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Underrättelse med möjlighet att yttra sig över bl.a.
justerat yrkande Ansökan i miljömål AB Sydstens
tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet inom
fastigheterna Önneslöv 38:3 m.fl. Mål M 4188-18
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bereder miljönämnden
möjlighet i en underrättelse att yttra sig över sökandens justerade
yrkanden vilket innebärande att ansökt verksamhet inte kommer att
omfatta det östra utvidgningsområdet. Detta innebär att det
tillkommande markanspråket i förhållande till nuvarande
verksamhet blir betydligt mindre. Nämnden har också möjlighet att
yttra sig över bolagets bemötande av inkomna yttranden.
Bolagets justerade yrkande om att i huvudsak ansöka om tillstånd för
täktverksamhet inom bolagets nuvarande täktområde är i linje med
kommunens ställningstagande i översiktsplanen och Lunds
kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Ängsmarken i
norr som avsattes som kompensationsmark i bolagets tidigare
tillstånd är fortfarande en del av bolagets ansökan.
Sammanfattningsvis bör nedanstående punkter anföras i yttrandet:
•
•
•
•

Postadress

Besöksadress

Brotorget 1

Bolagets yrkande om uppskjuten prövning kan tillstyrkas
med bolagets förslag till tillfälligt villkor.
Täktverksamhet skall inte tillåtas på den norra ängsmark
som vid den förra prövningen avsattes som
kompensationsåtgärd
Arealen av ängsmark som skall restaureras skall vara 7,1 ha.
Mängden externa schaktmassor som får tillföras området för
byggandet av bullervallen skall justeras så att mängden
massor motsvara behovet.

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se
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•
•

Det bör fastställas att den östra delen av bullervallen endast
får utföras med MRR-massor.
Miljönämnden bör vidhålla relevanta delar av tidigare
yttranden i målet

Miljönämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet vad som anförs
under föredragning i denna skrivelse.

Underlag för beslutet









Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03, yttrande
över AB Sydstens ansökan om täkttillstånd Önneslöv 38:3 mfl,
justerat yrkande dnr MN 2019/0025.35 och MR
2017.1987.31
Mark- och miljödomstolens underrättelse 2020-07-27
möjlighet att yttra sig över AB Sydstens justerade yrkande
gällande täktverksamhet, Önneslöv 38:3 mfl. dnr MN
2019/0025.29 och MR 2017.1987.26
Yttranden från naturvårdsverket 2020-05-25 och 2020-0529, dnr MN 2019/0025.32 och MR 2017.1987.27
Miljönämndens beslut 2019-09-12 § 48 Remissyttrande
avseende ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande
av grundvatten på fastigheterna Önneslöv 38:3 mfl, mål nr. M
4188-18 dnr MN 2019/0025.21 och MR 2017.1987.
Förvaltningarnas tjänsteskrivelse 2019-09-03 förslag till
remissyttrande avseende bemötande av bolagets bemötande
av tidigare yttrande gällande ansökan om tillstånd till
bergtäkt Önneslöv 38:3 mfl,mål nr. M 4188-18 dnr MN
2019/0025.18 och MR 2017.1987.

