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Yttrande ang. ärende mål nr M 151-13, tillstånd för täkt inom delar av 
fastigheterna Sundsvall Nolby 4:2 och 4:3. 
 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge att 
yttra sig över innehållet i yttrande från Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB (i 
fortsättningen kallad bolaget) gm ombudet advokatfirman Abersten HB.  
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånge har tagit del av materialet och framför 
följande i ärendet: 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
Bolaget framför att man inte anser att miljökonsekvensbeskrivningen behöver 
kompletteras med avseende på påverkan på vatten, lokalisering och påverkan på 
friluftslivet.  
 
En MKB ska enligt lagen (miljöbalken) jämföra alternativa lokaliseringar och deras 
miljöeffekter bland annat påverkan på friluftsområdet. Detta anser vi inte har 
tillgodosetts. Vidare syftar lagen till att påverkan på natur och miljö av en tilltänkt 
exploatering ska vara klarlagd innan ett tillstånd ges, detta för att man ska kunna 
bedöma omfattningen av påverkan på naturen och de försiktighetsåtgärder som måste 
vidtas för att inte skadan ska bli större än vad som är nödvändigt och rimligt.  
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånge anser därför att en komplettering av MKB 
ska vara ett krav vid en eventuell exploatering.  
 
Lokaliseringens påverkan på friluftsområdet 
 
Bolaget framför att de inte delar Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånges 
uppfattning om att gällande översiktsplan är väl underbygd med tydliga 
ställningstaganden om lämplig användning av markområden och hur intressen bör 
vägas mot varandra.  
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånge finner detta påståenden vara upprörande.  
Sundsvalls kommun har sedan 80-talet reserverat det aktuella området för 
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friluftsändamål som huvudanvändning. Även om man inte tydligt i ÖP redovisat vilka 
verksamheter som ”ej är lämpliga inom Södra Berget-området” så innebär 
överenskommelsen enligt miljöbalken och PBL mellan kommunen och staten att det 
allmänna intresset friluftsområde ska prioriteras vid konflikter mellan andra allmänna 
intressen och enskilda intressen. Staten har aldrig haft några invändningar mot 
kommunens olika översiktsplaner och har delat kommunens bedömning. I den 
prioritering som kommunen lagt i sina översiktsplaner ligger självklart att andra 
intressen som påtagligt skadar friluftsvärdena inte skall tillåtas.  
 
Att kommunen inte i sin ÖP pekat ut lämpliga områden för bergtäkter innebär inte att 
täkter kan tillåtas i strid mot andra allmänna intressen. Intresseorganisationer för 
bergtäkter bör tillsammans med kommunerna i länet utreda lämpliga områden för 
bergtäkter för att underlätta för bolagen vid framtida exploateringar.  
 
Bolaget framför också att Gansca-deponin och E4-dragningen redan påverkar det 
aktuella området, varför den tilltänkta bergtäkten marginellt skulle påverka frilufts- 
och rekreationsintressena. Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånge vill med kraft 
framföra att bara för att det inom hela Södra Berget-området finns en kategorisering av 
olika viktiga områden ur friluftssynpunkt i ÖP så innebär det inte att en bergtäkt inte 
skulle störa friluftintressena. Inom ett så stort område är det en mycket stor kvalitet att 
det både finns områden med intensiva friluftsanläggningar som vid Södra Berget-
hotellet med många skidspår mm liksom att det finns områden som är lämpliga att 
vandra i och uppleva naturen. 
 
Att man gjort stora ingrepp som E4 och Gansca-deponin i östra delen av området 
innebär tvärtom att där inte bör göras fler störande ingrepp som skadar 
friluftsintressena och möjligheterna att nå friluftsområdet från kringliggande 
bostadsområden. E4-bygget har tex gjort flera passager över E4 för att förbättra 
kontakten mellan bostadsområdena och friluftsområdet. 
 
Frågan om utredning för att bilda ett kommunalt naturreservat av friluftsområdet 
Södra Berget är väckt av miljönämnden i Sundsvall.  
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånge anser att sakinnehållet i bolagets yttrande 
inte föranleder Naturskyddsföreningen Sundsvall –Ånge att ändra inställning i frågan 
och yrkar på att domstolen undanröjer miljöprövningsdelegationens beslut att bevilja 
tillstånd till bergtäkt inom området.  
 
Lisbeth Jakobsson 
ordförande 
 


