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 Sundsvall-Ånge 
 
 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall - Ånge Sundsvall den 26 september 2012  
Hovrättsbacken 14 
852 37  Sundsvall 
 
 
Mark- och miljööverdomstolen 
Svea hovrätt 
 
 
Överklagande av mark- och miljödomstolen, Östersund, Hov 10:1, diarienummer 551-7114-10.  

Dom den 7 september 2012. 
 
Föreningen stödjer sig på samma grunder som till mark-och miljödomstolen men förtydligar 
skälen ur biologisk synpunkt. 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge överklagar mark- och miljödomstolens beslut att ge 
ÅkeriCentralen i Sundsvall tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring och återvinning av 
avfall inom del av fastigheten Hov 10:1 i Sundsvall. 
 
Delen täkt och förädling av fast berg ingår inte i vår skrivelse då föreningen anser att kross av 
fast berg är att föredra framför utvinning av naturgrus. Täckt för krossning av berg pågår 
också i fastigheten Hov 10:1´s närhet på Huljeåsen. En ytterligare störning pga. den nya 
verksamheten bedöms inte öka. 
 
Gammal kulturmark. 
Byn Huljen har gamla anor och det äldsta dokumentet som finns går tillbaka till 1620-talet. År 
1623 skedde nämligen en råläggning mellan en finne Joen Clemetsson och bonden Eskil 
Månsson i Hov. Före detta var trakten utmark till fäbodar till Hov´s by. 
 
Vattendelare. 
Huljebygden ligger högt och är en vattendelare för flera vattensystem. Huljeåsen ligger som 
delning mellan tre vattensystem med vatten innehållande bäcköring, nejonöga och 
flodpärlmussla. Huljesjön via Huljeån rinner ut till Ljungan, Bölesjön via Robäcken till 
Tövabäcken och vidare till Selångeresfjärden, Mosjön via Kvarsättsbäcken till Sättnaån och 
vidare till Selångersfjärden. 
 
Avfallshanteringen. 
Avfallshanteringen där den tänkta verksamheten skall pågå är på Huljeåsen med en högsta 
höjd på över 300 meter. En placering som möjliggör spridning åt alla väderstreck. Närmast 
avvattnas Huljeåsen av Stenbäcken som rinner ned till Bölesjön. Lågt placerad till öster är 
Abborrtjärnen som rinner ut i Mosjön.  
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Mannaminne. 
Ett läckage av förorenat vatten är att vänta, speciellt mycket regniga år. Ett mannaminne är 
konstaterat inte en mansålder. Människan upprepar hela tiden sina dumheter för att minnet är 
otroligt kort. Man anlägger hela tiden saker på platser där de aldrig skulle ha placerats. Det är 
bara 11 år sedan, 2001, som hela Sundsvalls kommun låg under vatten. Räddningstjänst och 
hemvärn jobbade dygnet runt för att stoppa vattenmassorna. På en del håll gick det inte. Vid 
Mosjön spolades vägen bort av framrusande vattenmassor. 
 
 
Felplacerad avfallshantering. 
En hantering med miljöfarligt avfall bör enligt vår mening ligga på en plats där föroreningar 
inte kan sprida sig. En sådan hantering skall med reningsanläggning ta hand som sitt lakvatten 
och renas till den grad att det inte utgör något hot mot sin omgivning. Detta kräver en helt 
annan anläggning än bara en plats att lagra på för att sedan glömma bort för tid och evighet. 
Naturlagen är nämligen sådan att ingenting försvinner av sig självt. 
 
Riksdagen har fastställt de sexton miljökvalitetsmålen. Tre av målen är Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö.  
Många utav våra insekter lever i sötvatten. Hit hör bäck– och nattsländor, vissa kräftdjur och 
maskar. En del av arterna lever i sötvatten hela sitt liv, andra bara under larvstadiet. Speciellt 
under larvstadiet kan de påverkas negativt av gifter som når vattendragen och sjöarna. Öring, 
mört och andra fiskar som också lever i dessa miljöer har insekter och andra ryggradslösa djur 
som föda. Försvinner arter rubbas ekosystemet och kretsloppet bryts. Vi får en förlust av den 
biologiska mångfalden. Vi vet att klimatförändringar kommer. Vi vet också att ju fler arter 
och individantal desto bättre. I det här fallet kan vattnet i bästa fall behålla sin kvalitet om 
ÅkeriCentralens tillståndsansökan till mellanlagring och återvinning av avfall avslås.  
 
Det är tunga kvalitetsmål som måste beaktas vid avfallshantering, speciellt när det gäller en 
helt ny placering på olämplig plats. Vi måste också försöka följa de krav som riksdagen 
beslutat. 
 
Naturskyddsföreningen Sundsvall – Ånge överklagar med ovan nämnda argument mark- och 
miljödomstolens beslut. 
 
 
  
 

    
Hans Andersson   Lisbeth Jakobsson 
Sekreterare    Ordförande 
 


