
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem 

Till Mark- och miljööverdomstolen

Sänds till Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26 Nacka strand, mmd.nacka.avdelning3@dom.se

Överklagande av dom med målnummer M 743-17, meddelad i Nacka tingsrätt, 
Mark- och miljödomstolen, den 2017-12-06 avseende ”Tillstånd till täkt- och 
återvinningsverksamhet inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun och 
Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun”

Yrkande på ändring av dom

Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem yrkar att Svevia AB inte ska ges det tillstånd som 
företaget sökt till täkt- och återvinningsverksamhet  inom fastigheterna Hall 4:1 i Södertälje 
kommun och Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun.

Motiveringar

Alternativa lokaliseringar har inte utretts och beaktats tillräckligt. Svevia har i ”MKB 
Svevia bergtäkt Hall Snäckstavik”, daterad 2013-09-16, redovisat tre alternativ utöver den 
ansökta, Hall/Snäckstavik. MKB:n uppger att den utredning som man gjort om alternativ 
baseras på SGU:s karteringar och analyser av berg. Det som redovisas om de tre alternativen 
är (avsnitt 2.5.4):

Fiskarbacken (lokal benämning, koordinat 6560388, 654682 SWEREF 99). Detta berg ligger ca
1,7 km norr om huvudalternativet, strax norr om Marsjön. Berget är utsträckt i ungefär öst-
västlig riktning med ca 600 m längd och 50-100 m bredd. Den dominerande bergarten är en 
granatförande biotitådergnejs. Vid denna lokal observerades inslag av svavelkis och grafit 
vilket sänker bergartens tekniska egenskaper något. 

Inom Hallområdet har även ett tredje objekt vid Björkdalen undersökts. Detta berg ligger ca 
300 m norr om huvudalternativet. Bergarten är motsvarande som för huvudalternativet. 

Det fjärde området som verkar som ett alternativ lokalisering är belägen på fastigheten 
Bränninge Gård 1:19 i Södertälje kommun, Dalkarlsberget (lokal benämning, koordinat 
6557869, 651836 SWEREF 99). Detta objekt ligger på västra sidan om Hallfjärden ca 1,8 km 
söder om Pershagen. Berggrunden är relativt homogen och domineras av en svagt gnejsig 
granitoidbergart vars färg skiftar från ljusgrå till grå och ljusröd. De utförda bergtekniska 
analyserna uppvisar en bra kvalitet.

Svevia har redovisat kompletteringar vad gäller dessa alternativ i PM ”Komplettering av 
ansökan och MKB avseende bergtäkt m.m. inom fastigheten Hall 4:1 i Södertälje kommun 
och Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun”, daterad 2014-12-10. Där redovisas översiktliga 
uppgifter om bergart och kvalitet, avstånd till större väg och bostäder samt en del andra fakta.
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Ett flertal remissinstanser har påvisat stor negativ påverkan på miljö och människa med en 
täkt- och återvinningsverksamhet lokaliserad till Hall/Snäckstavik. Därför bör alternativen 
underställas en mer genomgripande och seriös bedömning, inklusive en jämförelse med 
Hall/Snäckstavik-lokaliseringen.

Utan att förkasta de andra alternativen uppfattar vi att alternativet Fiskarbacken är lämpligt att
nyttja för en sådan jämförelse. Här finns tillräcklig tillgång till lämpligt berg och till plats för 
täkt- och återvinningsverksamhet, samtidigt som det har viktiga fördelar framför 
Hall/Snäckstavik vad gäller miljö och människa. Bland dessa kan nämnas:

- Fiskarbacken är beläget 2 km från väg 225, d.v.s. hälften jämfört med Hall/Snäckstavik. Det
innebär t.ex.:

- Halverade störningar vad gäller buller, damm, viltpåverkan mm från transporter.
- Mindre energiåtgång, d.v.s. mindre klimatpåverkan.
- Billigare vägutbyggnad och vägunderhåll.

- Fiskarbacken påverkar inte fritidshusområdet Kungsdalen.

- Fiskarbacken används mindre och påverkar friluftslivet i mindre hög grad än 
Hall/Snäckstavik. Det beror dels på att denna lokalisering inte är beläget i ett fullt lika ”tyst”
område, dels p.g.a. att det utgör en egen entitet, till stor del avskild från övrig skog av 
omgivande åkrar och sumpmarker, istället för ”mitt i skogen” som Hall/Snäckstavik.

Någon ny bergtäkt söder om Stockholm behöver rimligen inte beviljas i nuläget, när stora 
mängder sprängsten just transporteras från byggandet av Förbifart Stockholm och lagras 
tillfälligt på åkermark vid E4-E20 vid Botkyrka kyrka och Hågelbyleden i väntan på 
vidarebehandling.  Behovet av krossmaterial är rimligen väl tillgodosett de närmaste åren. 
Framöver kommer det att bli mera material från Tvärförbindelse Södertörn och från nya 
tunnelbanor. Att ta upp täkter på onödigt många platser bör undvikas, och täkttillståndet bör 
utan olägenhet för allmänna intressen kunna avslås för närvarande.

I övrigt hänvisar vi till våra tidigare avgivna yttranden, som översänds som bilagor: yttrande 
till Svevia 2013-03-20, yttrande till Länsstyrelsen 2015-03-17 (de nämnda gemensamt med 
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn) samt överklagandet till Mark- och miljö-
domstolen 2017-02-02. 

Föredragande i detta ärende: Lars Klasén (Södertälje-Nykvarn), 073 878 32 72, 
lars.klasen@outlook.com, och Sven Persson (Botkyrka-Salem), juvenalis.petri@gmail.com, 
tel. 073 726 87 28.

Botkyrka den 27 decenber 2017

Jan-Peter Falk, ordförande Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
c/o Stefan Adam Ek

Elvesta Säteri, Smedjan 1, 145 90 Norsborg Bergsvägen 12
janpeter.falk@gmail.com, tel. 070 922 33 84 144 31 Rönninge

styrelsen@gaerdsmygen.se
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