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Handläggare  

Anna Ahrling 
MEX 
Gruppchef mark och fastighetsgruppen 
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Anna.ahrling@sodertalje.se 

Mottagare 

Miljönämnden 
Tekniska nämnden 

Yttrande avgränsningssamråd avseende bergtäkt på fastigheten 
Bränninge 1:19 

 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnderna 
Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en remiss från WSP, på uppdrag av Skanska Industrial 
Solutions AB, angående avgränsningssamråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken. Samrådet avser fråga om 
etablering av bergtäkt på fastigheten Bränninge 1:19, se bilaga 1.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår miljönämnden och tekniska nämnden att godkänna föreslaget 
remissvar. Av svaret framgår att Södertälje kommun anser att föreslagen etablering och lokalisering är 
olämplig. Skälen till detta är att åtgärden medför:  

• Störningar för omgivningen och infrastruktur 

• Negativ påverkan på vatten, natur och framtida bebyggelseutveckling 

 

Sammanfattning av ärendet 
Med hänsyn till det stora antal boende, trafikanter och naturvärden som blir berörda av denna 
täktetablering är den föreslagna verksamheten och lokaliseringen olämplig och den skulle medföra 
negativa konsekvenser. Till följd av detta föreslår samhällsbyggnadskontoret att miljönämnden och 
tekniska nämnden godkänner det föreslagna yttrandet.  

 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar avgränsningssamråd enligt miljöbalkens 6 kap 30 § 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19 

Föreslaget remissvar 

Kartbilaga, bilaga 1 

 

Samberedning 
Ärendet har samberetts med miljökontoret. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En etablering av en bergtäkt på föreslagen lokalisering kan medföra positiva ekonomiska konsekvenser 
för kommunen då den innebär arbetstillfällen. Den föreslagna åtgärden skulle också medföra negativa 
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ekonomiska konsekvenser med anledning av ökade kostnader till följd av ett ökat antal fordonsrörelser 
med tunga fordon till och från anläggningen samt förstörelse av naturvärden och rekreationsområde. 

 

Homan Gohari 

 

Sune Eriksson 

Samhällsbyggnadsdirektör Enhetschef Mark och exploatering 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Handläggare 

Miljökontoret 
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2019-09-17 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Synpunkter på samrådshandlingar gällande avgränsningssamråd 
enligt 6 kap, 30 § Miljöbalken för bergtäkt med vattenverksamhet på 
fastigheten Bränninge Gård 1:19 

 

Södertälje kommun, genom Samhällsbyggnadskontoret, har getts möjlighet att yttra sig i 
avgränsningssamråd gällande bergtäkt på del av fastigheten Bränninge gård 1:19.  

Den föreslagna verksamheten och lokaliseringen är olämplig. Skälen till detta är att åtgärden 
medför:  

• Störningar för omgivningen och infrastruktur 
• Negativ påverkan på vatten, natur och framtida bebyggelseutveckling 

 

Störningar för boende, skola och friluftsliv 
Trafik och buller 

Etableringen av bergtäkten innebär ett väsentligt ökat trafikflöde med tunga fordon på väg 525 
genom Pershagen. Förändringen av ytterligare 180 fordonsrörelser per dag beräknas ge ökning 
med 3dB(A), vilket upplevs som en fördubbling av störningsupplevelsen. Vägen passerar nära 
skola och bostäder. Gatorna trafikeras idag inte av tunga fordon och hastighetsbegränsningen är 
40 km/h. Tung trafik kommer att medföra risk för olyckor för de som bor och vistas i närheten 
av vägen.  

Olägenhet i form av buller från transporter och sprängningsarbeten kommer att påverka 
Pershagens stadsdel liksom friluftsliv mycket negativt. Det finns mycket stor risk för att 
riktvärdena för buller, i vart fall för de närmast belägna bostäderna, kommer att överskridas.  
Även bebyggelse som är belägen längre bort som fritidsområdena vid Lerhaga och Åleström 
belägna ca 2000 m ifrån den planerade täkten kommer att bli störda av buller. Detta då buller 
från den planerade verksamheten når områdena via vattenytan som har låg dämpande förmåga 
mot ljud.  

