
Linköping 2022 02 01

Till dig som sitter i Svevias styrelse

Till dig som sitter i Styrelsen för Svevia AB

Ärende Bergtäkt i Dömestorp Linköpings Kommun (Mål M 2877-20)

Föreningen Stoppa Skeda Bergtäkt, erinran mot bergtäkt i Dömestorp

Bakgrund: Mark- och Miljödomstolen har i dagarna fällt en dom mot den av Svevia önskade
bergtäkten i Dömestorp utanför Linköping. Domen är en i grunden tydlig dom som både avslår
ansökan och stänger dörren till undantag. I det här fallet från EU:s Art och habitatdirektiv. Domstolen
går dessutom på Linköpings Kommuns linje att det inte finns behov som ansökan vill påvisa. Ansökan
avslås också enligt 9 och 11 kapitlet i miljöbalken.

I dagsläget är vi ca 300 medlemmar som samordnar våra krafter. Vi har anlitat en i disciplinen välkänd
miljöjurist. Den första sade vi upp p.g.a. en uppenbar jävssituation. Det avslöjades att er och vår förra
advokat hade närstående bolagsrelationer.

Under processen innan förhandlingarna konstaterades det att er miljökonsult hade valt att inte
redovisa fynd från en DNA-analys som visade sig central för målet. Detta framkom genom föreningens
källgranskning och naturinventeringar. Notera att även detta faktum har beaktats i domen.

Både Linköpings Kommun och Länsstyrelsen i Östergötland tar öppet ställning emot projektet. Detta
har kommunicerats med all tydlighet inom ramen för domstolsprocessen.

Vad vill vi?

Att ni i styrelsen agerar internt och stoppar ett eventuellt överklagade.

Accepterar inbjudan till dialog som Linköping kommun erbjuder avseende alternativ placering.

Att Svevia som bolag följer sin ägarpolicy och respekterar EU-rätt och följer domslutet.

Brevet är medvetet kortfattat. För mer information, läs gärna domen eller kontakta oss. Vi är beredda
att delge er i styrelsen de uppenbara brister och direkta felaktigheter som förekommit i bolagets
ansökningsprocess.
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