Ärendet
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bereder miljönämnden
möjlighet i en underrättelse att yttra sig över sökandens justerade
yrkanden och bemötande av inkomna yttranden i målet. Av
handlingarna framgår b.la. följande:
Justerat yrkande
Sökanden justerar yrkandet enligt bifogad karta, innebärande att
ansökt verksamhet inte kommer att omfatta det östra
utvidgningsområdet. Aktuellt verksamhet- och brytningsområde
framgår av Bilaga 1 tillhörande bolagets inlaga daterad 2020-07-10.
Detta innebär att det tillkommande markanspråket i förhållande till
nuvarande verksamhet blir betydligt mindre.
Ovan justerade yrkande innebär även att Sökanden bedömer det
nödvändigt att justera yrkandet om artskyddsdispens. Sökanden
yrkar dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att flytta
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exemplar av backsippa. Om rätten finner det nödvändigt yrkar
Sökanden även dispens enligt 14 § artskyddsförordningen från 4 §
artskyddsförordningen beträffande större vattensalamander.
Sökanden vidhåller sitt yrkande om att mark- och miljödomstolen
ska bevilja Sökanden tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken att
bedriva verksamhet som kan påverka Natura 2000-området KnivsåsBorelund. Sökanden anser att det med hänsyn till det justerade
yrkandet inte föreligger något hinder enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken
för att meddela sådant tillstånd.
Sökanden yrkar, förutom vad som tidigare angivits, att mark- och
miljödomstolen med stöd av 28 kap. 3 och 4 §§ miljöbalken ska ge
tillstånd till anläggande av dels de kontrollbrunnar på fastigheten
Borelund 1:9 i Lunds kommun inom Natura 2000-området KnivsåsBorelund som framgår av figur 2 i Bilaga 2 (tillhörande bolagets
inlaga daterad 2020-07-10) dels tillträde till samma fastighet för att
anlägga utloppsledning för det vatten som krävs för påfyllning av
vatten till Lovensjön.
Förtydliganden angående justerat yrkande
Det justerade brytningsområdet innebär att det tidigare östra
utvidgningsområdet inte längre omfattas av ansökan. Till
undvikande av missförstånd kvarstår emellertid Sökandens yrkande
vad gäller mängd berg och tillståndstid. Vidare har den ingivna
MKB:n samt tillhörande utredningar fortfarande den aktualitet som
gör att de kan ligga till grund för prövningen. I vissa delar, bl. a.
hydrologi, Natura 2000, buller och artskydd, görs i och med denna
inlaga uppdaterade bedömningar till följd av det justerade yrkandet.
Förändringar innebär en mindre omgivningspåverkan. Det justerade
yrkandet innebär även en mindre omgivningspåverkan med
avseende på andra bedömningar i MKB:n som inte uttryckligen
berörs i denna inlaga.
Uppskjuten prövning
Sökanden ska under en prövotid om fem år från det att tillståndet
vunnit laga kraft redovisa hur sprickbildningen i omgivande
diabasgångar i riktning mot Lovensjön kan tätas genom
injekteringsåtgärder samt i kombination härmed hur vattennivån i
Lovensjön kan hållas på en nivå som bidrar till att hydrologin i
Natura 2000-området ska förbli permanent opåverkad av
verksamheten. Försvagningarna i diabasgångarna ska utredas genom
bl.a. geofysiska undersökningar. Sökanden ska under prövotiden
företa undersökning av grundvattennivåerna i berg och jord i Natura
2000-området genom kontrollbrunnar inom området samt i området
däromkring för att genom platsspecifika bedömningar följa upp
effekterna av injekteringsåtgärderna och kunna utvärdera vilken
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eller vilka skyddsåtgärder som efter utredning befinns lämpliga och
effektiva.
En plan för utredningsarbetet ska kommuniceras med länsstyrelsen
före utredningarnas påbörjande för godkännande.
Utredningsresultatet och slutsatserna av detta, jämte förslag till
åtgärder, försiktighetsmått och eventuella ytterligare särskilda
villkor ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast vid
prövotidens slut.
Sökanden föreslår att följande ska gälla under prövotiden.
Det villkor om upprätthållande av vattennivån i Lovensjön som
föreslagits i inlaga av den 31 mars (villkor 27) ska gälla som
provisorisk föreskrift.
27 Sökanden ska genom påfyllning av grundvatten tillse att
Lovénsjöns nivå aldrig underskrider +84.5 meter över havet
angivet i höjdsystem RH2000. Vid nivå +85 meter över havet
ska sökanden vara skyldig att omedelbart vidta påfyllning av
vatten för att säkerställa villkoret att innehålls
Ej nödvändigt med regeringsprövning enligt 7 kap. 29 §
miljöbalken
Länsstyrelsen har i yttrande yrkat att mark- och miljödomstolen
överlämnar frågan om verksamhetens tillåtlighet vad gäller
påverkan på Natura 2000-området till regeringen för prövning enligt
7 kap. 29 § miljöbalken. En sådan regeringsprövning är enligt
Sökanden inte nödvändig då det inte finns hinder enligt 7 kap. 28 b §
miljöbalken för mark- och miljödomstolen att meddela det av
Sökanden yrkade Natura 2000-tillståndet, se nedan. Systematiken
angående eventuell påverkan på Natura 2000-områden är tydlig. För
det fall en verksamhet på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område krävs tillstånd för verksamheten. Hinder för att
meddela tillstånd föreligger om skada kan uppkomma på de
livsmiljöer som området är avsett att skydda eller om arterna som
avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt
kan försvåra bevarandet av arterna i området.