Lukt 

Det kommer att uppstå luktstörningar från det asfaltverk som planeras inom täkten. 
Bebyggelsen i Pershagen ligger i den förhärskande vindriktningen varför de boende samt skola 
och förskola kommer att påverkas negativt.  
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Vibrationer och damning 

Radhusbebyggelse vid Bränninge gård ligger mindre än 400 m från täkten och vid sprängningar 
kommer de boende att uppleva störningar av höga vibrationsnivåer. Olägenheter på grund av 
damning i samband med täktverksamheten och krossning kommer att uppstå.  

Övrigt 

En täktverksamhet skulle medföra så stora olägenheter för hästhållningen vid Bränninge gård att 
verksamhetgen inte skulle gå att bedriva. 

Täkten medför även att det inte längre skulle vara möjligt att vistas i naturområdet. 

Störningar för infrastruktur 

Täkten är tänkt att etableras direkt mellan stambanan och E4 som utgör huvudväg för trafik på 
järnväg och landsväg mot södra Sverige. Störningar gentemot trafiken på E4 och stambanan 
kommer att uppstå då bergtäkten med tillhörande verksamheter genererar en ökad 
trafikbelastning och avstängningar vid sprängningsarbeten. Risken med vibrationer och skador 
på järnvägstunnel och underfart vid motorvägen måste redovisas då dessa ligger i närområdet 
vid sprängning. 

Påverkan på yt- och grundvatten 

I beskrivningen av verksamheten framgår att grundvattenförhållanden och ytvattenavrinning 
kommer att förändras. Däremot beskrivs det inte hur närliggande vattendrag, Bränningeån eller 
de närliggande sjöarna Lanaren och Lilla Lanaren, kommer att påverkas av verksamheten.  

Erfarenhet från befintliga bergtäkter visar på ökade föroreningar i dagvattenflödet, främst av 
kväve och partiklar som orsakar grumling. I samband med etablering då jordtäcket avlägsnas 
och bergytan friläggs, sker ökad okontrollerad dagvattenavrinning. Ökad damning vid borrning 
och transporter ger även mer förorenat dagvatten jämfört med orörd terräng. 

Påverkan på vattenförekomst 

Bränningeån är klassad som en ytvattenförekomst enligt miljökvalitetsnormerna för vatten. I 
handlingarna hänvisas till den klassning som gjorts 2013-2014, men det finns senare klassningar 
gjorda i VISS.  

Enligt EU:s vattendirektiv och miljökvalitetsnormerna får vattenförekomsters ekologiska och 
kemiska status inte försämras. Verksamhet som kan medföra att status för en vattenförekomst 
försämras för en enda del av statusen (uppdelat i kvalitetsfaktor/parametrar) är inte tillåtna. EU-
domstolens förhandsbesked i Wesermålet har visat på att detta krav är strängt och applicerbart 
på all form av verksamhet som kan påverka vattenförekomster. Miljöbalken har som en följd av 
detta skärpts från och med 2019-01-01, till exempel togs rimlighetsavvägningen bort. Utsläpp 
till Bränningeån, eller annan störning från verksamheten som riskerar att försämra åns status 
och möjlighet till att uppnå god status till 2027 är inte tillåten. 
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Enskilda vattentäkter 

Verksamheten kommer att påverka grundvattenförhållandena och det finns stor risk att enskilda 
brunnar i omgivningarna påverkas negativt. 
 
Strandskydd 
Bränningeån och sjön Lanaren omfattas av strandskydd med 100 meter inåt land. Det gör 
föreslagen lokalisering av bergtäkt och tillhörande verksamheter i områdets norra delar liksom i 
dess sydvästra delar mycket olämplig då den motverkar strandskyddets syfte. 

