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Överklagande av beslut om att avsluta ett tillsynsärende 
utan ytterligare åtgärd gällande massor på fastigheten 
Vendelsö 3:782 i Haninge kommun 

Beslut
Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till förbundet 
för fortsatt handläggning i enlighet med vad som framgår av skälen till 
detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (förbundet) beslutade den 
20 april 2022, dnr 2021-3958-6, att avsluta ett tillsynsärende utan 
ytterligare åtgärd gällande massor på fastigheten Vendelsö 3:782. Av 
beslutet framgår att förbundet fått in anmälningar om massor som 
dumpats på aktuell fastighet. Förbundet har utfört platsbesök och 
konstaterat att massorna är rena. Fastighetsägaren Peboda KB har 
bekräftat det samt att de lagts ut i syfte att iordningställa en fjärilsäng.

Naturskyddsföreningen i Haninge har överklagat beslutet och har 
yrkat att förbundet ska besluta att vattenprover ska tas och analyseras för 
förekomst av miljöfarliga ämnen. Vattenproverna tas lämpligen från de 
diken som avvattnar de ytor där massor dumpats.

Motivering till beslutet
Av 2 kap. 1 § miljöbalken framgår bl.a. att vid tillsyn enligt miljöbalken 
är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. 
iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas 
ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

Av handlingarna i ärendet framgår att förbundet gjort ett platsbesök samt 
haft ett möte med fastighetsägaren som intygat att det är rena massor 
som lagts upp på platsen. Det framgår inte av ärendet eller av förbundets 
beslut vad fastighetsägaren har uppgett för information som har 
resulterat i förbundets bedömning.
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I ärendet saknas vidare uppgifter om exempelvis massornas ursprung, 
mängden som har mottagits, vilken typ av massor det är; dess 
egenskaper, innehåll och utlakningsegenskaper. 

Länsstyrelsen bedömer att vidtagna utredningsåtgärder varit bristfälliga 
och inte tillräckliga med avseende på det tillsynsärende som handlagts 
gällande dumpade massor. Länsstyrelsen bedömer att ytterligare 
utredningsåtgärder gällande de dumpade massorna varit nödvändiga och 
att förbundet därför inte, mot befintlig utredning, haft fog för att avsluta 
tillsynsärendet utan ytterligare åtgärd. Länsstyrelsen upphäver därför 
beslutet och återförvisar ärendet till förbundet för fortsatt handläggning. 

Beroende på vad utredningen i ärendet visar kan ytterligare åtgärder vara 
motiverade, som exempelvis vattenprover från diken.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Lovisa Ristner. I den slutliga 
handläggningen av ärendet har Tina Koskela, miljöskyddshandläggare, 
medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
miljokontoret@smohf.se

Peboda KB, Dan Gustafsson, dan@peboda.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 
104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av 
beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet.  Om det kommer in 
senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare 
tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 28797-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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