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Meddelande i miljömål
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har AB Sydsten ansökt om tillstånd enligt
miljöbalken till täktverksamhet m.m. och vattenverksamhet inom fastigheterna Önneslöv
38:3 m.fl. i Lunds kommun, Skåne län. Verksamheten/åtgärden omfattas av kraven på
specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Den ursprungliga ansökan om nytt
tillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har kungjorts av mark- och
miljödomstolen den 8 mars 2019. Bolaget har nu genomfört kompletterande utredningar och
justerat sina yrkanden varför ansökan nu kungörs på nytt. Ingen utvidgning av täktområdet
avses ske. Fortsatt brytning kommer endast att ske på djupet.
AB Sydsten yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd
• att under 25 år bedriva täkt av 35 miljoner ton berg och 1,5 miljoner ton morän;
• att under tillståndstiden ta ut högst 2,3 miljoner ton berg och morän årligen;
• att till täkten ta in 500 000 ton externa massor för anläggningsändamål;
• att avsänka grundvattennivån under brytningstiden till lägsta nivån -22 meter inom
brytområdet;
• att bortleda högst 1,6 miljoner m3 yt- och grundvatten beräknat som rullande medelvärde
under de senaste 5 åren, via dikningsföretag till recipient, varav söderut maximalt 40 l/s, och
västerut maximalt 65 l/s; och
• att i övrigt utföra och bibehålla de anläggningar, dammar, brunnar och ledningar m.m. som
erfordras för att bedriva verksamheten.
AB Sydsten yrkar även att domstolen ska bevilja tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken att
bedriva verksamhet som kan påverka Natura 2000-området Knivsås-Borelund.
Bolaget yrkar att, såsom skadeförebyggande åtgärd, utföra påfyllning av Lovénsjön från
uttagsbrunnar på fastigheten Önneslöv 38:3.
AB Sydsten yrkar även dispens enligt 14 § artskyddsförordningen för att flytta eller avlägsna
exemplar av större vattensalamander och åkergroda, samt dispens enligt 7 kap. 11 §
miljöbalken för att ta bort och flytta de stenmurar som finns inom verksamhetsområdet.
Bolaget har även föreslagit en prövotid om 5 år från det att tillståndet vunnit laga kraft för
att utreda hur sprickbildningar i omgivande diabasgångar kan tätas samt hur vattennivån i
Lovénsjön på så sätt kan hållas på en nivå som bidrar till att Natura 2000-området inte
påverkas av verksamheten.
Bolaget har nu även uppdaterat och sammanställt samtliga föreslagna villkor för
verksamheten inklusive ett nytt villkor avseende Lovénsjöns vattennivå.
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Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) eftersom mer än 10 ton sprängmedel
hanteras i samband med sprängning.
Verksamheten uppges beröra ett stort antal fastigheter, främst inom ett område cirka 1 km
nordväst och sydost om täktområdet, vilket är beläget öster om Dalby samhälle. Den nu
reviderade ansökan innebär att fler fastigheter kan anses berörda jämfört med då ansökan
kungjordes första gången.
AB Sydsten yrkar även att få tillträde enligt 28 kap. 3-4 §§ miljöbalken till ett antal fastigheter
för anläggande av kontrollbrunnar samt utloppsledning för vatten till Lovénsjön.
En miljökonsekvensbeskrivning gavs in i samband med den ursprungliga ansökan. Bolaget
har nu i samband med den reviderade ansökan även ingivit vissa kompletterande utredningar
rörande bl.a. hydrogeologi.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, som inte tidigare
inlämnats till domstolen, ska ges in skriftligen senast den 27 augusti 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.
Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även
e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 4188-18.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen
Emilia Bengtsson, Lunds kommun, kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund.
Tel. 046-359 83 03.
Kallelser och andra meddelanden införs i Sydsvenskan.
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