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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

 Aktbilaga 415 
Mål nr M 2877-20 
 
 

 

Dok.Id 602020     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100  
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 
 

 
PRELIMINÄR   FÖRHANDLINGSORDNING 
Huvudförhandling i mål om ansökan om tillstånd till täktverksamhet, asfalt- och 
betongtillverkning, återvinningsverksamhet samt bortledande av grundvatten m.m. på 
fastigheten Dömestorp 2:3 i Linköpings kommun.  
 
RÄTTEN 
Rådman Ann Westerdahl, ordförande, tekniska rådet Viktor Forsell och de särskilda 
ledamöterna Tommy Danielsson och Tommy Hammar 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Handläggarchef Frida Grahn Förster 
 
SÖKANDE 
Svevia AB 
 
Ombuden: Advokat Anders Linnerborg och advokat Jakob Ekesbo 
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB 
Box 4501 
203 20 Malmö 
 
TID 
Onsdagen den 24 november 2021 med start kl 09.30 med ev förlängning och syn den 
25 november 
 
PLATS 
Kyrksalen i Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22, Linköping  
 
 
Information: 

Bilder som avses visas vid förhandlingen och som inte tidigare getts in ska ges in till 

mark- och miljödomstolen i fem exemplar före förhandlingens början.  

 

Av 22 kap. 20 § miljöbalken följer att det är tillräckligt att part åberopar  

ingivna skrifter och mera översiktligt redogör för innehållet i dem. 

 
_____________________________________________________________________ 
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1. Inledning. 

 
a. Presentation av domstolen, närvarande parter, sakägare och andra berörda 

antecknas. 

b. Praktiska frågor (fotoförbud m.m.). 

c. Genomgång av förhandlingsordningen. 

d. Prel. tidsplanering av dagarna inklusive tid för syn. 

e. Ordföranden redogör kort för målets handläggning fram till dagens 

huvudförhandling. 

f. Prövning av om det föreligger hinder mot huvudförhandlingen. 

 

2. Yrkanden. 
 

a. Sökanden framställer sina yrkanden och åtaganden. 

b. Myndigheter och företrädare för allmänna intressen redovisar sin 

inställning i tillåtlighetsfrågan (tillstyrker eller avstyrker). 

c. Sakägare och andra berörda redovisar sin inställning i tillåtlighetsfrågan 

(tillstyrker eller avstyrker). 

 

3. Sökanden redogör för sin ansökan. 
 

a. Allmän orientering. Sökanden redovisar på karta ansökt bryt- och 

verksamhetsområde. Redovisningen innefattar allmän områdesorientering, 

avstånd till bostäder, planförhållanden samt områdesskydd. 

b. Presentation den planerade verksamheten. Sökanden redovisar den 

miljöfarliga verksamheten (täktverksamheten och införsel, lagring, 

krossning, sortering och återvinning av avfall samt asfalt- och 

betongtillverkningen) samt vattenverksamheten. 

c. Behovet av material. 

d. Rådighet 

 

4. Sökanden redogör för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 
 

a. Samråd. 
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b. Alternativa platser för täkt av likvärdigt material och valt alternativ. 

c. Grund- och ytvattenpåverkan. 

d. Naturmiljö (inkl. förekommande växt- och djurarter). 

e. Kulturmiljö och friluftsliv. 

f. Utsläpp till luft, mark och vatten. 

g. Miljökvalitetsnormer. 

h. Buller (inkl. buller från transporter). 

i. Transporter. 

j. Markvibrationer och luftstötsvågor. 

k. Risk och säkerhet. 

l. Energi, avfall och kemikalier. 

 
Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på om beskrivningen uppfyller kraven 

i 6 kap. miljöbalken. 

 

5. Sökanden sammanfattar verksamhetens tillåtlighet.  
 

a. Allmänna hänsynsregler 2 kap. MB (inkl. behov av material samt 

bestämmelserna i 9 kap. 7 a § MB). 

b. Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. MB. 

c. Miljökvalitetsnormer 5 kap. MB. 

d. Biotopskydd 7 kap. 11 § MB. 

e. Artskydd 8 kap. MB. 

 

Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på tillåtligheten. 

 

6. Förslag till villkor, åtaganden om skyddsåtgärder, försiktighetsmått och 
begränsningar.  
 

a. Buller, arbetstider, verksamhet och transporter. 

b. Säkerhet, markvibrationer, stötvåg och stenkast vid sprängning. 

c. Damning. 

d. Hantering av kemiska produkter inkl. sprängmedel. 
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e. Utsläpp till vatten. 

f. Mottagning av externa massor. 

g. Efterbehandling. 

h. Kontroll. 

i. Bortledning av yt-och grundvatten. 

j. Skadeersättning. 

k. Skyddade arter. 

l. Övrigt. 

 

Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på sökandens förslag på villkor och 

framför även ev. egna förslag. 

 

7. Ev. genomgång av övriga skriftliga yttranden samt bemötande från sökanden. 
 
 

8. Övriga frågor. 
 

a. Tillståndstid. 

b. Igångsättningstid. 

c. Arbetstid för vattenverksamhet. 

d. Sökandens redovisning av vilka som är att betrakta som sakägare i målet. 

e. Ersättning till sakägare för vattenverksamheten. 

f. Tid för oförutsedd skada. 

g. Ekonomisk säkerhet (16 kap. 3 § MB). 

h. Prövningsavgift. 

 

Remissmyndigheter och enskilda ger sin syn på övriga frågor enligt ovan. 

 

9. Syn. 
 

10. Sammanfattande synpunkter och slutanföranden. 
 

11. Rättegångskostnader. 
 

12. Tid för dom eller beslut. 


