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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Kungsgatan 8 måndag–fredag Box 81 mmd.vaxjo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 351 03 Växjö Webbplats 

0470-560 100 www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 
 

Ansökan i miljömål 
 
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Skanska Industrial Solutions AB ansökt 
om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt m.m. inom fastigheterna Krökesbo 1:26 m.fl. i 
Nässjö kommun. Yrkandena omfattar tillstånd till både miljöfarlig verksamhet och 
vattenverksamhet. Sökanden yrkar vidare att dispens enligt artskyddsförordningen meddelas 
för den ansökta verksamheten avseende arterna grönvit nattviol och blåsippa. Verksamheten 
omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken samt av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Sevesolagen). 
  
Nedan angivna fastigheter uppges som sakägare och finns inom beräknat påverkansområde 
(samtliga inom Nässjö kommun): 
Boarp 1:22, 1:51, 1:59, 1:60; Krökesbo 1:26; Måletorp 1:1; Snuggarp 2:1, 2:5. 
 
Dessutom uppges Boarp FS:1 (Boarp 1:11, 1:20, 1:22, 1:32, 1:51, 1:53, 1:55, 1:58, 1:59, 1:60) 
samt Nässjö Affärsverk AB vara berörda. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Synpunkter med anledning av ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen senast den 3 juni 2022. 
 
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 4412-21. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Emma 
Ljungkvist Cavalcanti, Nässjö kommun, Rådhusgatan 28, Nässjö. Tel. 0380-51 80 00. 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, Vetlanda-
Posten och Tranås Tidning. 
 
Mark- och miljödomstolen 
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