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Dnr 551-5536-14 Swerock AB bergtäkt på Froby 2:6 i Västerås kommun. 
 Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Västerås 
 
Naturskyddsföreningen i Västerås har tagit del av följande handlingar angående ansökan 
från  Swerock AB om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt inom fastigheten Froby 2:6 i 
Erikslundsområdet i Västerås kommun   

• Svar på begäran om komplettering …, Swerock , Jenny Malmkvist, 2016-05-17  
• Fördjupad groddjursinventering …., Calluna 2015 (2015-08-31)  
• PM, Bedömning av lokala populationer…, Calluna, Olof Rosenqvist (2016-03-31) 

 
Naturskyddsföreningen har tidigare yttrat sig till Mark- ock miljödomstolen vid Nacka 
Tingsrätt angående Skanska Asfalt och Betong AB ansökan om bergtäkt öster om 
Swerocks planerade täktområde. 
Fortsättningsvis förkortas Naturskyddsföreningen i Västerås enbart som 
Naturskyddsföreningen eller NF 
 
Synpunkter från 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 
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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.  
 
 
 
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. Speciellt viktigt är det för berg med 
hög kvalitet t.ex. för betongtillverkning 
Naturskyddsföreningen menar att tillstånd för ny täkt ( Skanska, Swerock eller annan 
aktör) ej skall utfärdas förrän en sådan tillgänglighetsanalys finns.  
I rapporten ” Hushållning med berg och grusmassor – Planeringsunderlag för Västra 
Mälardalen” är 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 utan 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, speciellt beträffande vattensalamandrar och groddjur.  
 
Naturskyddsföreningen ser positivt på att såväl Swerock AB som Skanska AB planerar 
avsätta skyddsområden för vattensalamandrar och andra groddjur.  
Men NF anser att det behöver göras en total översikt och samlad bedömning av 
konsekvenserna för vattensalamandrar och groddjur. Det är tre större verksamheter som 
planeras för området  

• Swerock AB, planerade bergtäkt  
• Skanska AB, planerad bergtäkt  
• Västerleden  

 
Behovet av en samlad bedömning och samordnad planering av skyddsåtgärder blir särskilt 
tydlig när man läser Calluna PM, Bedömning av lokala populationer …, av Olof 
Rosenqvist 2016-03-31. Här framgår att åkergroda påverkas mest av Swerock AB bergtäkt 
medan salamandern påverkas mest av Skanska AB bergtäkt. Dessutom ligger potentiella 
spridningsområden, enligt Calluna, för åkergroda och större vattensalamander nästan helt 
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inom Skanska AB:s område. Se figur 2 på sidan 7, ”Viktiga habitat för större 
vattensalamander …..”.  
 
Swerock AB planerar för skyddsområde med 3 seriekopplade dammar norr om sitt 
täktområde. Skanska AB planerar för ett skyddsområde med seriekopplade dammar väster 
om täktområdet och den planerade västerleden.  
 
NF anser att en samlad utredning skall göras de båda täktområdena samt för Västerledens 
dragning för att bl.a. utreda:  

• Kan de tänkta skyddsområdena sammanlänkas så att en bra spridningsvägar och 
korridorer skapas i båda riktningarna för salamandrar och groddjur  

• Flödet genom de tänkta dammarna inte blir större än att rom på tänkta lekplatser 
kan fästa och sitter kvar  

• Behöver förbiflöden ordnas så att flöden i t.ex. dammarna ej blir för stora eller kan 
in-och utloppen placeras så att tänkta lekplatser ej störs 

• In- och utlopp ur dammarna placeras så att strömmarna i dammarna ej påverkar 
lekområden  

• Hur de tänkta skyddsområdena, inklusive dammarna, skall skötas efter eventuella 
bergtäkter upphör? Pumpning av vatten till dammarna, underhåll av diken, 
underhåll av skog så ej lekområden får tillräckligt med sol, underhåll av 
spridningskorridorer etc.?  

• Vem som skall ha ansvar för skötseln av skyddsområdena?  
• Skall medel avsättas till en fond vars avkastning skall användas för skötsel av 

skyddsområdena.  
• Hur påverkar den sänkta grundvattennivån omkringliggande våtmarker och diken  

  
 
 
 
 
 
För Naturskyddsföreningen i Västerås  
Med vänlig hälsning 
 
Bengt Jönsson, (ordf.)   
Tel. 070-290 40 20  
Bengt.eb.jonsson@gmail.com  
 
 
 
 
 


