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Södertälje – Nykvarn 

Till 

Skogsstyrelsen 

Stockholm-Gotlands distrikt 

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Cc: frida.resare@skogsstyrelsen.se 
 

Cc: Botkyrka kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

anders.persson1@botkyrka.se 

 

Anmälan avseende 
 

- avverkning i strid med Skogsstyrelsens beslut 

- felaktiga uppgifter från företaget ENRECO om Skogsstyrelsens beslut 

i ansökan till Botkyrka kommun inför kommunalt beslut om utfyllnad 

med miljöfarligt avfall för verksamhetsytor för maskiner mm 
 

 

Sammanfattning och yrkande 

Härmed anmäler Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn att den av fastighetsägaren till 

Skälby 1:1, Botkyrka kommun, till Skogsstyrelsen 2017-10-17 (ärendenr A 50786-2017) 

anmälda föryngringsavverkningen avseende föryngringsåtgärder om 4 ha på fastigheten istället 

utförts som avverkning för annat ändamål, nämligen för utfyllnad med avfall och anläggande 

av verksamhetsytor 2 ha för maskiner och utrustning. Vi anser att förfarandet bör bli föremål 

för någon form av åtgärder från Skogsstyrelsens sida. 

Vi vill vidare anmäla att företaget ENRECON i sin ansökan 2017-11-28 (Dnr: 2017-001352) 

till Botkyrka kommun om användning av avfall för anläggningsändamål för iordningsställande 

av verksamhetsytor på del av Skälby 1:1 (Anm: det ovan nämnda området) uppgett att Skogs-

styrelsen godkänt avverkningen, vilket är vilseledande eftersom Skogsstyrelsen bara beslutat 

om avverkning för föryngringsändamål. ENRECON har därmed undanhållit och förvrängt 

fakta, vilket vi anser bör bli föremål för någon form av åtgärder från kommunens sida. 

 

Bakgrund och närmare beskrivning 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn bevakar löpande de till Skogsstyrelsen 

inkommande avverkningsanmälningarna som rör Södertälje med närområden. Syftet är att bli 

uppmärksammade på föreslagna avverkningar för att ha möjlighet att inom de 6 stipulerade 

veckorna granska och till Skogsstyrelsen kunna anmäla eventuella synpunkter eller 

invändningar. 

Vad gäller den till Skogsstyrelsen 2017-10-17 inkomna anmälan avseende Skälby 1:1, 

Botkyrka kommun, (ärendenr A 50786-2017), så granskade vi den i slutet av oktober 2017. 

Anmälan uppgav att det gällde ”Föryngringsavverkning. Planerad avverkning 4 ha”, vidare att 

”Planerade föryngringsåtgärder” skulle ske ”genom skogsodling” och utgöras av ”Plantering 
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utan för-/skärmträd 4 ha”.  Vi fann den invändningsfri och eftersom uppenbarligen inte heller 

någon annan invände så beslutades den därmed automatiskt 2017-11-28. 

I oktober i år (2018) blev vi kontaktade av närboende som undrade vad som var på gång på det 

aktuella området. Ett område om ca 100 x 200 meter hade avverkats, och därefter hade det 

under en tid kört lastbilar ”i skytteltrafik” dit med kross- och annat markmaterial. Materialet 

hade tippats inom området upp till en nivå 6 meter ovan ursprunglig marknivå. Enligt uppgift 

härrörde åtminstone delar av materialet från Igelstaområdet i Södertälje, där markarbeten för 

ett kommande bostadsområde pågår. 

Vid en av oss utförd granskning på plats den 2018-10-18 fann vi exakt det som de närboende 

uppgett, det vill säga ett skogsområde ca 2 ha stort, vilket istället för att förberedas för 

föryngring hade fyllts upp med krossmaterial och annat material. Vi bifogar foton som vi tog 

vid tillfället. Se sid. 3. 

Vi kontaktade då Botkyrka kommun, som gav oss handlingar som visade att företaget 

ENRECON 2017-11-28 till kommunen (registrerad 2017-12-04) ingett en anmälan avseende 

miljöfarlig verksamhet på den aktuella fastigheten. Verksamheten uppgavs avse 

verksamhetsytor som skulle åstadkommas genom utfyllnad i 2 år med avfall (krossprodukter 

mm, totalt ca 90.000 kbm) för uppställning av maskiner och utrustning samt upplag. 

I anmälan till kommunen uppges följande: ”Inom fastigheten finns en produktionsskog vilken 

är godkänd för avverkning (Skogsstyrelsen Avverkningsärende A 50786-2017) som nu 

planeras att iordningsställas för att kunna nyttja marken som verksamhetsyta för uppställning 

av gårdens maskiner och utrustning. Delar av ytan kommer också att hyras ut för upplag eller 

liknande. Tänkt hyresgäst är Berges Schakt & Transport AB som ämnar att använda ytan för 

uppställning av tomflak och liknande”. 

ENRECON undanhåller därmed att den av Skogsstyrelsen godkända avverkningen enbart 

avser föryngringsavverkning. Vi har erfarit att kommunen inför sitt beslut om den miljöfarliga 

verksamheten inte ifrågasatt ENRECONs uppgifter och därför inte kontrollerat detta med 

Skogsstyrelsen. De missvisande uppgifterna i företagets anmälan kan därmed ha lett till att 

kommunens beslut (2017-12-31, Dnr: 2017-001352) fattades på felaktiga grunder. Beslutet 

blev positivt. Vi ser därför ENRECONs felaktiga uppgiftslämnande som allvarlig. 

 

 

 

Södertälje den 9 november 2018 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 

 

 

Lars Klasén 

För remissgruppen 

073-5638001, sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se 

 

 

 

./. Foton från det aktuella området på fastigheten Skälby 1:1, Botkyrka kommun, tagna 2018-

10-18. (Se nästa sida) 
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Bilaga: 

Foton från det olovligt avverkade området på fastigheten Skälby 1:1, Botkyrka kommun, tagna 

2018-10-18. 

 

 

 

 

 

 


