandningen eller från den efterföljande 

fyllningen (i olika emballage).  

 

De utsläpp till luft från själva tillverkningsprocessen som kan förekomma, uppkommer vid 

fyllning av cisterner då luft trycks ut ur cisternerna när de fylls med olja eller tillsatsmedel. En 

del i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen är att verifiera att storleken dessa utsläpp. 

 

Vi hoppas att dessa svar skall vara tillräckliga i nuläget. Frågorna kommer som sagt att 

behandlas mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning som vi jobbar med just nu 

och som Du och alla andra närboende kommer att kommer att kunna ta del av när vi har gett 

in vår ansökan. 

 
 

Hälsningar 

Jard Gidlund 
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Från: Ulrika Norman [mailto:Ullis_1990@hotmail.com]  
Skickat: den 18 januari 2017 20:04 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Jag motsätter mig den planerade byggnationen av en fabrik i Västerhaninges bostadsområde 

 

Jag har tagit del av ”Fuchs Lubricants” planerade byggnation av en fabrik i Västerhaninge och 
jag motsätter mig detta projekt. 
 
Att placera den typ av anläggning som planeras så nära ett bostadområde är verkligen inte 
lämpligt. Jag flyttade hit för att komma nära landet och för att bo i en lugnt och trygg miljö. 
Att placera denna anläggningen här skulle förändra detta på många sätt. 
 
För det första så nämns det i utskicket att det kan förekomma mindre utsläpp som påverkar 
luft och vatten. När man väljer att bo nära naturen så vill man gärna kunna njuta av den, inte 
att naturen ska förändras eller rent av förstöras av utsläpp. Dessutom kan man i detaljplanen 
läsa att områdets vattenkvalité redan är försämrad och att det finns krav på att den måste 
förbättras. Hur kan ni säkerställa att den förbättras med den här verksamheten som ska öka 
utsläppen? 
 
Man väljer också att flytta ut till ett sådant här område för att komma ifrån högt trafikerade 
vägar för att få en lugn och trygg miljö. Den här typen av anläggning kommer öka mängden 
tung trafik som både medför oljud och större osäkerhet för gång- och cykeltrafikanter som 
förväntas passera. Ni skriver också att anläggningen kommer att medföra buller, i 
detaljplanen kan man läsa att marken är till för industri med icke störande verksamhet. 
Detta är två saker som inte alls går ihop, skulle ni vilja utveckla hur ert buller inte kommer att 
nå oss boende? 
 
Jag är egenföretagare och arbetar mycket hemifrån och jag är inte den enda i området. Vi 
har också många barnfamiljer där en eller båda föräldrar är föräldralediga. Att påstå att 
verksamheten endast kommer att vara igång dagtid är alltså inte ett argument där buller inte 
kommer att vara störande. 
 
Verksamheten kommer enligt utskicket inte att producera brandfarliga produkter, men kan 
den meningen även säkerställa att anläggningen inte kommer att hantera brandfarliga 
ämnen över huvud taget? Olyckor i en fabrik så nära bostadsområden kan ha förödande 
konsekvenser. Självklart är en olycka ingenting som man önskar, men det säkerställer inte att 
det inte finns en risk. 
 
Av det ni har delat med er till oss så finns det många betydligt bättre lämpade platser för en 
sådan här anläggning. Som förslag så finns det ett industriområde bara några kilometer 
längre norrut som håller på att etableras just nu. Att välja den här platsen kommer att ha 
stor påverkan på alla närliggande bostadsområden och gårdar. Många av oss som bor här 
har valt att flytta just hit för att komma bort. Vi vill inte bo precis bredvid ett centrum eller 
en industri, vi vill bo i ett lugnt och tryggt område. Det är ett aktivt val som vi har gjort och vi 
ser såklart att vi får fortsätta bo så som vi har valt. 
 
Vänligen, 
Ulrika 
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Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 18 januari 2017 20:08 

Till: Ulrika Norman <Ullis_1990@hotmail.com> 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

 

Tack för era synpunkter!  
 

Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 

tillståndsansökan. Vi skickar även över det kompletta samrådsunderlaget. Återkom gärna om 

ni har ytterligare frågor och funderingar.  

 

Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information och få in 

synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och länsstyrelsen, 

beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge och 

genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  

 

En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa 

inkomna synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna 

synpunkter även senare.  

 

Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta  efter att 

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 

 

Bilaga: Samrådsunderlag 
 

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 

 
Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 23 januari 2017 19:46 

Till: Ulrika Norman <Ullis_1990@hotmail.com> 

Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: SV: Samrådsunderlag angående Fuchs etablering vid Fors 

 

Hej Ulrika! 

 

Önskemål har kommit om att få en vecka till för att lämna synpunkter.  

Samrådstiden förlängs därför till 7 feb. 

 

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 
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Från: Kenneth Lind [mailto:kenneth.lind@hotmail.com]  
Skickat: den 30 januari 2017 15:05 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Samrådssynpunkter på anläggandet av Oljefabriken i Haninge vid Svartlöt 
Prioritet: Hög 

 

Hej. 
Lite vad vi tycker om skiten ni ska anlägga och som kommer att konfiskera våra fastigheter, 
förstöra vår miljö mm. 
Ni tycks ha väldigt bra samarbete med planchefen i Haninge kommun S politikern Göran 
Svensson? 
Köpa en fastighet först, sedan få hjälp av kommunen med att de själva inte tar beslut, så 
ärendet går direkt till Länsstyrelsen. 
Därmed har ett överklagande steg eliminerats och ärendet kan på så sätt gå fortare. 
 
Ann-Britt och Kenneth Lind 
 

Bifogat: Bilaga 20.1 
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2017-r-30

Kenneth och Ann-Britt Lind
Skarplöts Allö 4
137 43 Västerhaninge

sia 1(3)

Fuchs Lubricants
Sweden AB
Fvb Länsstyrelsen

Synpunkter på anläggning for tillverkning av smörjoljeprodukter i Haninge Kommun, Årsta
1:73 och 1:89.

En oljefabrik på 10 000 kvm plus oljecisterner i direkt anslutning till den nu gällande

detaljplanen 'Nedersta - Skarplöt" forefaller helt honibelt. Detaljplanen verkar Fuchs inte

känna till.
Området ska ha trädgårdsstaden som förebild och ca 600 småhus ska byggas under ca 15 år.

