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    YTTRANDE 

  

    2019-09-03 

(skickas med e-post: svea.avd6@dom.se) 

 

Mark- och miljööverdomstolen 

Svea hovrätt 

Rotel 0603 

Box 2290 

103 17 STOCKHOLM 
 

 
 

Yttrande över handlingar i målet M11916-17, angående tillstånd till täkt- 
och återvinningsverksamhet inom fastigheterna Hall 1:4 och Snäckstavik 
3:110 i Södertälje respektive Botkyrka kommun 

 
 
 
Ärendet 
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem har fått tillfälle att lämna synpunkter med anledning av tidigare för 

oss okända uppgifter om en skyddsvärd och störningskänslig art i, respektive i omedelbar närhet av, område där 

Svevia ansökt om att få göra en bergtäkt och en anläggning för asfalthantering. En del av de översända 

handlingarna är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Yrkande 

Föreningen har tidigare framfört invändningar och avstyrkt den planerade täkt- och återvinningsverksamheten. 

Det som nu framkommit förstärker de synpunkter vi tidigare framfört i ärendet varför vi vidhåller att täkt inte 

ska få bedrivas i området oavsett om sådana skyddsföreskrifter som sökanden angett i målet införs eller inte. 

 

Utredning 

Svevia har via WSP anlitat en naturkonsult, Calliope Natur och Data AB. Med stöd av konsultens utredning 

vidhåller Svevia sin ansökan om medgivande för täktverksamhet mm, men med vissa inskränkningar i fråga om 

avstånd och tidpunkter. Dessa godtas enligt yttrande från Länsstyrelsen men dock inte av Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun respektive Miljönämnden i Södertälje kommun. 

 

Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem instämmer i många av synpunkterna som kommunerna framfört 

rörande skyddsavstånd m.m. Naturskyddsföreningen anser heller inte att det är ett lämpligt tillvägagångssätt att 

eventuell frånvaro av den skyddsvärda arten under en treårsperiod skall innebära att täktverksamheten m.m. får 

återupptas. 

 

För övrigt anser Naturskyddsföreningen att naturkonsultens råd och förslag till stor del är en partsinlaga som inte 

bör tillmätas alltför stort värde i domstolsavgörandet. 

 

Ärendet har beretts av styrelseledamoten Sven Persson i samråd med undertecknad och den vice ordföranden Bo 

Ljungberg. 

 

 

 

 

Jan-Peter Falk, ordförande 
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