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Delegeringsbeslut DB § 2013-1027 
Miljökontoret har tagit detta beslut i enlighet med 

delegationsordningen för Miljönämnden i Södertälje 
 

 

Datum  Diarienr 

 2013-11-15 2013-379 
 

Miljönämnden 
Handläggare på miljökontoret 

Anders Eriksson 

Miljöinspektör 

 

 

Länsstyrelsen Stockholms län 

Miljöprövningsdelegationen 

Box 22067 

104 22 STOCKHOLM 

Yttrande över tillståndsansökan för bergtäkt mm inom 

fastigheterna Hall 4:1 i Södertälje och Snäckstavik 3:110 

i Botkyrka 

 

Anläggning: Svevia bergtäkt (planerad) Hall 4:1 m.fl 

Fastighetsbeteckning: 

Sökande: 

Hall 4:1, Södertälje kommun 

Svevia AB 

  

Länsstyrelsen har överlämnat ansökningshandlingar rörande tillstånd för en ny bergtäkt inom 

Hall 4:1, Södertälje kommun och Snäckstavik 3:110 i Botkyrka kommun. Ärendet är 

samtidigt lämnat till miljönämnden i Botkyrka kommun. 

I ärendet har miljönämnden i samband med yttrande över informationsskede avgett 

synpunkter och erinringar enligt tjänsteskrivelse 2013-02-25 och miljönämndens beslut §28 

2013-03-19. 

 

Nu redovisade kompletteringar avseende bullerutbredning och naturvärden gör att 

miljönämnden vill framhålla kompletterande synpunkter. 

 

Miljöbalkens hushållningsregler i 3 och 4 kap 

Under de olika stegen för hanteringen av tillståndsärendet har frågan om lokaliseringens 

lämplighet med hänsyn till miljöbalkens hushållningsregler, enligt 3 kapitlet miljöbalken, inte 

varit föremål för analys eller omnämnts (jämför text under rubriken ” Effekter på naturvärden 

och grön kil) 

Områdets kvalitéer och belägenhet förefaller som nämnden ser det hamna under dessa regler 

främst enligt kap 3 och dess 2 och 6 §§. Med hänsyn till dessa portalregler bör frågan om 

etableringen få en mer noggrann bedömning. Ärendet bör som miljönämnden ser det helst 

lyftas till mark- och miljödomstolen. 

 

Bullerstörningar 

Redovisad bullerutredning visar på att det under vissa driftskeden kan uppkomma 

bullervärden som gör att riktvärden för buller tangeras vid bostäder eller överskrids inom 

naturreservatet Öbacken-Bränninge. Utredningen hävdar att riktvärden endast gäller för 

område som planlagts för fritidsändamål. 
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Ett område som avsetts som naturreservat för naturvärden och det rörliga friluftslivet måste 

kunna jämföras med ett som planlagts för fritidsbebyggelse och ha lika höga krav på 

riktvärden ur bullersynpunkt. Miljönämnden kommer att göra den bedömningen vid tillsyn i 

dessa sammanhang. Vi hävdar att verksamheten om den kommer till utförande ska bedrivas 

under sådana försiktighetsmått och skyddsåtgärder så att dessa riktvärden kan innehållas. Det 

förutsätter sannolikt att speciell avskärmning/inbyggnad sker för vissa arbetsmoment inom 

täktområdet. 

 

Tidsperspektiv 

Sökanden ansöker i första hand att få bedriva täktverksamhet under ej tidsbegränsning och i 

andra hand bedriva täktverksamhet under 25 år. 

Miljönämnden avstyrker helt ett tidsobegränsat tillstånd. I det fall sådant tillstånd medges 

förutsätter miljönämnden att detta endast sker under villkor att speciella bullerskyddsåtgärder 

kommer till utförande som gör att bullerriktvärden för såväl bostäder och naturreservat kan 

innehållas med god marginal. Detta innebär att sökanden åläggs bygga in vissa starkt 

bullrande arbetsmoment som till exempel skutknackning, lastning lossning till fordon och 

krossverk. 

 

Effekter på naturvärden och grön kil 

Det aktuella området för den planerade bergtäkten består av relativt orörda barrskogsområden 

med fina hällmarkstallskogar och äldre granskog, där bl.a. spillkråkan har sitt revir. Dessa 

uppgifter finns redovisade i den fågelinventering som gjordes i samband med utredningen om 

en eventuell flygplats på Södertörn 1999. Förhållandena i området torde inte ha förändrats 

märkbart jämfört med som är idag. Spillkråkan är en art som har ett gemenskapsintresse inom 

EU och finns förtecknad i bilaga 1 till fågeldirektivet. Om bergtäkten kommer till stånd 

kommer spillkråkan och många andra djur och växter i dessa områden drabbas negativt. 

 

Området för bergtäkten ingår i ett område som är en länk i den gröna ”Hanvedskilen” som 

redovisats i regionala och lokala planeringsunderlag. Området har potentiella värden för 

friluftslivet som fram till idag inte utnyttjats i så stor utsträckning eftersom säkerhets-

föreskrifter funnits kring Hall- och Hågaanstalten. Lättnader i dessa föreskrifter har gjorts 

vilket innebär att området i framtiden kommer att få ökad betydelse för friluftslivet om 

bergtäkten inte kommer till stånd.    

 

Den föreslagna täktens slutliga storlek om ca 48 ha och utbredning som en steril stenöken 

inom en stor del av kilområdet kommer att innebära stor påverkan på naturmiljöer och djurliv 

i denna del av naturområdet. 
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Sammanfattning 

Mot bakgrund av vad som tidigare framförts i yttrande vid informationsskedet och med 

tillkommande redovisningar i denna remiss ser miljönämnden att konsekvenserna av denna 

etablering kommer att innebära så pass långvarig negativ påverkan på naturmiljön och 

omgivning att lokaliseringen bör avstyrkas. 

I ärendet har kommunekologen deltagit i handläggningen. 

 

 

 

För Miljönämnden 

 

 

 

Helena Götherfors 

Miljöchef    Anders Eriksson 

Miljöinspektör 
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