Småhusbebyggelsen ska folja Nynäsvägens västra sida mot Stawägen, samt den påbörjade

småhusbebyggelsen vid Skarplöts Allö mot Nedersta.

Att jämffira den stora fabriksbyggnaden, i 0000 kvm plus oljecisterner, med den småskaliga

husvagnsforsäljning som kommer att etableras på fastigheten mitt emot fabriken är helt
verkl i ghets främmande.
Den ännu obebyggcla marken kommer att vara helt värclelös, och vi som har varit först med att

köpa hus och bostadsrätter utmed Skarplöts Allö och (ga) Nynäsvägen är lurade och kommer få
svårt att sälja och därmed prisfall och de konsekvenser som det medför med banklån etc.

Dessutom trodde alla, vid köp. att den gällande detaljplanen skulle gälla in i framtiden.

Har den största markägaren Skanska och det med IKANO gemensamägda bostadsbolaget Bo-

Klok blivit informerade om samrådet och Oljefabriken?

I det undermåliga samrådsunderlaget har Fuchs glömt de småhusfastigheter som ligger i början

av Nynäsvägens östra sida, mot Stav, nästan mitt emot fabr"iken. Det finns även flera äldre

fastigheter norr om Nynäsvägen med en början fiån Skarplöts AllÖ. Fuchs tonar ned både

påverkan och miljö i samrådet och i pressen, "Mitti.se" 27 jan. Bolaget kör utpressnings- och

sancllådemetoden med hotet om att flytta utomlands och dännecl ftirlora 60 jobb om man inte

far bygga och belasta miljön ftir oss närboende med denna jätteanläggning.

Vad som än kommer att släppas ut kommer det alltid att lukta ruttna ägg här i
bostadsområdena. Åk till Nynäs och lukta.

Den tunga trafikens påverkan bagatelliseras helt, Fuchs representant Jan Gidlund, Sweco, säger

muntligt, vid samtal lglI-17, att distributionstrafiken ska ta "väg 73, ner i Södra länken och E4-

820", när de ska söderut mot regionens västra sida. Att styra vilken väg som distributions-
bilarna tar "kan fbretaget göra" Vad betyder då det? Ska ftiretaget ha trafikpoliser?
Det är alltid långa bilköer i Södra Länkens påf-arter, den vägen vill ingen åka.

Nej så kommer det inte att bli, tank- och lastbilarna kommer att ta de genaste vägarna med

minst köer när de ska västerut. De kommer att köra Nynäsvägen, väg 563, lokalgata fi'ån

Skarplöts Allö med 60, 40 och 30km? Vägen är mycket rak och er:duder hög fart, farthindren

inget större hinder, förbi de nybyggda husen vid skarplöts Allö, några hus ligger så nära som ca

20m från Nynäsvägen, vidare forbi all bebyggelse sorn ligger nära vägen. Dvs. genom centrala
Västerhaninge rned Ribby och skolor och sedan till väg 257 Tungelstavägen och ut på den så

kallade "slingerbulten" (257), fobi vattentäkterna vid Pålamalm och vidare genom Riksten
mot Tullinge, Tumba eller mot Södertälje. Denna sträcka är redan nu hårt belastad av olyckor
med tunga fordon inblandade.
Fordonen kommer även atttaNynäsvägen söderut, den smala och krokiga Stavsvägen genom

Tungelsta och fram till väg 257 "slingerbulten. "Till Södertälje är de vägarna dessutom 2

mil kortare än rundkörningen genom Södra länken.
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2017-t-30 sid 2(3)

Genom centrala Västerhaninge är det idag en avsevärd genomfart från/till vä9257, med en stor
andel tunga fordon, grusbilar till täkter/upplag utmed Vitsåvägen. Dessa företag har också i sina
tillstånd angett vä973 ftir sina transporter. Vägen är också genomfart for ett stort antal
jordbruksmaskiner, traktorer och stark mc trafik, särskilt den vanna årstiden, med stor
bullerpåverkan upp över 70 db.
Lokalgatan Nynäsvägen är redan idag kraftigt bullerstörd och Haninge Kommun har inte satsat
pänägrabulleråtgärder, vid kontakt med Kommunens trafikplanavdelning20l6-06-13 så kunde
de inte forstå varftir den tunga trafiken tar denna väg, de hade inga planer på bullerskyddande
åtgärder trots att det står att läsa i detaljplanen ftir Skarplöt sidan 14 i planbeskrivningen.

Det är inte flerfamiljshus som gränsar till Nynäsvägen utan småhus med uteplatser.
Vad är tanken med att öka på detta buller med miljöfarliga transporter, och partikel-
utsläpp från de tunga dieselfordonen. Varför har inte Haninge Kommuns politiker
stoppat detta från början? Det verkar som att Haninge Kommun vill ha denna Oljefabrik
för varftir skulle annars Fuchs ha köpt fastigheterna i förväg. Haninge kommun och
Fuchs verkar vilja ftirstöra hela denna kommundel, vår boendemiljö samt skrota
detaljplanen "Nedersta-Skarplöt'o

Råoljan till fabriken ska köra Väg 73 med stora tankbilar istället för att som nu lossas direkt
från tankers till fabriken. Vad rir logiken med det? Placeringen av fabriken rnöjliggör inte heller
jämvägstransporter i tankvagnar av råoljan. Varför inte bygga en ny fabrik i anslutning till
storhamnen i Nynäs, då slipper miljön och övriga trafikanter de stora tankbilarna?
Liknande anläggningar har alltid varit placerade i hamnar.

De anställda kommer med stor sannolikhet bo kvar i Nynäs och därmed arbetspendla.
Ytterligare en milj öbelastning.

Slutligen
Om Fusch till varje pris vill ha denna anläggning, varfrr inte placera den i det tjusiganya
industriområdet Albyberg? Där har kommunen satsat hårt, sprängt bort en massa skärgårdsberg.
Enligt politikerna i Kommunen ska Albyberg vara ett miljöhållbart industriområde trots att det
inte kan bli järnväg dit forrän om ca 30 år. Vägar i västerled saknas också, så i dag "knegar"
långtradarna till och från på ovan beskrivnavägar från 1700-1800 talet.
Bn Oljefabrik i Atbyberg industriområde verkar alltså inte passa in.

