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Det vore önskvärt att Lunds kommun tar ett samlat grepp i de stora bergtäktsärenden som för
tillfället är aktuella i Lunds kommuns östra delar. Lunds kommun har i många år varit en av
Sveriges största producenter av sten, grus och andra bergmaterial. Det är Romeleåsens
högkvalitativa men dock begränsade bergmaterial som gör att Lunds kommun har fått en unik
roll som stor leverantör av bergmaterial för den växande Öresundsregionen.
I den nyligen antagna översiktsplanen för Lunds kommun har kommunfullmäktige ställt sig
bakom följande ställningstaganden:
•

Lunds kommun ska noga pröva markanvändning som påtagligt kan försvåra
utvinningen av sten och grus i befintliga täkter.

•

Lunds kommun intar en restriktiv hållning till utvidgning och öppnande av nya täkter.
Lunds kommun förespråkar utnyttjande av befintliga täkter med hänsyn till den
påverkan på omgivningen varje täkt har. För att minimera intrånget i landskapet skall
fortsatt utvinning i första hand ske på djupet.

•

Lunds kommun ska bevaka att stentäkten vid Skrylle rekreationsområde avvecklas så
att friluftslivets intressen kan utvecklas.

•

Lunds kommun ska, fortsatt, verka för att en grushushållningsplan utarbetas för hela
Skåne, där man även beaktar möjligheterna till utvinning i övriga delar av Sydsverige.
Denna plan ska även omfatta övergång till andra transportsystem såsom till exempel
järnvägs och sjötransporter, samt utreda lämpliga lägen för omlastningsterminaler.

Det finns många och stora utmaningar med de aktuella bergtäktansökningarna. Det gör att
Lunds kommun bör ta ett samlat grepp för hur vi ska hantera dessa bergtäktsansökningar.
Miljönämnden behöver ha stöd och uppbackning av både kommunledningen och övriga berörda
nämnder i det fortsatta arbetet med de aktuella bergtäktsansökningarna i Lunds kommun.
Därför behöver kommunstyrelsen hantera frågan för att möjliggöra en samlad hantering inom
Lunds kommun. Om Lunds kommun ska ha goda möjligheter att få igenom våra ståndpunkter
i de aktuella bergtäktsärendena så är det viktigt att kommunstyrelsen tar en aktiv roll i dessa
ärenden.
De aktuella bergtäktsansökningarna:
•

Täkt 1415-213 i Dalby (Sydsten) har tillstånd som gäller till och med 2024. Bolaget
avser att ansöka om en ny tillståndstid på 25 år med en utvidgad verksamhet. Samråd
med Länsstyrelsen och kommunen har ägt rum.

•

Täkt 1482-222 i Norreskog, Veberöd, (Swerock) har tillstånd som gäller till och med
2019

•

Täkt 1462-17 vid Skrylle, Södra Sandby, (NCC) har tillstånd som gäller till och med år
2028 för fördjupning och utvidgning mot nordost av befintlig täkt. NCC har tidigare
uttalat en viljeinriktning att inleda brytning även väster om vägen mellan Dalby och
Södra Sandby.
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De största utmaningarna finns troligtvis kring NCC:s ansökan om att utöka täktverksamheten
vid Skrylle, där följande frågor borde lyftas av Lunds kommun samlat. Här finns också ett
nystartat upprop från närboende mot en utökning av NCCs täktverksamhet.
1. Lunds kommun har alltid varit mot att NCC ska få expandera sin verksamhet till västra
sidan av Sandbyvägen. De har tidigare försökt med detta i olika former även liknande sätt
som de gör nu, om att inrätta ett materialupplag på platsen. Om vi tillåter att
täktverksamheten har ett upplag för material på västra sidan av Sandbyvägen så kommer i
första steget att innebära att skog, men också hagmarker mot Rögle exploateras och förstörs
för all framtid. I framtiden riskerar de att vilja expandera bergtäktsverksamheten även till
den västra sidan av Sandbyvägen.
2. Fördjupning och expansion mot norr och öster av nuvarande täktverksamhet. Det riskerar
att innebära stor påverkan på Måryds naturreservat och även att störningarna ökar mot Södra
Sandby.
Samtidigt så har vi genom åren markerat att vi kan acceptera expansion av den nuvarande täkten
i första hand på djupet, men hellre att den får expandera åt norr och öster än att ett nytt
täktområde väster om Sandbyvägen kan tillåtas. Utmaningen är att Skrylletäkten är ett
riksintresse för materialförsörjning, vilket ger goda förutsättningar för den sökande att få utökat
tillstånd.
Lunds kommun bör ställa hårda krav på skyddsåtgärder för Måryds naturreservat för att
minimera negativ påverkan på omgivningen, kanske är påverkan av en expansion av
Skrylletäkten så stora att vi bör säga nej till hela expansionen.
Socialdemokraterna föreslår:
att kommunstyrelsen tar ett samlat ansvar i samverkan med Miljönämnden för Lunds
ställningstaganden kring de aktuella bergtäktsansökningarna, genom att inrätta en
täktgrupp för att:
•

Lunds kommuns yttrande ska spegla hela kommunens kompetens och utnyttja
organisationens hela potential

•

Lunds kommun ska kunna verka för de ställningstagande som kommunfullmäktige har
beslutat ibland annat översiktsplanen

•

Motverka dubbelarbete på respektive förvaltning

•

Ärendena får en tydlig och gemensam handläggning vilket också förenklar för
kommunen att utnyttja hela organisationens kompetens för att på så sett få fram ett
yttrande som har betydligt större tyngd.
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