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Mark- och miljödomstolen 
 
Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Scandinavian Stone 
Naturstenskompaniet AB (bolaget) ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och 
utökad täktverksamhet i 25 år samt mottagning, lagring och hantering av externa rena 
jordmassor samt även vattenverksamhet i form av bl.a. avsänkning av grundvattennivån och 
bortledning av vatten, allt vid Bårarp Stenbrott i Halmstads kommun. Verksamheten 
omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 
  
Verksamheten uppges ske inom fastigheterna Allgustorp 1:1, 4:1, 5:1 och 6:1, Rävinge-
Bårarp 1:1, 2:1, 3:1 och 12:1, Nygård 1:1 och Röllike 2:1, alla i Halmstads kommun. Bolaget 
har vidare uppgett att följande fastigheter eventuellt kan anses berörda avseende sökt 
vattenverksamhet Röllike 2:1, Steninge-Nortorp 4:3 och 4:20, Nygård 1:1, Allgustorp 1:1, 
1:2, 4:1, 5:1, 6:1, 8:2, 9:1, 9:2, 9:3, 9:4 och 9:5, Rävinge-Bårarp 1:1, 2:1, 3:1 och 12:1, Toften 
1:1 och 1:2, Stålarp 1:13, 1:2 och 2:2, Grinnarebolet 1:1, 1:4 och 2:1, Äskered 1:7 samt 
Tagslätt 1:1.    
 
Bolaget har också yrkat (domstolens aktbilaga 5) att domstolen i målet genom deldom ska ge 
tillstånd till fortsatt täktverksamhet med brytning och utleverans av bergmaterial fr.o.m. den 
31 december 2021 t.o.m. den 31 december 2025 under de förutsättningar och på de villkor 
som anges i miljödomstolens domar den 21 december 2006 i mål nr M 643-09 och den 9 
februari 2010 i mål nr M 643-09 samt mark- och miljödomstolens dom den 15 april 2015 i 
mål nr M 2139-14. För det fall tillståndet till vattenverksamhet skulle anses begränsat i tid i 
nämnda domar yrkar bolaget att motsvarande tid beslutas om för fortsatt vattenverksamhet 
enligt meddelade tillstånd.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 23 september 2021.  
 
Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid 
domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda 
yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som 
förekommit under huvudförhandlingen.  
 
Den del av ansökan som gäller ovannämnda yrkande om deldom kan dock komma att 
avgöras på handlingarna när tiden för att yttra sig över denna kungörelse har gått ut. 
  
Synpunkter skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 

http://www.domstol.se/personuppgifter
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Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter 
och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 504–21. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Vibeke 
Österblad, Kommunledningsförvaltningen i Halmstads kommun, Besöksadress: Rådhuset, 
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad, tel. 035-13 73 13. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Hallandsposten och Hallands Nyheter. 
 
 