Använd tomterna vid avfart Fors till det den ursprungliga detaljplanen avsåg, en
småskalig service etablering, något som ger en säljande och inbjudande bild av hela det
småskaliga Västerhaninge, som en gång i tiden varit en egen kommun,.

Någon Oljefabrik vill vi inte ha

Vi hänvisar till Haninge Kommuns hemsida, gällande detaljplaner "Nedersta-Skarplöt",
Planbeskrivning

Kenneth och Ann-Britt Lind. 070-685 01 91. 66kenneth.lind@hotmail.com"
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Utdrag ur planbeskrivningen

"Nedersta-Skarplöt 2009-03-26

Sidan 3 i planbeskrivningen
"Detaljplanen ska möjliggöra en successiv utbyggnad. av bostäder i upp till två våningar
med den traditionella trädgårdsstaden som förebilcl. /'

Planområdet ligger direkt söder om Västerhaninge tätortsområde och ansluter till äldre,
gällande detaljplaner. Området sträcker sig från Nynäsvägen i öster till Nederstaleden i väster.
Olika byggnadstyper och upplåtelseforffrer ska kunna byggas. Pr"eliminärt bedöms ca 600
bostäder och två forskolor kunna inrymmas, fördelade på ett område i väster,
Nedersta (exploateras av NCC) och ett område i öster, Skarplöt (exploateras av Skanska)."

Sidan 14 i planbeskrivningen
"Den bärande huvudidön, trädgårdsstaden, utgörs i hög grad av gaturum formade av bebyggelse
och häckar. För att i denna miljö uppnå en godtagbar ljudmiljö utan att ge avkall på
gaturummens kvalitet har avstegsfall enligt programskriften "Trafikbuller och planering"
använts som underlag for bedömningen. Detta innebär krav pä att minst hälften av
boningsrummen skall ha tillgång till tyst sida, dvs högst 55dB(A) dygnsekvivalentnivå. Detta
kan uppnås genom lämplig disposition av bostaden. Tyst uteplats, dvs med maximalnivåer lägre
än70 dB(A), kan anordnas på tomterna i skyddade lä- gen. I vissa fall, beroende på
tomtdisposition samt for några tomter närmast Nynäsvägen kan bullerplank komma att
erfordras. Bullret inom planområdet från järnvägen är forsumbart i redovisningen.
Sammantaget bedöms bostäderna, med föreslagen utformning och ovan nämnda krav, få en

mycket hög ljudkvalitet. Bullernivåerna inom grönområdena inom och i anslutning till
planområdet"
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Från: Maria Sandström [mailto:maria.ej.sandstrom@icloud.com]  
Skickat: den 19 januari 2017 19:11 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Nyetablering Fors 
 
Hej! 
 
Först vill jag tacka för den information om kommande nyetablering som låg i brevlådan idag. Jag har 
några frågor. 
 
Kommer ni att ha eget processavlopp? 
 
Kan verksamheten tänkas orsaka lukt i omgivningen? Med tanke på de fläktar som används? 
 
Ni nämner att produktionen sker i slutna system, ändå kan visst utsläpp ske till luft och vatten. Hur 
hänger det ihop? 
 
Om allt går som det ska, när kan ni tänkas vara i drift? 
 
Med Vitsåvägen, menar ni då den som går mellan Västerhaninge och Årsta havsbad (förlängning av 
Gamla Nynäsvägen)? 
 
Tack på förhand! 
Mvh 
Maria Sandström 
 

Bemötande: 

Från: Gidlund Jard  
Skickat: den 19 januari 2017 22:18 
Till: Maria Sandström <maria.ej.sandstrom@icloud.com> 
Kopia: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: SV: Nyetablering Fors 
 
Hej Maria! 
 
Tack för dina synpunkter. Återkommer med mer utförliga kommentarer på dina frågor. Skickar över 
framtaget samrådsunderlag där det finns mer information. 
 
Dessa synpunkter kommer att beaktas i design av anläggningen och i framtagandet av 
tillståndsansökan. Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen. Syftet är att lämna information 
och få in synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vid samrådsmötet med kommunen och 
länsstyrelsen, beslutades att samrådet med närboende skulle ske genom annonsering i Mitti Haninge 
och genom utdelning av informationsmaterial till närmaste grannar.  
 
En samrådstid på två veckor i detta läge är en normal tid. Detta för att kunna sammanställa inkomna 
synpunkter och få ett underlag för det fortsatta arbetet. Men ni får självklart lämna synpunkter även 
senare.  
 
Ni kommer även senare ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Detta efter att 
Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen kungjort den kompletta ansökan inkl. MKB. 
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Bilaga: Samrådsunderlag 
 
Hälsningar 
Jard Gidlund 
 

Bemötande 2: 

Från: Gidlund Jard  

Skickat: den 25 januari 2017 23:08 

Till: Maria Sandström <maria.ej.sandstrom@icloud.com>; mattias.bernemyr@fuchs-oil.com 

Kopia: Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 

Ämne: SV: Nyetablering Fors 

Hej Maria! 

Svar och kommentarer till dina frågor nedan 

Kommer ni att ha eget processavlopp? 

Tack för Dina frågor angående vår planerade verksamhet. Det är viktigt för oss att så tidigt som 

möjligt få in den typen av frågor och synpunkter så att vi kan fånga upp och besvara dem inom ramen 

för det pågående arbetet med att upprätta den miljökonsekvensbeskrivning för projektet som måste 

ingå i vår kommande ansökan (och som måste godkännas av prövningsmyndigheten 

(Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län) om vi ska få tillstånd till 

verksamheten). Att vi inte har några färdiga svar i nuläget beror alltså helt enkelt på det samråd vi 

just nu genomför alltid ska göras innan utredningarna är klara.  

Även om arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen alltså pågår kan vi redan nu meddela att själva 

processen (blandningen av olika insatsvaror) inte ger upphov till avloppsvatten. Det spillvatten som 

uppkommer (fikarum, toaletter, duschar) kommer att avledas till kommunens reningsverk på samma 

sätt som motsvarande spillvatten från bostäder och kontor m.m. I verksamheten kan det också 

uppkomma viss mängd vatten med mindre mängder olja men även detta vatten kommer att ledas till 

kommunens reningsverk.  

