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Ansökan i miljömål
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har NCC Industry AB ansökt om tillstånd
enligt 9 och 11 kap, miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet, vattenverksamhet
m.m. på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och 19:9 i Lunds kommun.
Ansökan avser att bedriva täkt av berg under 30 år med en maximal total volym utbruten
mängd berg om 30 miljoner ton (max 1,5 miljoner ton per år), att bedriva krossning och
sortering av berg samt allt till täktverksamheten hörande åtgärder, att för täktverksamheten
inom brytområdet bortleda inläckande yt- och grundvatten upp till maximalt 1 100 000 m3
per år vid fullt utbruten täckt, att bedriva återvinningsverksamhet av icke-farligt avfall, att
föra in icke-farligt avfall för anläggningsändamål m.m.
Bolaget yrkar därutöver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000), samt dispens
från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § för borttagande av två stenmurar och ett småvatten.
För det fall verksamheten står i strid med förbuden i artskyddsförordningen ansöker bolaget
reservationsvis om dispens från artskyddsförordningen.
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).
Verksamheten uppges beröra de fastigheter som finns listade i sakägarförteckning till
ansökan. Dessa fastighetsägare får en egen kopia av denna kungörelse.
Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast den 16 augusti 2021. Ange fullständiga
kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens
målnummer M 5307-19. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid
och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare
framställda yrkanden.
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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