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Synpunkter på NCC:s inert-deponi Torp 14:1 vid Grödby 

Föreningen uppmärksammar NCC på nedanstående problem i 

punktform och avslutar med en rekommendation. 

 Mycket sen inbjudan till samråd, och därefter mycket kort tid 

för synpunkter. Naturskyddsföreningen blev inte ens 

informerad, vilket är brukligt. Den korta framförhållningen kan 

inte ha rimlig anledning, behovet av kvittblivning av de aktuella 

massorna har varit känt i ett decennium. 

 Anledningen till att en deponiplats nu måste hittas är de 

kvittblivningsproblem som föranletts av beslutet att bygga en 

storhamn i Norvik. Naturskyddsföreningen ser många brister i 

detta jätteprojekt, detta ”nya” problem läggs ovanpå de andra 

negativa följdverkningar föreningen uppmärksammat under 

minst 10 år.  

 Den mycket omfattande nya lastbilstrafiken på väg 542, som 

hittills haft tämligen låg trafikering, medför självklart stora 

negativa konsekvenser för boende och skolmiljö. Hur stor 

ökningen blir måste klarläggas, och konsekvenserna av det.  

Denna ökade belastning är en av de viktigaste negativa 

konsekvenserna för projektet, och inte heller detta har varit 

okänt. Transporterna på 225:an måste läggas ihop med övrig ny 

tung trafik, från Norviks hamn-bygget och senare driften av 

hamnen och NCC:s verksamhetsområde. 



 Alternativa lokaliseringer är ett måste i kommande MKB 

(Miljökonsekvensbeskrivning). Såvitt vi förstår har diskussioner 

förts med Nynäshamns kommun om detta, utan att något 

realistiskt alternativ kommit upp. Vi förvånas högeligen när vi 

hör att förslag om Kvarnängen och Segersäng har kommit från 

kommunen. 

 Förekomst av tungmetaller i deponimassorna; att de inte lakar 

ur, måste med stor säkerhet bevisas. 

 Den planerade sammanbindningen av vattenskyddsområdena 

Grödby och Gorran, gör det mycket tveksamt att lägga en 

deponi innehållande tungmetallar i dessas närhet. 

 10 års störningar, från tung lastbilstrafik och utplaningsarbete 

på deponin, är faktorer som inte kommer att underlätta den 

glesbygdsutveckling som nu planeras för Sorunda. 

Slutligen, för att vara lite konstruktiva, anser Naturskyddsföreningen 

att separering av ren jord från förorenad skall ske. För detta måste 

NCC bereda plats inom sitt område vid Norvik. Återanvändning av ren 

jord finns säkerligen avsättning för. Detta borde undersökas seriöst 

av NCC.  

Naturskyddsföreningen har dock inga förslag på var deponi av 

förorenade massor kan läggas. 
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