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Överklagan: 

Vi överklagar Länsstyrelsens beslut med beteckning 551- 24511-2017 angående Hans 

Andersson Entreprenad AB:s tillstånd att utöka sin verksamhet. 

Undertecknade hemställer också om inhibition av Länsstyrelsen Stockholms beslut om 

verkställighetsförordnande.  

Vi yrkar på att verkställighetsförordnandet ändras på så sätt, att oförändrade volymer 

gäller för verksamheten (enligt det tillstånd som trädde i kraft år 2014) till dess beslutet 

vinner laga kraft. Länsstyrelsens beslut innebär att miljöriskerna väsentligt ökar då 

verksamhetsutövaren inte har kontroll på föroreningar/PFAS.  

Hans Andersson Entreprenad AB har fört in PFAS förorenade massor och egenkontrollen har 

inte fungerat under innevarande tillståndsperiod.  

• Vi yrkar på att all mark och grundvattnet inom det sökta verksamhetsområdet skall 

saneras från PFAS. 

• Vi yrkar på att vattenflödet från Hanvedsmossen till Lilla Skogssjön ska stoppas. 

• Vi yrkar på att kontroll av inkommande massor ska förstärkas så att inget avfall 

innehållande farliga kemikalier eller PFAS tas in. 

• Vi yrkar på att så länge inte Hans Andersson Entreprenad AB har kontroll och kan 

rena PFAS till värden understigande EU:s gränsvärden för dricksvatten - så får ingen 

utökning av verksamheten ske räknat i massor som får införas.  

• Vi yrkar på att tillståndet inte ska gälla i 20 år pga. att verksamhetsutövaren inte har 

haft en egenkontroll som fungerat och ej heller hanterat PFAS-förorenade massor 

enligt gällande regler under mer än ett års tid.  

Det finns alldeles för många osäkra faktorer runt Hans Andersson Entreprenad AB:s ansökan 

beträffande miljön, kontroll och allvarliga föroreningar för att låsa ett tillstånd i hela 20 år.  
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Bakgrund: 

PFAS mätningar i mitten av oktober 2019 visar höga halter av PFAS i Hanvedsmossens 

område, Bilaga 1. 

PFAS mätningar i Lilla Skogssjön 2020-09-25, visar halter av PFAS och ca 100 m från väg 257 

var värdet 210 ng/L (EU:s och Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten är f.n. 90 ng/L), 

Bilaga 2. (Det fanns ingen PFAS i varken Lilla Skogssjön eller Stora Skogssjön 2013.) 

PFAS mätningar i Uringebäcken där den passerar väg 257 (ca 2,5 km från Lilla Skogssjön) 

visar PFAS, Bilaga 3.  Detta innebär att om en fortsatt spridning av PFAS sker kommer även 

havsöringen som vandrar i Uringebäcken som står i förbindelse med Kagghamraån och som 

är skyddat genom ett riksintresse för naturvård att påverkas negativt. 

Hans Andersson Entreprenad AB:s försök till sanering av PFAS har hittills inte lyckats. Enligt 

provtagningen hade en sänkning från 790 ng/L till bara 730 ng/L uppnåtts, Bilaga 1 och 

Bilaga 4.  EU:s och Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten är f.n. 90 ng/L. Sanering av 

PFAS från vatten är svårt, tidskrävande och kostsamt. Det finns inte i dagens läge en säker 

lösning och process till detta miljöproblem.  

Ändå har Länsstyrelsen fattat beslut att verksamheten kan i princip fortsätta som vanligt och 

gett tillsynsmyndigheten fria händer utan några ramar med värden samt dubbel volym 

räknat i införda massor!!! 

Tillsynsmyndigheten i Botkyrka kommun har inte tagit sitt ansvar och anmält införsel av 

otillåtna massor som innehållit PFAS till berörda rättsmyndigheter. Inte heller har Hans 

Andersson Entreprenad AB via sin egen kontroll stoppat införsel av otillåtna massor som 

innehållit PFAS. Detta innebär att vi saknar förtroende för tillsynsmyndigheten och Hans 

Andersson Entreprenad AB. 

Utöver detta har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län inte 

kommunicerat med berörda fastighetsägare runt Lilla Skogssjön i detta ärende. Vattnet i sjön 

blir förorenat/smittat av PFAS via den bäck som rinner från Hanvedsmossen till Lilla 

Skogssjön. De flesta äger via sin fastighet även vattenområden i Lilla Skogssjön.  

Förslag på åtgärder: 

Akutåtgärd skall utföras omgående vid vägtrumman under väg 257, vattenflödet från 

Hanvedsmossen till Lilla Skogssjön. Det gäller att ordna en provisorisk tätning av 

vägtrumman så att PFAS förorenat vatten stoppas att rinna till Lilla Skogssjön. 

En PFAS säker permanent konstruktion behöver utföras vid vägtrumman under väg 257 så 

att vägbanken också säkras.   

 

 



  

Bilagor: 

Bilaga 1, Karta över Hanvedsmossen med provtagningspunkterna och PFAS halterna 

Bilaga 2, Karta över Pålamalm med provtagningspunkterna och PFAS halterna 

Bilaga 3, Analysrapport från Uringebäcken 

Bilaga 4, Erik Mörks utlåtande 

 

Anders Thorén, partiledare Tullingepartiet  

12 januari 2021 

 

 

 


