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Samråd enligt 6 kap 4 § MB – Brytning av berg och sand på fastigheten
Underås 1:1. PM 2010-02-23 (uppdragsnr: 10097061)
Naturskyddsföreningen i Södertälje ber härmed att få lämna synpunkter på den planerade
verksamheten enligt rubricerade handlingar.

Den planerade utökningen av verksamheten vid Underås 1:1 innebär ett mycket stort ingrepp i
naturmiljön. Att sätta sig in i alla dess konsekvenser är en stor och krävande uppgift som det givetvis
inte är möjligt att utföra för en liten ideellt arbetande förening med begränsade resurser som
Naturskyddsföreningen i Södertälje.
Mot bakgrund av den rådande vintern, med snötäckt mark, har det givetvis inte varit möjligt att på
plats utröna direkt miljöpåverkan. Våra slutsatser och kommentarer baserar sig därför i huvudsak på
kontakter med ett antal personer med anknytning till berörda verksamheter. Ingen annan än vi själva
har dock ansvar för det som vi här anför.
Det förslagna området för den utvidgade täktverksamheten ingår i område som är av riksintresse för
friluftslivet och borde bara av det skälet inte komma ifråga. Med beaktande av de följder som nej kan
få, och under förutsättning av vår slutsats är rätt om att den direkta miljöpåverkan och konsekvenserna
för omgivning och friluftsliv inte är extremt stor/a, så anser vi dock att det kan accepteras att i just
detta fall göra ett avsteg från denna princip. Vi instämmer i WSPs slutsats om att ett nej riskerar att ge
stor/större miljöpåverkan på annat håll i Stockholmsområdet, vad gäller såväl täktverksamhet i sig som
transporter. Vi konstaterar i likhet med WSP att den utpekade förekomsten genom sitt läge redan är
”starkt påverkad av täktverksamhet”. Viktigt är också att det inte rör sig om strandskyddat område.
Med detta sagt vill vi ändå framföra följande vad gäller negativ miljöpåverkan. Den kanske viktigaste
är det intrång som görs i tätortsnära skog. Det inte alltför stora skogsområdet mellan täkt och Mälaren
kommer att decimeras ytterligare. Nu tycks dock det föreslagna täktområdet inte vara ett område som
är särskilt mycket frekventerat av allmänheten (bortsett då från de olagliga MC-åkarna …) utan sådant
förekommer förträdesvis i skogarna mm längre mot O – SO.
Kontakter med Svenska Hundklubben, som har verksamhet i området, har inte gett oss anledning till
invändningar. Det innebär dock inte att vi tar ansvar för deras synpunkter i frågan, utan de får givetvis
själva svara för den påverkan de tror sig kan komma att utsättas för.
En utredning för inrättandet av Södra Mälarens vattenskyddsområde är på gång. Vi förlitar oss här på
de slutsatser Länsstyrelsen m fl myndigheter kommer att dra i de omfattande utredningsinsatser som
görs för detta.
Vad gäller eventuell förekomst av fornlämningar och liknande har såväl Hembygdsföreningen som
Jehanders uppgett sig inte känna till några sådana inom området. Ingen annan har heller framfört
misstanke i denna väg.
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Huruvida kring- och närboende anser sig komma att bli mer störda av buller, damm, vibrationer etc än
i nuläget kan vi inte uttala oss om. Det får andra, i princip Enhörna kommundel, ta på sitt ansvar att
utreda. Det tycks dock som om den ovan nämnda, olagliga, MC-åkningen i och utanför täkten
härvidlag utgör ett större bekymmer än vad den utvidgade täktverksamheten kan innebära.
För att få fler synpunkter speciellt på eventuell miljöpåverkan har vi tagit kontakt med miljöpartiets
representanter i Enhörna kommundelsnämnd. Inga egentliga farhågor av vikt har dock framförts från
dessa, varför vi känner oss relativt trygga med att denna påverkan inte kommer att vara avsevärd. Om
inte annat kommer myndigheternas miljöprövning att klarlägga fakta i saken.
Vi har också haft kontakter med ansvarig tjänsteman vid Södertälje kommun för ärendet, liksom med
ansvarig vid Länsstyrelsen. Därvid har vi konstaterat att så långt möjlig full öppenhet och
kommunikation förekommer såväl mellan dem som med Jehanders/WSP. Därmed torde åtminstone
kommunens och länets intressen kunna anses relativt säkrade vad gäller miljöpåverkan.
Vi har dock funnit en liten brist vad gäller kommunens tillvaratagande av sina egna intressen,
nämligen avseende den friluftsverksamhet vid Bastmora friluftsgård som kommunen sedan några år
ansvarar för och driver, efter övertagande från Södertälje IF. Det synes som om just denna verksamhet
är den som kommer att påverkas allra mest. Det avser inte verksamheten i sig, som knappast tycks
komma att påverkas, utan möjligheterna för barn och ungdomar att utan fara ta sig från väg 552 till
friluftsgården. Problemet accentueras av att biltransporterna till och från täkten i högre grad än hittills
avses gå via den södra utfarten, snarare än via ”Underåsrakan”. Vi har därtill fått intrycket att
biltransporterna kommer att öka, vilket ur denna synpunkt är synnerligen negativt. Vi vill härmed
uppmärksamma kommunen på detta eventuella problem.
Vi har fått det intrycket att Jehanders tar ett stort eget ansvar vad gäller att minimera negativa effekter
av täktverksamhet, generellt sett. Det ligger ju givetvis också i deras intresse att, inom ramen för vad
som är möjligt, värna miljön. Inget annat har heller framkommit från någon av våra andra kontakter.
Detta är vad vi i nuläget kan anföra. Vi ber att få återkomma med eventuella fler synpunkter i den
fortsatta handläggningen.
För kännedom vill vi informera om att vi i detta ärende haft kontakter med följande personer: Jari
Arvola, Miljökontoret - Södertälje kommun, Heinz Stucki, enhetschef, ansvarig för Bastmora
Friluftsgård - Södertälje kommun, Lars Åkerblad, Länsstyrelsen, Bengt Thorsén, Friluftsfrämjandet i
Södertälje, Leif Tellestedt, Enhörna hembygdsförening, Lena Ling-Östlund, Svenska Hundklubben,
Lars Svensson, kvalitets & miljöchef - Jehanders, Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Ing-Mari Yang, MP - Enhörna kommundelsnämnd, Hans
Ehlert, MP - Enhörna kommundelsnämnd.

Vår kontaktperson i detta ärende är Lars Klasén, tel 08-55019570, 073-5638001, mail
lars.klasen@telia.com

Södertälje den 10 mars 2010
Naturskyddsföreningen i Södertälje

Kristoffer Renberg
v. ordförande
070-0440880, kristoffer.renberg@naturskyddsforeningen.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naturskyddsföreningen i Södertälje, c/o Kristoffer Renberg, Solvägen 19, 15257 Södertälje, info.sodertalje@naturskyddsforeningen.se
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