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Ansökan i miljömål
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svevia AB ansökt om tillstånd enl. 9 kap.
miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet, återvinningsverksamhet,
asfalttillverkning samt tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (bortledning
av grund- och ytvatten) inom fastigheterna Finja-Hörlinge 6:1 och Björkeröd 1:13,
Hässleholms kommun.
Ansökan avser verksamhet under 25 år och omfattar bl.a. täkt av berg till en total mängd av
10,5 miljoner ton varav högst 550 000 ton material sammantaget per år, bortledning av
grund- och ytvatten till ett medelutflöde från den planerade täkten på cirka 300 000 m3/år
(9,5 l/s) samt användning av inerta schaktmassor för anläggningsändamål till en totalt mängd
om 1 000 000 ton.
Ansökan avser även en ansökan om dispens enligt 14 och 15 §§ artskyddsförordningen för
det fall mark- och miljödomstolen anser att sådan behövs.
Verksamheten/åtgärden omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap.
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen), eftersom mer än 10 ton sprängmedel
kan komma hanteras vid sprängning.
Den planerade vattenverksamheten uppges beröra följande fastigheter (samtliga inom
Hässleholms kommun)
Björkeröd 1:11, Björkeröd 1:12, Björkeröd 1:13, Finja-Hörlinge 1:3, Finja-Hörlinge 1:5,
Finja-Hörlinge 2:7, Finja-Hörlinge 3:10, Finja-Hörlinge 3:18, Finja-Hörlinge 3:7, FinjaHörlinge 6:1, Gunnarstorp 2:8, Gunnarstorp 3:11, Ravnahalla 2:2, Vedema 3:2 och Vedema
3:8.
Nedströms liggande markavvattningsföretag utgörs av Finjasjön och Ballingslövssjönssänkningsföretag (Övre Almaåns samfällighet).
Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast den 6 september 2021. Ange fullständiga
kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens
målnummer M 1032-21. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid
och senast vid domstolens huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda
yrkanden.
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Kungsgatan 8
Telefon
0470-560 100

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 81
351 03 Växjö

E-post
mmd.vaxjo@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt
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Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Anna Hjelmqvist,
Hässleholms kommun, Miljönämnden, Stadshuset, Hässleholm, tfn 0451-26 84 18.
Kallelser och andra meddelanden införs i Norra Skåne.
Mark- och miljödomstolen
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