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Södertälje – Nykvarn 

Till 

Miljökontoret 

Södertälje kommun 
miljokontoret@sodertalje.se 

 

Synpunkter betr. Anmälan/ansökan om bygglov och marklov för anläggande av 

permanent manöverprovbana för Trafikverkets förarprov på fastigheten Hall 4:1, 

inlämnad av Mats Ruhne 2019-05-22 (Ärendenummer MIL.2019.2513) 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn vänder sig härmed med bestämdhet mot att ta den i 

ansökan/anmälan angivna marken i anspråk för rubricerat ändamål eftersom det rör sig om idag 

brukningsvärd jordbruksmark som i och med detta kommer att förstöras. Marken kommer att planas ut 

och utfyllas med kross- och avfallsmassor, hårdgöras och asfalteras, dvs åtgärder som är icke-

reversibla och som för all framtid omöjliggör jordbruk. Detta strider mot Södertälje kommuns 

Översiktsplan 2013-2030, Miljöbalken och Länsstyrelsens regionala livsmedelsstrategi. Att 

anläggningskostnaden för en manöverprovsbana är lägre på denna mark än på andra undersökta 

alternativ är definitivt inget skäl för att inte förlägga den någon annanstans där brukningsvärd 

jordbruksmark inte förstörs. 

 

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 anges 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. Länsstyrelsens arbete med en regional livsmedelsstrategi för vårt län utgår från målsätt-

ningarna i den nationella livsmedelsstrategin och anger bland annat att regionens livsmedelsproduktion 

ska öka. Ett sätt är att ta jordbruksmark i träda i bruk igen. Tiderna förändras, och huruvida den aktuella 

marken brukas eller inte är inget skäl för att den för all framtid ska vara förstörd som jordbruksmark. 

Markägaren har ett affärsmässigt intresse av att hans mark nyttjas. Anmälan/ansökan anför som ett skäl 

för bygglov och marklov att förläggningen av manöverprovsbanan på denna typ av mark 

(jordbruksmark) är kostnadseffektivt jämfört med andra alternativ. Därmed kan den erbjudas på mer 

attraktiva villkor för den avsedde brukaren Trafikverket Förarprov än andra undersökta alternativ. 

Att anläggningskostnaden för en manöverprovsbana är lägre på denna mark än på andra undersökta 

alternativ är definitivt inte ett sådant ur samhällets synpunkt väsentligt skäl för att inte förlägga den 

någon annanstans där brukningsvärd jordbruksmark inte förstörs. 

 

Södertälje den 3 september 2019 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

 

Lars Ljungdahl 

Remissansvarig 
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