Vidare uppkommer dagvatten från tak och parkeringsytor. Detta vatten, som inte skiljer från annat 

dagvatten som uppkommer vid liknande ytor, kommer att renas lokalt i en oljeavskiljare innan det 

släpp vidare till Vitsån. Just vattenfrågorna kommer att vara ett centralt avsnitt i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Kan verksamheten tänkas orsaka lukt i omgivningen? Med tanke på de fläktar som används? 

Fläktarna är till för ventilation av kontor och produktionslokaler. Normalt uppkommer ingen lukt till 

omgivningen. Men det kan inte helt uteslutas att viss lukt kan uppfattas i omgivningen vid något 

tillfälle. Just risken för lukt är en annan fråga som kommer att utredas särskilt inom ramen för arbetet 

med miljökonsekvensbeskrivningen. Frågan kommer också att behandlas under den kommande 

tillståndsprövningen hos länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation. 

Ni nämner att produktionen sker i slutna system, ändå kan visst utsläpp ske till luft och vatten. Hur 

hänger det ihop? 

Det stämmer att produktionen är sluten på så sätt att basoljorna och tillsatserna förvaras i slutna 

cisterner och transporters till de slutna blandningskärlen i slutna rörledningar. Även den efterföljande 
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fyllningen (i olika emballage) sker i allt väsentligt i ett slutet system även om det kommer att 

förekomma en viss öppen hantering i samband med tömning av fat och fyllning av så kallade IBC-

behållare (större plastkärl med en volym på 1 m3).  Denna del av hanteringen kommer att ske 

inomhus.  Vad som menas när det i samrådsunderlaget anges att det kan förekomma vissa utsläpp till 

vatten är de utsläpp som vi har beskrivit ovan under Din första fråga.  

När det gäller utsläpp till luft syftar skrivningen i informationen/samrådsunderlaget på de utsläpp av 

som kan förekomma vid fyllning av cisterner på grund av att den luft som trycks ut ur cisternerna (för 

att lämna plats åt oljan eller tillsatsen) och som kan innehålla små mängder av” förorenande” 

ämnen.  

Hur energiförsörjningen, inklusive produktion av processånga, till den planerade anläggningen ska 

ske utreds förnärvarande.  Om detta innebär en lösning med egen panncentral så kommer detta 

innebära vissa utsläpp till luft. En sådan panna kommer i så fall att vara huvudsakligen av samma typ 

som används för att värma vanliga kontors- och lagerlokaler och uppfylla alla dagens krav. 

En del i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen är att verifiera att dessa utsläpp håller sig under 

de gränser som finns i gällande regelverk.  Själva blandningsprocessen och fyllningen sker som har 

nämnts i slutna system och ger inte upphov till några egentliga utsläpp till luft. 

Vid framställning av vattenblandbara smörjmedel uppstår det ett processavfall. Detta avfall (små 

mängder) kommer att fyllas på så kallade IBC-behållare (större plastkärl med en volym på 1 m3) och 

hämtas av en godkänd entreprenör och skickas till destruktion. 

Om allt går som det ska, när kan ni tänkas vara i drift? 

Anläggningen planeras att vara färdig att tas i drift 2020. 

Med Vitsåvägen, menar ni då den som går mellan Västerhaninge och Årsta havsbad (förlängning av 

Gamla Nynäsvägen)? 

Ja 

Vi hoppas att dessa svar skall vara tillräckliga i nuläget. Frågorna kommer som sagt att behandlas 

mer ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning som vi jobbar med just nu och som Du och 

alla andra närboende kommer att kommer att kunna ta del av när vi har gett in vår ansökan. 

 
 
Hälsningar 

Jard Gidlund 
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Från: Timofey [mailto:timofeym@gmail.com]  
Skickat: den 19 januari 2017 22:19 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Samråd kring planerad fabriksbyggnad i Västerhaninge / Årsta 1:73 Årsta 1:89 

 

Hej Jard! 

Mitt namn är Timofey och jag är en av de boende i det direkta närområdet till det planerade 

fabriksbygget i Västerhaninge och vi är bland de som påverkas mest av planen. Vi har därför 

ett par frågor och synpunkter som vi önskar ska tas i beaktande i ansökningsprocessen. 

 

Som jag förstår det har det redan hållits ett samrådsmöte med Haninge kommun och 

Länsstyrelsen där det beslutades att FUCHS ska skicka ut informationsblad till boende i 

närområdet. 

Vilka avdelningar och personer kan man kontakta på Haninge kommun respektive 

Länsstyrelsen, om man har frågor kring samrådet och processen (helst de som var med på 

samrådesmötet med FUCHS)? Vänligen återkom med deras kontaktuppgifter. 

 

 

/Timofey Makoveychuk 

 

Från: Timofey [mailto:timofeym@gmail.com]  
Skickat: den 23 januari 2017 17:39 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se>; mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove 
<tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: Re: Samråd kring planerad fabriksbyggnad i Västerhaninge / Årsta 1:73 Årsta 1:89 

Hej! 

Eftersom jag inte har fått något svar, så lägger jag till fler i tråden i hopp om att få det snarast 

möjligt. 

Det vore fint om vi kan få kontaktuppgifterna från er, annars tar det längre tid att gå via 

Länsstyrelsen. 

Jag vill också påpeka att vi behöver längre tid på oss att sammanställa våra synpunkter kring 

detta projekt. Med hänsyn till fördröjt svar från er vill vi att tidsramen för samrådet med 

närboende förlängs med minst en vecka till.  

Från: Gidlund Jard  
Skickat: den 23 januari 2017 18:19 
Till: Timofey <timofeym@gmail.com>; mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Nordling Tove 
<tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: SV: Samråd kring planerad fabriksbyggnad i Västerhaninge / Årsta 1:73 Årsta 1:89 

 
Hej Timofey! 
 
Dessa personer var med på samrådsmötet från länsstyrelsen och kommunen: 
 
Matthis Kaby  Länsstyrelsen Matthis.Kaby@lansstyrelsen.se 

Dan Wikström    SMOF                     dan.wikstrom@smohf.se  
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Vera Strandell SMOF 

Mats Wålinder SMOF 
 
SMOF = Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

 
Det går bra att lämna era synpunkter en vecka senare, dvs 7 feb. 

