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Södertälje – Nykvarn 

Till 

Miljönämnden 

Södertälje kommun 
sodertalje.kommun@sodertalje.se 

 

 

 

Ang. Tysslinge Åkeri AB:s önskan om att ta 4 hektar jordbruksmark ur 

produktion för att där anlägga en fordonspark. 
 

 

Vi har uppmärksammat att Tysslinge Åkeri AB önskar ta 4 hektar brukningsvärd 

jordbruksmark ur produktion på fastigheten Tysslinge 1:4, Östertälje, för uppställning av en 

fordonspark (lastbilar, släp, containerflak mm). Marken ska planas ut, fyllas med 

avfallsmassor, stenkross och hårdgöras. Därmed omintetgörs markens framtida användning för 

jordbruksändamål. 

En anmälan om detta till Länsstyrelsen i Stockholm gjordes av företaget 2018-01-29 (inkom 

2018-02-08) och efter Länstyrelsens yttrande (beteckning 525-6179-2018) togs beslut om detta 

yttrande den 2018-03-14, som för ev. bygglov hänvisar till Södertälje kommun. Här har 

Samhällsbyggnadskontoret (Bygglov) bedömt att bygglov inte behövs. Saken bereds för 

närvarande inom Miljökontoret, och vi har erfarit att företaget inom kort avser att anmäla eller 

ansöka om miljöfarlig verksamhet. 

Södertälje kommuns Översiktsplan 2013-2030 (ÖP) påpekar att ”Miljöbalkens hänsynsregler 

poängterar att jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i 

anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk.”  

Vidare att ”Det är viktigt att värna om jordbruksmarken så att beroendet av att importera 

livsmedel inte ökar. Behovet av lokal- eller närodlat kommer med all sannolikhet att öka i 

framtiden och det är angeläget att vara förberedd på den utmaningen. Ett rikt odlingslandskap 

är även en resurs för ekologiska värden som är viktiga för ett hållbart samhälle. Det är därför 

mycket viktigt att bibehålla jordbruksmarken i konkurrens med annan markanvändning.” 

Stockholms län har 20 % av landets befolkning men bara 3 % av jordbruksmarken, vilket gör 

länet extremt sårbart. Länsstyrelsen har därför initierat ett arbete med att ta fram en regional 

livsmedelsstrategi för vårt län. Den utgår från målsättningarna i den nationella 

livsmedelsstrategin och ska bland annat bidra till att regionens livsmedelsproduktion ökar. Ett 

sätt är att ta jordbruksmark i träda i bruk igen. Tysslinge Åkeri AB:s önskemål går därmed på 

tvärs mot detta eftersom den mark man nu vill ta ur produktion är just sådan. 

Man kan ha full förståelse för Tysslinge Åkeri AB:s behov av markutrymme för sin fortgående 

expansion. Men det går inte att bara mot denna bakgrund hävda att den avsedda 

fordonsparkeringen utgör ett väsentligt samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att ta annan mark i anspråk. Tysslinge är i ÖP:n 

inte utpekat som område för verksamheter. Utan insikt i företagets långsiktigsplaner kan det  
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ändå antas att den inte utesluter en ytterligare expansion, vilket innebär ytterligare behov av 

mark – och därmed ytterligare fysisk splittring av den redan idag utspridda verksamheten. 

 

Syftet med denna skrivelse är att göra nämndens ledamöter uppmärksamma på företagets 

kommande anmälan/ansökan eftersom det inte rör sig om vilket ärende som helst utan tvärtom 

har en stor principiell betydelse som går utöver den eventuella miljöfarligheten, nämligen 

frågan om ianspråktagande av jordbruksmark för andra ändamål är jordbruk – i synnerhet som 

det här rör sig om en åtgärd som är icke-reversibel och för all framtid omöjliggör jordbruk. 

 

En skrivelse med motsvarande lydelse tillställs även Stadsbyggnadsnämnden. 

 

 

Södertälje den 21 juni 2018 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 
 

 

Lars Ljungdahl 

Remissansvarig 

070-5669519, sodertalje-nykvarn.krets@naturskyddsforeningen.se 

 

 

Kartbilden nedan är hämtad ur bilaga till anmälan 2018-01-29 till Länsstyrelsen. Aktuell 

jordbruksmark utgörs av det markerade området mitt i bilden. 
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