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Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken för tillståndsansökan 
rörande ansökan om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för AB Sydstens 
fortsatta täktverksamhet på fastigheterna Hardeberga 20:6 och Sularp 3:1

Ni inbjuds härmed till samråd med anledning av Sydstens planerade ansökan om tillstånd för fortsatt 
uttag av bergmaterial i täkten i Hardeberga, och på grund av att er fastighet ligger inom 1000 m från 
täkten, se bifogad karta (Bilaga 1). Vi ber er även att vidarebefordra denna information till eventuella 
hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till din fastighet som är 
berörda av den planerade ansökan. Inbjudan kungörs även i Sydsvenskan för att nå allmänheten. 

Som en del i tillståndsprocessen bjuder vi in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Med anledning av 
pågående situation beträffande COVID-19 kommer samrådsförfarandet för denna ansökan endast att 
omfatta skriftigt samråd. Saknar ni någon information angående verksamheten för att kunna lämna 
synpunkter finns det kontaktuppgifter till sökanden nedan, dit frågor kan ställas. 

Verksamheten omfattas idag av tillstånd som medger brytning av totalt 10 miljoner ton berg och 2 
miljoner ton morän. Bolaget har även tillstånd för bortledande av grundvatten som gäller så länge 
det finns tillstånd för täktverksamhet på fastigheten. Detta tillstånd erhölls under 2017 och nu aktuell 
tillståndsprövning kommer inte att omfatta någon förändring av vattenbortledningen eller 
grundvattenpåverkan, varför prövningen inte behandlar frågor rörande vattenverksamheten. 
Synpunkter kopplade till bortledning av grundvatten är således inte föremål för detta samråd.
Verksamheten omfattas även av Seveso-lagstiftningen.

Bolaget ansöker om nytt tillstånd för en total uttagsmängd om 15,7 miljoner ton berg och 2 miljoner 
ton morän under 25 år för att möta den efterfrågan som finns på bergmaterial i regionen. Dagens 
beviljade brytområde kommer inte att utökas, utan brytområdet kommer i nu aktuell ansökan bli 
mindre än vad som idag är tillståndsgivet. Ansökan innefattar även den på fastigheten befintliga 
betongfabriken. För mer information se bifogat samrådsunderlag i kortversion (Bilaga 2). 

Inför tillståndsansökan genomför bolaget i enlighet med 6 kap. miljöbalken en samrådsprocess med 
myndigheter, intresseorganisationer, närliggande verksamheter samt allmänheten. Syftet med 
samrådet är att berörda ska ges möjlighet att ha synpunkter som kan ligga till grund för arbetet med
den till ansökan tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter på och inställning till ansökt 
verksamhet kommer att kunna ges i själva tillståndsprocessen efter att ansökan kungjorts. Mer 
information om verksamheten och för samrådet i sin helhet besök www.sydsten.se. För frågor om 
verksamheten vänligen hör av er till Peter Weywadt, peter.weywadt@sydsten.se eller på telefon 
040-31 19 19

Önskar ni att ta del av samrådsunderlaget i sin helhet kan detta erhållas på www.sydsten.se, via e-
post kalle.andersson@wsp.com eller telefon 010-722 91 69.

Synpunkter på den verksamhet bolaget avser att ansöka om tillstånd för lämnas skriftligen. 
Synpunkterna skickas till kalle.andersson@wsp.com. Synpunkter kan lämnas t.o.m. 8 maj 2020.
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