 

Hälsningar 

Jard Gidlund 
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25 jan. 2017 kl. 11:39 skrev Erica Osterman <erica.osterman@gmail.com>: 
 
Hej, 
  
Jag har fått ta del av samrådsunderlag för etableringen av den nya fabriken i Västerhaninge. I den så 
finns det beskrivet vilka alternativa placeringar som man utrett. Jag blev bara nyfiken på varför man 
inte kollat på det nya industriområdet Albyberg i Jordbro? Kan någon av er svara på det? 
  
Med vänlig hälsning 
Erica Osterman 
 
Bemötande: 
 
Från: Mattias Bernemyr [mailto:mattias.bernemyr@fuchs-oil.com]  
Skickat: den 25 januari 2017 11:52 
Till: Erica Osterman <erica.osterman@gmail.com>; Per Norgren <Per.Norgren@fuchs-oil.com> 
Kopia: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Re: Fråga om FUCHS etablering i Västerhaninge 
 
Det området var endast tänkt för lättare industri. Dessutom var nästan alla tomter sålda och de få 
som var kvar hade en lång väntelista. Tror även tomterna var för små.  
Har du mer info per? 
/mattias 
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Från: Felicia Ginman [mailto:ewa.felicia.ginman@hotmail.com]  
Skickat: den 3 februari 2017 11:17 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Ang. Byggnation på Årsta 1:73 

 

 

Hej! 

 

Jag skulle vilja framföra min familjs åsikt kring det planerade bygge av Fuchs fabrik på Årsta 

1:73. Vi tycker Inte att detta bygge känns okej överhuvudtaget!  

 

Vi har nyligen investerat i ett hus i närheten där vi planerar att bo under många år. En av de 

stora anledningarna till att vi valt att bosätta oss här är den lugna och fina miljön med natur 

och djurliv precis utanför förstret.  

 

Att bygga en fabrik som kommer innebära buller och utsläpp från både fabrik samt fordon så 

nära vårt hem känns inte alls bra! Vi har också många vattendrag som går genom vårt 

bostadsområde som samtliga kommer uppifrån det område där ni planerar att bygga och vi 

vill inte att detta vatten ska innehålla utsläpp från er fabrik. Det är ofta kraftiga vindar som 

kommer från den riktningen samt dimma i vårt område eftersom det ligger så lågt, även här 

kan vi bara se nackdelar i att era utsläpp både bidrar med sämre luft men också en viss lukt 

vilket inte alls låter trevligt att ha som gäst till alla stunder utomhus som vi planerar!  

 

Det "lilla" buller som ni säger kan medkomma kommer även det att höras mer pga vinden 

samt över de öppna åkrar i vårt område. Och nej, de är inte bara era fläktar som kommer 

medföra buller utan även de stora lastbilar som ska passera dagligen. 

 

Vi vill inte, och vi vill framförallt inte att våra barn ska växa upp i närheten av en fabrik med 

utsläpp! Det borde säga sig självt, eller hade ni velat bo så? Vem vet vad dessa utsläpp har för 

påverkan i längden, eller på ett barn under utveckling? Hur påverkas djuren av utsläpp i 

vattnet som de dricker och i luften som de andas? Och vad kommer de livsmedel som odlas 

kring området att innehålla när de suger upp vattnet från er fabrik? Oavsett era 

"säkerhetsåtgärder" så kommer det finnas utsläpp både i luft och vatten kvar i området! 

 

Vad är orsaken till att ni väljer att bygga en sådan här fabrik i så nära anslutning till flera 

bostadsområden när det uppenbart inte är en bra idé eller kommer tas emot positivt från 

omgivningen? Det måste finnas bättre placeringar för ett sånt här bygge i något av alla de 

industriområden som finns!  

 

Jag hoppas ni förstår varför vi är emot detta bygge och väljer att placera det någon annan 

stans! 

 

Hälsningar från Felicia Ginman med familj, 

Boende i Skarplöts Allé. 
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Från: jimmy engström [mailto:jimmy.engstrom@outlook.com]  
Skickat: den 4 februari 2017 11:38 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: VB: Fuchs Lubricants du har säkert fått den här men det är vår ståndpunkt oxå precis som alla 
andra boende. 

 
Bifogat: Bilaga 25.1 
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2017-t-30

Sa- rf,Js -
Synpunkter på anläggning ftir tillverkning av smörjoljeprodukter i Haninge Kommun, Ärsta
1:73 och 1:89.

En oljefabrik på 10 000 kvm plus oljecisterner i direkt anslutning till den nu gällande
detaljplanen "Nedersta - Skarplöt" ftirefaller helt honibelt. Detaljplanen verkar Fuchs inte
känna till.
Området ska ha trädgårdsstaden som forebild och ca 600 småhus ska byggas under ca 15 år.

Småhusbebyggelsen ska fttlja Nynäsvägens västra sida mot Stawägen, samt den påbörjade

småhusbebyggelsen vid Skarplöts Allö mot Nedersta.
Att jämflora den stora fabriksbyggnaden, 10000 kvm plus oljecisterner, med den småskaliga
husvagnsforsäljning sorn kommer att etableras på fastigheten mitt emot fabriken är helt
ve rk I i ghetsfrämmand e.

Den ännu obebyggda marken kommer att vara helt värdelös, och vi som har varit ftirst med att
köpa hus och bostadsrätter utmed Skarplöts Allö och (ga) Nynäsvägen är lurade och kommer få
svårt att sälja och därmed prisfall och de konsekvenser som det medftir med banklån etc.

Dessutom trodde alla" vid köp..att den gällande detaljplanen skulle gälla in i framtiden.

Har den största markägaren Skanska och det med IKANO gemensamägda bostadsbolaget Bo-
Klok blivit informerade om samrådet och Oljefabriken?

I det undermåliga samrådsunderlaget har Fuchs glömt de småhusfastigheter som ligger i början
av Nynäsvägens östra sida, mot Stav, nästan mitt emot fabriken. Det finns även flera äldre
fastigheter norr orn Nynäsvägen mecl en början från Skarplöts Allö. Fuchs tonar ned både
påverkan och miljö i samrådet och ipressen, "Mitti.se" 27 ian. Bolaget kör utpressnings- och
sandlådemetoden med hotet om att flytta utomlands och därmed forlora 60 jobb om man inte
får bygga och belasta miljön för oss närboende med dema jätteanläggning.

Vad som än kommer att släppas ut kommer det alltid att lukta ruttna ägg här i
bostaclsområdena. Åk tilt Nynäs och lukta.