Beredning
Yttrandet har tagits fram i samverkan med kommunens täktgrupp.

Barnets bästa
En barnkonsekvens bedöms inte vara relevant.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser.
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Föredragning
Av handlingarna framgår att bolaget har justerat sitt yrkande så att
det inte omfattar den östra delen av det tidigare ansökta området.
Som miljöförvaltningen bedömer det beror det på ett yttrande från
Naturvårdsverket som bl.a. tar upp avvattningen av natura 2000området, hanteringen av rödlistade arter, återvinningen av
avfallsmassor och påverkan på omkringliggande riksintressen.
Bolagets justerade yrkande om att i huvudsak ansöka om tillstånd för
täktverksamhet inom bolagets nuvarande täktområde är i linje med
kommunens ställningstagande i översiktsplanen och Lunds
kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Ängsmarken i
norr som avsattes som kompensationsmark i bolagets tidigare
tillstånd är fortfarande en del av bolagets ansökan.
Miljöförvaltningen anser i enlighet med tidigare yttrande att
täktverksamhet inte skall tillåtas på den mark som undantogs vid
den förra prövningen som kompensationsåtgärd.
Av handlingarna framgår att arealen av mark som avsetts för
kompensationsåtgärder minskas i proportion till bolagets minskade
markanspråk för täktverksamheten. Av bilaga fem tillhörande
aktbilaga 189 framgår att ytan ängsmark som skall restaureras
minskas från 7,1 ha till 4,3 beroende på det minskade
markanspråket. Miljöförvaltningen anser att detta är olyckligt bland
annat beroende på eventuellt kommande täktansökningar och tiden
det tar innan restaureringen når full effekt. Förvaltningen anser det
är lämpligt att kompensera i enlighet med det första åtagande dvs
7,1 ha.
Förvaltningen anser att bolagets förslag till uppskjuten prövning
gällande utredning av sprickbildning och ev. tätning av
diabasgångarna i riktning mot Lovénsjön kan tillstyrkas med de
tillfälliga villkor som bolaget föreslår
I och med bolagets justering av verksamhetsområdet bör mängden
massor som skall tillföras för byggandet av bullervallar justeras i
proportion till hur vallarna minskar. Vidare måste det klargöras om
bolaget fortfarande avser att utforma den östra bullervallen med
MRR-massor.
Av aktbilaga 178 bilaga 2 SWECO:s rapport ”Svar på yttrande
aktbilaga 144 och 148 från Naturvårdsverket angående geologiska
och hydrologiska frågeställningar” punkt 2.3.2 anges att bolaget har
för avsikt att presentera en reviderad modell inför
huvudförhandlingarna i målet , detta gör att det är svårt att yttra sig i
nuläget över en eventuell påverkan natura 2000.
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I övrigt bör miljönämnden vidhålla relevanta delar av tidigare
yttrande
Sammanfattande ställningstagande







Bolagets yrkande om uppskjuten prövning kan tillstyrkas
med bolagets förslag till tillfälligt villkor.
Täktverksamhet skall inte tillåtas på den norra ängsmark som
vid den förra prövningen avsattes som kompensationsåtgärd.
Arealen av ängsmark som skall restaureras skall vara 7,1 ha.
Mängden externa schaktmassor som för tillföras området för
byggandet av bullervallen skall justeras så att mängden
massor motsvara behovet.
Det bör fastställas att den östra delen av bullervallen endast
får utföras med MRR-massor.
Miljönämnden bör vidhålla relevanta delar av tidigare
yttranden i målet

Miljönämnden föreslås besluta att yttra sig i enlighet vad som
anförs under föredragning i denna skrivelse.

Björn Berséus
Miljödirektör

Rolf Erlandsson
Biträdande miljödirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd: Mark- och
miljödomstolen i Växjö, mmd.vaxjo@dom.se
För kännedom: Kommunstyrelsen

