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Mål nr M 7189-15, Skanska Asfalt och Betong AB. Synpunkter från 
Naturskyddsföreningen 
 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av ansökan från Skanska Asfalt och Betong 
AB om tillstånd enligt miljöbalken för täkt och vattenverksamhet på fastigheterna Froby 
4:1, Bälby 4:1 och Bälby 3:1 i Erikslundsområdet i Västerås kommun och ber att få lämna 
nedanstående synpunkter.  
Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som 
Naturskyddsföreningen.  
 
Naturskyddsföreningen har tidigare yttrat sig över ÖP 63, Översiktsplan för Erikslund i 
Västerås (mars 2014) och över samrådsunderlag från WSP Environmental (december 
2014).  
 
I båda dessa yttranden har Naturskyddsföreningen förordat att Västerleden får en mera 
nordlig och västlig dragning och att ett större område skulle avsättas och speciella åtgärder 
planeras för den större vattensalamanderns fortlevnad.  
 
Naturskyddsföreningen önskade i dessa yttranden att Västerleden får en dragning med 
större avstånd till våtmarker och sumpskog detta bl.a. för att minska risken att dessa 
förorenas av såväl dagvatten som från eventuella olyckor. Dragningen bör t.ex. vara längre 
västerut och sedan rakt genom det nu tänkta verksamhetsområdet öster om bergtäkten. 
Förslagsvis slopas detta verksamhetsområde. På så sätt skyddas tre våtmarker betydligt 
bättre. I två av de berörda våtmarkerna har vanlig groda och mindre vattensalamander 
påträffats. Dess våtmarker kan på sikt även bli tillhåll för t.ex. större vattensalamander.  
 
Naturskyddsföreningen konstaterar att i samrådsunderlaget, liksom i föreliggande ansökan, 
är ovannämnda verksamhetsområde helt inramat för Skanskas räkning men det ändrar inte 
vår ståndpunkt beträffande dragningen av Västerleden, dvs så liten påverkan på Långkärret 
som möjligt och så nära Skankas planerade verksamhetsområde som möjligt.  
 
Naturskyddsföreningen menar att västerleden skall korsa Långtjärn så långt norrut som 
möjligt och så rakt öst-västlig riktning som möjligt.  
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Om Naturskyddsföreningens tidigare skrivelser i detta ärende inte finns inlämnade till 
Mark- och  miljödomstolen kan vi skicka dom separat.  
 
Kommentarer från Naturskyddsföreningen till ansökan och MKB, mål M 1789-15.  
 
Hushållning med naturresurser.  
Naturskyddsföreningen vill här framhålla att hushållning med ändliga naturresurser är av 
största vikt. Naturskyddsföreningen upplever att företag likväl som samhället dock har för 
kortsiktiga perspektiv i många lägen. Denna debatt blir mer och mer aktualiserad och NF 
önskar nu få belyst hur tillgången på lämpligt berg finns i Västra Mälardalen ur ett 
långsiktigt perspektiv, minst storleken 100 -150 år, vid brytning och produktion enligt 
senaste årsmedelvärden från samtliga aktiva aktörer.  
Naturskyddsföreningen menar att tillstånd för ny täkt ( Skanska eller annan aktör) ej skall 
utfärdas förrän en sådan tillgänglighetsanalys finns.  
I ansökan hänvisas på sidan 12 till rapporten ” Hushållning med berg och grusmassor – 
Planeringsunderlag för Västra Mälardalen” där det ansökta täktområdet är utpekat som 
lämplig lokalisering.  
Naturskyddsföreningen menar att varje ny ansökan, inklusive nu aktuell ansökan, om berg- 
och grustäktsverksamhet skall innehålla redovisning av hur det långsiktigt ( minst 100 – 
150 år) påverkar tillgången av dessa naturresurser och att det skall prövas av Mark- och 
miljödomstolen m.a.p. långsiktig tillgång och hushållning.  
Naturskyddsföreningen menar att prövning av totalt årsuttag från samtliga aktiva aktörer 
mot kända tillgångar på ändliga naturresurser får begreppet hushållning med naturresurser 
ingen eller i vart fall låg relevans.  
 
Miljökonsekvenser, ansökan s.11.  
Naturskyddsföreningen är positiv till att ett skyddsområde för vattensalamandrar och andra 
groddjur avsättes.  
I ansökan står det att Skanska kommer att leda bort grundvattnet i den planerade 
bergtäkten (sida 7). Man behöver sänka grundvattennivån (Ansökan, sida 10). 
Vattenmängden som behöver ledas bort uppgår till 220 m3/dygn (Ansökan s. 11), alltså 
inte små mängder. Man hävdar vidare, att med föreslagna vidtagna skyddsåtgärder, att 
verksamhetens påverkan på naturmiljön är av ”mindre betydelse” (Ansökan s. 11).  
  
Hur vet man att om man leder bort den mängd vatten kommer det inte att förorsaka 
förändringar i grundvattenströmmarna som kan påverka skyddsområdet för salamander? I 
själva MKB står det att ”den planerade grundvattenbortledningen bedöms medföra en stor 
påverkan på vattenflödena lokalt” (MKB s. 4). Och dessutom vet man från andra 
erfarenheter att även sprängningarna påverkar grundvattenströmmarna.  
I MKB beskrivs vidare att inom influensområdet kommer grundvattennivån att sänkas med 
0,3 m. Det framgår inte vid vilken årstid detta gäller.  
NF önskar här en beskrivning av hur grundvattennivån förväntas variera över året. 
Speciellt känsligt är ju vår och sommar m.a.p. groddjurens lek och yngel.  
Även för växtligheten i området kan grundvattentillgången ha påverkan.  
 
I MKB beskrivs att vattnet pumpas från täktens pumpgrop till en sedimentationsdam med 
oljeavskiljande funktion för att därefter avledas till skyddsområdet.  
Naturskyddsföreningen önskar se en mer detaljerad beskrivning på hur reningen av vattnet 
skall ske för att säkerställa att det ”renade” vattnet inte får en långsiktig (20 år) negativ 



Remiss Skanska Erikslund M7189-15_s1BJ Sida 3 

 

påverkan på skyddsområdet. Detta gäller såväl ev. kvarvarande oljerester samt övriga 
föroreningar från täktverksamheten.  
Naturskyddsföreningen menar att provtagning bör ske de planerade nya dammarna, i 
observationsbrunnarna och i befintliga dammar i södra delen av skyddsområdet.  
Naturskyddsföreningen önskar få fastlagt att sedimenteringsdammen får nödvändig 
utformning och eventuell nödvändig utrustning för att säkerställa reningen av vattnet. 
 
Genomströmning av vatten i de planerade nya dammarna får inte vara så stor att grodor 
och salamandrar inte klarar att fästa sina romklumpar. Likaså måste yngeln klara sig kvar i 
de lämpliga områdena i dammarna.  
 
Naturskyddsföreningen önskar få klargjort hur denna genomströmning är tänkt styras och 
ifall alternativa åtgärder kan behövas. 
  
 
För Naturskyddsföreningen i Västerås  
Med vänlig hälsning 
 
Bengt Jönsson, (ordf.)   
Tel. 070-290 40 20  
Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
 
 
 
 
 