Den tunga trafikens påverkan bagatelliseras helt, Fuchs representant Jan Gidlund, Sweco, säger
muntligt, vid samtal 1911-77, att distributionstrafiken ska ta "väg 73, ner i Södra länken och E4-
E20", när de ska söderut mot regionens västra sida. Att styra vilken väg som distributions-
bilarna tar "kan företaget göra" Vad betyder då det? Ska företaget ha trafikpoliser?
Det är alltid långa bilköer i Södra Länkens påfarter, den vägen vill ingen åka.
Nej så kommer det inte att bli, tank- och lastbilarna kommer attta de genaste vägarna med
minst köer när de ska västerut. De kommer att köraNynäsvägen, väg 563, lokalgata fiån
Skarplöts Allö med 6A, 40 och 30km? Vägen är mycket rak och erbjuder hög fart, farthindren
inget stöme hinder, forbi de nybyggda husen vid skarplöts Alle, några hus ligger så nära som ca
20m från Nynäsvägen, vidare förbi all bebyggelse som ligger nära r,ägen. Dvs. genom centrala
Västerhaninge med Ribby och skolor och sedan till väg 257 Tungelstavägen och ut på den så

kallade "Slingerbulten" (257), flobi vattentäkterna vid Pålamalm och vidare genom Riksten
mot Tullinge, Tumba eller mot Södertälje. Denna sträcka är redan nu hårt belastad av olyckor
med tunga fordon inblandade.
Fordonen kommer även att taNynäsvägen söderut, den smala och krokiga Stavsvägen genom
Tungelsta och fram till väg 257 "Slingerbulten. "Till Södertälje är de vägarna dessutom 2
mil kortare än rundkörningen genom Södra länken.

sid 1(3)
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2017-t-30
sid 2(3)

Genom centralaVästerhaninge är det idag en avsevärd genomfart från/till väg257, med en stor

anclel tunga fordon, grusbilaititt täkter/upplag utmed Vitsåvägen. Dessa företag har också i sina

tillstånd a-ngett vagiZ frr sina transporter- Vägen är också genomfart för ett stort antal

jordbruksmäskinei, traktorer och stark mc trafik, särskilt den varma årstiden, med stor

bullerpåverkan upP över 70 db.

Lokalgatan Nynäsvägen är redan idag kraftigt bullerstörd och Haninge Kommun har inte satsat

på nåfra bulleråtgärd-er, vid kontakt Åed Kommunens trafikplanavdelning2A16-06-13 så kunde

de inte forstå uurfo, den tunga trafiken tar denna väg, de hade inga planer på bullerskyddande

åtgärder trots att det står att iasa i detaljplanen för Skarplöt sidan 14 i planbeskrivningen.

Det är inte flerfamiljshus som gränsar tilt Nynäsvägen utan småhus med uteplatser.

Vad är tanken med att öka på äetta buller mecl mitjöfarliga transporter, och partikel-

utsläpp från de tunga dieselfordonen. Varför har inte Haninge Kommuns politiker

stoppat detta från början? Det verkar som att Haninge Kommun vill ha denna Oljefabrik

för varfiir skulle annars Fuchs ha köpt fastigheterna i förväg. Haninge kommun och

Fuchs verkar vitja förstöra hela clenna kommundel, vår boendemiljö samt skrota

detaljplanen "Nedersta-Skarplöt"

Råolian till fabriken ska köra Väg 73 med stora tankbilar istället för att sonr nu lossas direkt

från tankers till fabriken. Vad är logiken med det? Placeringen av fabriken möjliggör inte heller

jämvägstransporter i tankvagnar av råoljan. Varfor inte bygga en ny fabrik i anslutning till

storhamnen i Nynäs, då slipper miljön och övriga trafikanter cle stora tankbilarna?

Liknande anläggningar har alltid varit placerade i hamnar.

De anställda kommer med stor sannolikhet bo kvar i Nynäs och därmed arbetspendla.

Ytterligare en milj öbelastning.

Slutligen
Om Fusch till varje pris vill ha denna anläggning, varfrr inte placera den i det tjusiganya

industriområdet Albyberg? Där har kommunen satsat hårt, sprängt bort en massa skärgårdsberg.

Enligt politikerna i Kommunen ska Albyberg varaett miljöhållbart industriområde trots att det

inte lan bli järnväg dit forrän om ca 30 år. Vägar i västerled saknas också, så i dag "knegar"

långtradarnatill och från på ovan beskrivnavdgar från 1700-1800 talet.

nnbtlefabrik i Albyberg industriområde verkar alltså inte passa in.

Använd tomterna vid avfart Fors till det den ursprungliga detaljplanen avsåg, en

småskalig service etablering, något som ger en säljande och inbjudande bild av hela det

småskaliga Västerhaninge, som en gång i tiden varit en egen kommun,'

Någon Oljefabrik vilt vi inte ha

Vi hänvisar till Haninge Kommuns hemsida, gällande detaljptaner "Nedersta-Skarplöt"o
Planbeskrivning
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2017-01-29 sid 3(3)

Utdrag ur planbeskrivningen

"f,ledersta-Skarp löt 2009-03-26

'Sidan 3 i planbeskrivningen
"Detaljplanen ska möjliggöra en successiv utbyggnaq.av bostäder i upp till två våningar
med den tratlitionella trädgårdsstaden som förebilcl. /'

Planområdet ligger direkt söder om Västerhaninge tätortsområde och ansluter till äldre,
gällande detaljplaner. Området sträcker sig från Nynäsvägen i öster till Nederstaleden i väster.

Olika byggnadstyper och upplåteiseformer ska kunna byggas. Preliminärt bedöms ca 600

bostäder och två förskolor kunna inrymmas, fordelade på ett område i väster,

Nedersta (exploateras av NCC) och ett område i öster, Skarplöt (exploateras av Skanska)."

