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Södertälje – Nykvarn 

YTTRANDE 
 
Till 

Botkyrka kommun 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

miljo@botkyrka.se 

 

Cc: 

Södertälje kommun 

Miljökontoret 

sodertalje.kommun@sodertalje.se 

 

Ang. Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Tyttinge 1:1, Botkyrka 

kommun, gränsande till Södertälje kommun (Dnr 2020-1078, Miljö- och hälso-

skyddsnämnden, Botkyrka kommun), Ärende 2020-2882. 
 
 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn tar härmed starkt avstånd från den i anmälan (Anmälan, 

miljöfarlig verksamhet, Tyttinge samt Verksamhetsbeskrivning, Tyttinge – vilka bifogas) angivna 

exploateringen på fastigheten Tyttinge 1:1 med anläggandet av en verksamhetsyta om närmare 2 ha. 

 

Orsaken är att denna verksamhetsyta/parkeringsanläggning tillsammans med det nyligen genomförda 

anläggandet av parkeringsanläggningen ca 3 ha på fastigheten Skälby 1:1 norr därom (med avverkning 

av all skog och utfyllnad med avfallsmassor) kommer att bilda en 120 m bred och 400 m lång barriär 

längs hela den skogstäckta delen av kommungränsen Södertälje-Botkyrka; från den starkt trafikerade 

väg 225 (och norr därom bebyggelse och golfbana) till jordbruksmarken och järnvägen i söder. 

 

Denna barriär eliminerar den enda återstående spridningskorridoren för växt- och djurliv här. Detta 

uppfattar vi som ytterst allvarligt! Exploateringen på Skälby 1:1 lämnade i alla fall så pass mycket 

skog mellan kommunerna att den, förutom att den sammanfogade kommunerna, säkert var tillräcklig 

för just sådan spridning. 

 

Den beskrivning av "Naturvärden" som ges i verksamhetsbeskrivningen är undermålig eftersom detta 

inte ens antyds. Inte heller beskrivs hur den biologiska mångfalden i stort kommer att påverkas. 

 

Utöver detta påverkas även friluftslivet negativt i och med att det från den skogtäckta delen av 

Södertälje inte längre kommer att gå ta sig till Botkyrka (och omvänt) via skogs-/naturmark. Att 

Sörmlandsleden måste flyttas är en av konsekvenserna. 

 

Därför anser Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn att en anläggning enligt anmälan inte bör 

komma till stånd. 

 

Södertälje den 7 juli 2020 

 

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn 

 

Lars Klasén 

Remissansvarig Södertälje 

073-5638001, lars.klasen@telia.com 
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