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Till Mark- och Miljödomstolen, Nacka Tingsrätt

Mål nr. M 2025-21: Swerock AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
bergtäktsverksamhet m.m. på fastigheterna Björksättra 1:3 och Gladö 76:5
Ovan ärenden har kommit till Naturskyddsföreningen Huddinges kännedom genom en eller flera
medlemmar, varpå vi vill lämna våra synpunkter i ärendet.

Våra synpunkter
Naturskyddsföreningens strävan i alla sammanhang är att slå vakt om vår natur och miljö. Vi
arbetar långsiktigt mot alla former av natur- och miljöförstöring, samt negativ påverkan på vårt
klimat.

Med detta sagt förespråkar vi att ni i berört projekt tar hänsyn till såväl naturvärden som miljö-
och klimatpåverkan i ert arbete. Måna om befintlig natur och miljö, samt dess naturliga påverkan
på den biologiska mångfalden. Man bör även ta hänsyn till och betänka de klimatförändringar vi
ser i dagsläget (såsom ökad nederbörd och högre temperaturer) samt det vi enligt forskarna kan
se inom åtminstone de närmaste decennierna.

I detta fall anser vi även att största möjliga hänsyn bör tas till områdets vattensystem. Det får
under inga omständigheter komma ut miljöfarliga ämnen i vare sig grundvatten, närliggande
våtmark eller övrig natur. Att rena påverkat vatten eller område  i efterhand bör inte ses som ett
alternativ för att få genomföra detta projekt.

I skrivelsen framgår att “De våtmarker som finns inom det planerade brytområdet försvinner. De
är dock små och innehåller inte några höga naturvärden enligt den genomförda
naturvärdesinventeringen varför planerad verksamhet inte påverkar möjligheten att uppnå
miljömålet på ett betydande sätt.” Här bör man vara medveten om att alla ingrepp i naturen har
sin påverkan, speciellt vad gäller påverkan av våtmarker. Våtmarker är idag en särskilt utsatt
miljö som vi snarare behöver mer av (oavsett höga naturvärden eller ej) än att de försvinner.

Man nämner en hel del i skrivelsen om bullers påverkan på byggnader och människor men vi
vill poängtera att buller även påverkar djur- och växtliv. Vi uppmanar därför till stor försiktighet
vad gäller buller.



Den gyllene regeln är att orsaka minsta möjliga påverkan och ta största möjliga hänsyn till
områdets naturliga miljö.
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