Sidan 14 i planbeskrivningen
"Den bärande huvudidön, trädgårdsstaden, utgörs i hög grad av gaturum formade av bebyggelse

och häckar. För att i denna miljö uppnå en godtagbar ljudmiljö utan att ge avkall på
gaturummens kvalitet har avstegsfall enligt programskriften "Trafikbuller och planering"
använts som underlag for bedömningen. Detta innebär krav pä att minst hälften av

boningsrummen skall ha tillgång till tyst sida, dvs högst 55dB(A) dygnsekvivalentnivå. Detta
kan uppnås genom lämplig disposition av bostaden. Tyst uteplats, dvs med maximalnivåer lägre

än70 dB(A), kan anordnas på tomterna i skyddade lä- gen. I vissa fall, beroende på

tomtdisposition samt for några tomter närmast Nynäsvägen kan bullerplank komma att
erfordras. Bullret inom planområdet från järnvägen är forsumbart i redovisningen.
Sammantaget bedöms bostäderna, med föreslagen utformning och ovan nämnda krav, få en

mycket hög ljudkvalitet. Bullernivåerna inom grönområdena inom och i anslutning till
planområdet"
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Från: Sead Sierhuis [mailto:sead.sierhuis@gmail.com]  
Skickat: den 3 februari 2017 10:15 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se>; mattias.bernemyr@fuchs-oil.com 
Ämne: Synpunkter samråd 

 

Hej,  

 

Se bifogat dokument där vi framfört våra synpunkter för planerad smörjoljeanläggning vid 

Fors trafikplats i Västerhaninge. 

 

Med vänlig hälsning,  

Sead Sierhuis 

 

 
Bifogat: Bilaga 26.1 
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Från: erica [mailto:erica.lowenstrom@gmail.com]  
Skickat: den 23 februari 2017 10:55 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Ang. Byggnation på Årsta 1:73 

 

Hej, 

 

Jag skriver ang. planerna att bygga fabrik nära västerhaninge bostadsområde. 

 

Jag känner mig väldigt orolig för hur det kommer att påverka området. Allt från potentiell 

trafik, påverkan på miljön, påverkan på husvärde och även utseendemässigt. 

 

Hur färdiga är era planner? Är det fastsatt att ni kommer bygga där ni påvisar? I sånt fall, är 

det möjligt att fler kommer att se oss som ett potentiellt byggområde för industri? För visst är 

det industi ni sätter upp och inte endast ett lager? 

 

Hur kommer byggnaden, ifall ni fastställt era planer, se ut? Kommer ni att försöka att smälta 

in i området och göra en fin byggnad åtminstånde? 

 

Skulle ni kunna hålla mig uppdaterad om vad som händer? Har ni en mail lista? 

 

mvh 

Erica Löwenström 

 

Bemötande: 

 
Från: FSE New Plant [mailto:new-plant@fuchs-oil.com]  
Skickat: den 2 mars 2017 08:46 
Till: erica.lowenstrom@gmail.com 
Kopia: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se>; Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: FW: Ang. Byggnation på Årsta 1:73 

 
Hej Erica, 
 
Jag förstår att du är orolig, det är fullständigt naturligt när det sker en större förändring i ens 
hemmiljö. Du är inte den enda som haft frågor kring vad våra avsikter är och därför höll vi ett 
informationsmöte i Ribbyskolan den 9 februari. 
 
Den presentation vi visade då finns på vår hemsida (http://www.fuchs.com/se/sv/om-
foeretaget/om-fuchs-i-sverige/ny-blandningsanlaeggning/), den ger svar på många av de frågor du 
har. På hemsidan har vi även listat en del frågor med svar. 
 
Vad gäller själva processen så förvärvade vi tomten i slutet av förra året. Innan vi gjorde detta 
kontrollerade vi med kommunen att de inte ansåg att vår verksamhet stred mot den detaljplan som 
beslutades om 2013. Denna detaljplan styr vår tomt som en industritomt men för att få en förståelse 
för hur området kan utvecklas i framtiden ber jag dig att titta på kommunens detaljplan för området. 
 
Vi kommer att lämna in en miljötillståndsansökan till länsstyrelsen i slutet av mars och får vi godkänt 
så kommer vi att anlägga vår blandningsanläggning på tomten.  
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Det är industri men vår avsikt har varit att göra en så tilltalande byggnad som möjligt som skall 
smälta in i omgivningen. Du kan se en bild på hur vi tänker oss att det kan se ut i 
presentationsmaterialet. 
 
Vi har ingen maillista utan hänvisar till vår hemsida för de som önskar hålla sig uppdaterade. 
Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor via presentationen och den information som 
finns på vår hemsida och att vi lyckats minska din oro. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Mattias Bernemyr 
Project leader 
 
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 
118 88 Stockholm 
Visitor address: Torkel Knutssonsgatan 24 
new-plant@fuchs-oil.com  
www.fuchs.com/se 
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Sida 1 av 1 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Mogårdsvägen 2 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 
143 43 Vårby Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se www.facebook.com/sodertorn 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande angående samrådshandlingar 
 

Fastighetsbeteckning 

 Årsta 1:73 

Fastighetens adress 

  

 

Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande yttrande på Fuchs samrådshandlingar 

gällande nyetablering av industri. 

  

Underlag för yttrande: 

1. Samrådsunderlag, daterad 2016-11-29 

2. Detaljplan, planbeskrivning, Västerhaninge Årsta 1:73 och del av Årsta 1:4, Fors 

arbetsplatsområde 

3. Plankarta, Västerhaninge Årsta 1:73, Fors arbetsplatsområde 

 

Synpunkter 

 

Sbff önskar att en riskutredning utförs som behandlar riskerna i den fysiska planeringen, d.v.s. 

påverkan från exempelvis väg 73 som är en primär transportled för farligt gods. Enligt 

detaljplan får ingen bebyggelse uppföras närmre än 40 meter från väg 73 och 25 meter till 

av/påfartsramp. Dock bör även byggnationer som ligger inom 150 meter från transportled från 

farligt gods utredas ur ett riskperspektiv. 

 

Södertörns brandförsvarsförbund önskar bli kallat till tekniskt samråd och även i övrigt 

beredas möjlighet att som byggnadsnämndens sakkunnige inom brandskydd delta i 

kommande byggprocess vid behov.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Sebastian Levin 

Brandingenjör 

0708-545 881 

sebastian.levin@sbff.se 

 

 

Datum: Diarienummer: 

2016-12-01 2016-006517 

Er handläggare: Er beteckning: 

  

Till: 

mattias.bernemyr@fuchsoil.com 

jard.gidlund@sweco.se 
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  VA-avdelningen, Haninge Kommun 

Synpunkter gällande Fuchs smörjoljeverksamhet: 

Efter att ha läst igenom samrådsunderlaget och diskuterat med en kollega har vi kommit fram 

till följande: 

Om verksamheten vill släppa ut dagvattnet från fastigheten till Vitsån så är det viktigt vårt att 

inte dagvattnet från verksamheten förorenar Vitsån, då ån är en vattenförekomst vars 

ekologiska status inte får försämras.  

