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Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå
e-mail mineinspect@bergsstaten.se
Kopia till Nyköpings Kommun
Kopia till Länsstyrelsen i Södermanlands län

Yttrande över ansökan om att bevilja undersökningstillstånd för brytning av
mineraler på Tunabergshalvön, Nyköpings kommun.
Ref: Bergsstaten Dnr 200-484-2017
Föreningen Utveckling Nävekvarn som i grunden verkar för att utveckla Nävekvarn med
omnejd har genom flera medlemmar/fastighetsägare fått vetskap om att Bergsstaten just nu
handlägger en ansökan om undersökningstillstånd för brytning av mineraler inom ett stort
område på Tunabergshalvön där Nävekvarn med omnejd ingår.
Vi vill därför redan initialt, innan beslut fattats, lämna våra synpunkter.
Vi uppfattar tiden är kort innan beslut fattas. Vi konstaterar också att faktaunderlag saknas
hos berörda fastighetsägare för att kunna fatta sina beslut i ärendet på ett rättssäkert sätt.
Hur mycket kommer dessa att beröras initialt och på lång sikt?
Föreningen Utveckling Nävekvarn har inte kunskaper för att kunna göra bedömningar om
undersökningarna kan leda till fynd eller om sökanden är trovärdig eller lämplig för
undersökningen. Vi kan dock konstatera att avgiften för att göra ansökan är mycket låg främst
i förhållande till de osäkra förhållandena som en undersökning av detta slag innebär för
invånarna. Psykologin måste vägas in här!
Vi bedömer att undersökningarna definitivt kommer i konflikt med betydande enskilda och
allmänna intressen på Tunabergshalvön. Dessa intressen är av väsentlig betydelse varför en
eventuell framtida brytning ter sig osannolik.
Föreningen Utveckling Nävekvarn anser därför att en undersökning blir mindre meningsfull
och att ett tillstånd därför inte är relevant att beviljas inte minst ur psykologisk synvinkel!
Exempel: Hur mycket påverkas presumtiva fastighetsköpare av en sådan här undersökning
som bedöms läggas som ”en våt filt” över området?
Intressen som är berörda och viktiga att bevara och utveckla balanserat är bland annat
riksintressen för friluftsliv, kulturmiljövård, boendemiljö för såväl åretruntboende som
fritidsboende, besöksnäringen, genuin skärgårdsmiljö, Sörmlandsleden, Simonsbergets
naturreservat med flera naturreservat och nyckelbiotoper samt fridlysta fågelarter.
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Sammanfattning
Föreningen Utveckling Nävekvarn framför vördsamt att det minsta man kan begära är att en
grundlig utredning om konsekvenserna för invånarna och naturen/miljön genomförs innan
beslut fattas om undersökningstillstånd. Jfr Miljöbalkens krav. Dessutom att berörda
fastighetsägare informeras ingående om dessa konsekvenser. Samrådsförfarande är vanligt i
sådana här ärenden.
En viktig fråga av seriös art är dessutom: Varför finns detaljplanelagda områden medtagna
inom det avgränsade området för undersökning om de egentligen ska undantas enligt de
senaste versionerna i ansökan? (Fastighetsägare inom detaljplanelagda områden har fått
”Underrättelsen”, vilket i sådana fall endast skapar oro och vilseledning.) Flera sådana frågor
finns!
Föreningen Utveckling Nävekvarn ser fram emot fortsatt information om ärendets
handläggning.
Med vänliga hälsningar för styrelsen i FUNQ
Lars Waern
Lars Waern,
Ordf. Föreningen Utveckling Nävekvarn
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