Påverkan på natur  
Naturvärden 

Den planerade bergtäkten ligger i ett naturområde som har inventerats utförligt främst med 
avseende på växter (Fördjupad inventering av naturvärden på fastigheten Bränninge gård 1:19 i 
Södertälje kommun, Hans Rydberg, Linnea Natur & Ekologi) och i viss mån avseende djur och 
svamp. Stora delar av området har höga naturvärden och ett brandfält finns på Bränningeberget. 
Många arter är helt beroende av brända miljöer och dessa får därför unika värden. Totalt 
hittades 61 naturvårdsarter i inventeringen. En bergtäkt tar bort alla möjligheter för dessa 
naturvärden att finnas i området.  

I området har vid tidigare inventering rödlistade och fridlysta arterna gröngöling, mindre 
hackspett och spillkråka hittats. Alla dessa arter är knutna till naturvärdena död ved och gamla 
träd. De är vidare listade i bilaga II för strikt skyddade djurarter i Bernkonventionen och de är 
prioriterade arter i Svenska Skogsvårdslagen. Spillkråkan är dessutom listad i 
artskyddsförordningens bilaga 1 och har således ett mycket starkt skydd. Förlust av livsmiljöer 
är synnerligen besvärliga omständigheter för spillkråka då livsmiljöerna inte kan återskapas i 
och med att gamla träd är ett krav. Spillkråka har dessutom stora revir vilket innebär att 
kompensationsåtgärder försvåras ytterligare. Vidare har de starkt hotade arterna sydfladdermus 
och dammfladdermus hittats i närområdet. De är listade i bilaga II för strikt skyddade djurarter i 
Bernkonventionen och i artskyddsförordningens bilaga 1 och har således ett mycket starkt 
skydd. Den planerade verksamheten kommer att bidra till att habitat för rödlistade och fridlysta 
djurarter minskar och att möjligheterna för arternas överlevnad försvåras.  

Skyddad natur och pollinering 

För besökare i Öbackens naturreservat uppstår två främmande störningsupplevelser i form av 
buller och lukt från täktverksamhet och asfaltverk. Naturreservat får inte utsättas för störning av 
vare sig buller, damm, utsläpp eller annat av verksamheten som riskerar naturreservatets höga 
naturvärden.  

Södertälje kommuns pollineringsplan visar på att viktiga livsmiljöer och spridningsvägar finns 
runt hela Bränningebergets norra, västra och södra sida. Pollinatörer står för viktiga 
ekosystemtjänster men minskar kraftigt i dagsläget varför negativ påverkan på viktiga 
livsmiljöer och spridningsvägar är allvarlig. Den tänkta verksamheten kommer att vara ett 
hinder för pollinatörernas spridningsvägar och påverka deras livsmiljö mycket negativt.  
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Söder om Bränningeberget har Skogsstyrelsen utsett naturvärden bestående av lövsumpskogar 
och i norr ett naturvärde bestående av en lövlund vid Bränningeåns utlopp från sjön Lanaren. 
Bränningeån och ravinen som den löper i är nyckelbiotopsklassade av Skogsstyrelsen. 
Naturvärdena i undersökningsområdet bedöms vara höga. Vidare bör nämnas att utter finns i 
Bränningeån. Uttern är rödlistad och fridlyst och är en art som är särskilt känslig mot 
miljögifter. 

 
Påverkan för framtida bebyggelseutveckling  

Det pågår arbete med planläggning för bostäder och andra verksamheter i närområdet. En 
bergtäkt skulle hindra den planerade samhällsutvecklingen och försvåra kommunens 
bostadsförsörjningsuppdrag. I det fall att täkten etableras och blir satt i drift under 20-30 år 
kommer områdets naturvärden att förstöras för all framtid.  

Sammanfattning 

Med hänsyn till det stora antal boende, trafikanter och naturvärden som blir berörda av denna 
täktetablering är den föreslagna verksamheten och lokaliseringen olämplig och den skulle 
medföra negativa konsekvenser.  
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