För att detta ska uppnås räcker det inte med en dagvattendamm för att rena vattnet. Vårt 

förslag är att även anlägga en infiltrationsyta. En damm inte renar vattnet tillräckligt utan det 

behövs ett till steg som tar bort ämnen som inte sedimenterar i dammen.  

För att få reda på volym på dessa anläggningar, flöden, avrinningsområden, 

föroreningsbelastning, dimensionering bör en mindre dagvattenutredning göras i området.  

Det kommer att innebära många transporter till verksamheten. Vi undrar hur man gör om det 

händer en olycka med en tankbil/lastbil? Om t.ex. olja rinner ner till dammen måste den 

kunna strypas så att inte oljan rinner ner till Vitsån. Vi vill se förslag på hur man ska lösa detta.  

Vad gäller spillvatten så är det viktigt att det inte kommer ner någon olja eller andra 

kemikalier i avloppet via handfat och toalett. Om det behövs ett handfat/hå för detta måste 

detta vara kopplat till oljeavskiljare eller ha någon typ av uppsamlingskärl som man skickar 

som farligt avfall eller häller i en brunn som är kopplad till oljeavskiljaren.  
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Från: Christian Bascunan [mailto:christian.bascunan@haninge.se]  
Skickat: den 20 januari 2017 07:55 
Till: mattias.bernemyr@fuchs-oil.com; Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: SV: Anläggning vid Forsenkorset i Haninge Kommun 
  
Hej  
  
Jag saknar information i samrådsunderlaget om brandsäkerhet 
  
Med Vänliga Hälsningar 
  
Christian Bascuñan 
  
Enhetschef Projekt och Utredning 
  
Vatten och avlopp 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
136 81 Haninge 

 
 
Från: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Skickat: den 23 januari 2017 19:17 
Till: Christian Bascunan; mattias.bernemyr@fuchs-oil.com 
Kopia: Nordling Tove 
Ämne: SV: Anläggning vid Forsenkorset i Haninge Kommun  
  
Hej Christian! 
  
Samrådet ske i ett tidigt skede i tillståndsprocessen. Detta för att informera och få in synpunkter som 
är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet med miljöansökan. Frågan om brandsäkerhet, sprinkler 
mm arbetas det med i projektet. Vilket kommer att redovisas senare.  
Är det någon specifik fråga som bör beaktas i det fortsatta arbetet? 
  
Hälsningar 
Jard Gidlund 
 
 
Från: Christian Bascunan [mailto:christian.bascunan@haninge.se]  
Skickat: den 23 januari 2017 20:51 
Till: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se>; mattias.bernemyr@fuchs-oil.com 
Kopia: Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Ämne: SV: Anläggning vid Forsenkorset i Haninge Kommun 
 

Hej  
  
När det gäller är sprinkler är bl.a. att vi inte tillåter direkt sprinkler därmed måste 
fastighetsägaren bygga egen tank. 
Därutöver måste i riskanalys tas med att området endast försörjs med vatten från väster, 
alltså finns ingen runt matning till området.  
  
Med Vänliga Hälsningar 
  
Christian Bascuñan 
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Från: Mikael Wiberg [mailto:mikael.wiberg@tele2.com]  
Skickat: den 21 februari 2017 10:56 
Till: Nordling Tove <tove.nordling@sweco.se> 
Kopia: Gidlund Jard <Jard.Gidlund@sweco.se>; Mattias Bernemyr <mattias.bernemyr@fuchs-
oil.com> 
Ämne: RE: Inbjudan samråd FUCHS 
 
Hej, 
  
Vi har inga synpunkter på er tänkta etablering här. 
  
  
mvh 
  
Mikael Wiberg 
Projektledare 
Mobile Site Construction 
  
Tele2 Sverige AB 
Adress: Box 62/Borgarfjordsgatan 16, 164 94 Kista, Sweden 
Telefon: +46 73 6602492 
www.tele2.se   
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Från: Karin Lindforss <karin.lindforss@svenskakyrkan.se> 
Datum: 28 februari 2017 18:40:59 CET 
Till: "Mattias Bernemyr (mattias.bernemyr@fuchs-oil.com)" <mattias.bernemyr@fuchs-oil.com>, 
"Gidlund Jard (Jard.Gidlund@sweco.se)" <Jard.Gidlund@sweco.se> 
Ämne: Inbjudan till samråd avssende tillstånd enligt 9kap MB  

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB 
  
  

Prästlönetillgångar i Stockholms (PLT) stift äger fastigheterna Åby 1:1 och Solberga 1:1 i 
Haninge kommun. 
En del av PLT:s fastighet Åby 1:1 ligger på västra sidan av väg 73 i direkt anslutning till Fors 
industriområde och gränsar till fastigheterna för den planerade etableringen. 
  
Placeringen ligger så vitt vi kan bedöma i linje med Haninge kommuns förslag till 
markanvändning i översiktplanen. I vårt yttrande över förslaget till översiktsplan välkomnade 
vi att det utreds om Fors industriområde kan utvidgas till att omfatta även vår fastighet Åby 
1:1 med hänsyn till den goda tillgängligheten vid väg 73. Vi utgår från att det ska vara möjligt 
och att inte typen av verksamhet som ni söker tillstånd för sätter stopp för andra 
etableringar i området. 
  
Gullringekärrets naturreservat ligger på vår fastighet Solberga 1:1 ca 1,5 km norr om 
området. Självklart är det en förutsättning för en etablering på den föreslagna platsen att 
inte föroreningar av mark, luft och vatten skadar den känsliga naturen i reservatet och 
Vitsån. 
  
Den största störningen blir som vi förstår den ökade trafiken. Trafiken har de boende i 
Ormsta klagat på redan när Såcabs deponi på andra sidan väg 73 fick sitt miljötillstånd. Med 
ännu fler lastbilar och annan trafik i området krävs det att goda och säkra trafiklösningar kan 
skapas. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Karin Lindforss 
Egendomsjurist 
Stockholms stift 
________________________________ 
Postadress: Box 16306, 103 25 STOCKHOLM 
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1 
Telefon direkt: 08-508 940 28/00 (vx) 
  
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift 
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