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Information till närboende och närliggande verksamheter angående ansökan 
om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid Kvarnstrands Verktyg AB 
 

Kvarnstrands Verktyg AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och 
utökad verksamhet på fastigheten Mossbråsa 1:51 i Ekenässjön. Bolaget skickade ut 
information om ansökan till närboende under 2015 men i och med att ansöknings-
processen har dragit ut på tiden så skickas informationen nu ut på nytt. Detta för att 
fånga upp eventuella nyinflyttade och övriga nya berörda. 
 
Bolagets verksamhet har tidigare varit uppdelad i två olika bolag på samma fastighet 
men nyligen slogs bolagen samman. Det sammanslagna bolaget blir tillståndspliktigt 
med anledning av att mängden skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-
arbetningsmaskinerna vid sammanslagningen av verksamheterna blir större än 20 m3. 
Antalet anställda uppgår idag till ca 65 personer och verksamheten bedrivs främst 
dagtid men även kvälls-, natt- och helgarbete kan förekomma. 
 
Verksamheten omfattar tillverkning av skärande maskinverktyg genom t.ex. kapning, 
svarvning, fräsning, blästring, slipning, lödning, ytbehandling (kemnickel) och profi-
lering. I verksamheten sker också omslipning och omläggning av verktyg, trading av 
verktyg samt renovering av maskiner. Skärvätskor, tvättvatten mm. renas i en in-
dunstare och det renade vattnet återanvänds sedan i verksamheten. Verksamhetens 
inriktning planeras inte att förändras i samband med utökningen. Utökningen kom-
mer ske successivt och planeras att ske inom befintliga byggnader. 
 
Skyddsåtgärder vidtas redan idag för att begränsa miljöpåverkan från verksamheten. 
T.ex. finns reningsutrustning installerad på frånluft från maskiner som alstrar stoft 
och oljedimma. Ytbehandlingen, kemikalier och farligt avfall förvaras inom invall-
ning för att förorening av mark eller vatten inte ska kunna ske vid ett ev. läckage. 
Transporter sker främst dagtid för att minska risken för bullerstörning. Idag sker in- 
och utlastning i verksamheten på egen gårdsplan i anslutning till Furuvägen samt 
väldigt begränsad lastning på Villagatan. Miljöpåverkan från befintlig och utökad 
verksamhet bedöms som mycket begränsad för både människor och miljö. 
 
Om Ni vill ha ytterligare information, ett fullständigt samrådsunderlag, eller tillfälle 
att ställa frågor är Ni välkomna att kontakta bolagets underhållschef Alexander Sell-
man under arbetstid, kl. 7-16, på telefon 0383-347 28. Eventuella synpunkter vill vi 
att Ni framför skriftligt till oss, senast den 2 April 2019, på adressen;  
Kvarnstrands Verktyg AB, Att: Alexander Sellman, Storgatan 11, 574 50 Ekenäs-
sjön, alternativt via e-post; alexander.sellman@kvarnstrands.com.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
David Kvarnstrand 
Kvarnstrands Verktyg AB 


