
20131211	  Fyleverken	  vid	  Eriksdal	  

	  

Inför	  exkursionen	  till	  kvartssandsbrottet	  i	  Fyledalen	  kontaktade	  jag	  20131211	  
länsstyrelsen	  i	  Malmö	  för	  att	  få	  info	  om	  återställningsplanerna.	  

Jag	  fick	  tala	  med	  en	  ny	  handläggare	  som	  heter	  Peter	  Malmqvist	  (010-‐224	  14	  86),	  
eftersom	  de	  ”ordinarie”	  handläggarna	  Lilian	  Thurfjäll	  och	  Mats	  Kvist	  har	  semester	  till	  
omkring	  10	  januari	  2014.	  

Peter	  sökte	  i	  sin	  dator	  efter	  info	  om	  ”Fyleverken”	  och	  hittade	  bara	  att	  verksamheten	  
lades	  ner	  år	  2002	  samt	  att	  ”Handläggare	  saknas”.	  Här	  fanns	  inget	  om	  efterbehandling.	  
Vid	  sökning	  på	  Röddingeberg	  (2:13??)	  fann	  han	  att	  verksamheten	  lades	  ner	  1971	  och	  
att	  det	  finns	  ett	  vilande	  täkttillstånd.	  

Vi	  bestämde	  att	  jag	  ska	  kontakta	  Sjöbo	  kommun	  och	  höra	  med	  täktansvariga	  om	  läget,	  
och	  att	  Peter	  skulle	  söka	  vidare	  på	  länsstyrelsen.	  Om	  inget	  värdefullt	  kommer	  fram	  ska	  
jag	  kontakta	  Lilian	  Thurfjäll	  efter	  10	  jan	  2014.	  
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Enligt	  Rune	  Gerell	  har	  Finjaverken	  i	  Hässleholm	  köpt	  Fyleverken.	  Men	  Finja	  ingår	  
troligen	  i	  ett	  större	  konsortium	  med	  säte	  i	  Jönköping.	  
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20131218	  Telefonkontakt	  med	  Sjöbo	  kommun	  

e-‐brev	  med	  nedanstående	  info	  sänt	  till	  Karin	  och	  Gert	  
	  
Hej!	  
Jag	  har	  idag	  (20131218)	  talat	  med	  Anders	  Lindén	  på	  Sjöbo	  kommun	  (Enhetschef	  
miljö:	  miljötillsyn	  täkter	  och	  industri,	  avfall,	  tfn0416-‐27210,	  <anders.linden@sjobo.se>).	  
Kommunen	  är	  tillsynsmyndighet	  för	  de	  kommunala	  täkterna,	  och	  här	  verkar	  Anders	  
Lindén	  vara	  rätt	  man	  att	  tala	  med.	  Han	  var	  mycket	  tillmötesgående	  och	  hade	  följande	  
upplysningar:	  
	  
Det	  pågår	  ingen	  verksamhet,	  men	  täkttillståndet	  från	  2005	  gäller	  t	  o	  m	  2018-‐12-‐31.	  
Företaget	  "Fyleverken	  IMB	  AB/	  Brogårda	  Sand/Finja	  Betong	  AB"	  har	  tillstånd	  att	  avyttra	  
redan	  upptagen	  sand,	  men	  får	  inte	  ta	  någon	  ny.	  
	  
Lindén	  menade	  att	  "verksamheten	  nu	  befinner	  sig	  i	  efterbehandlingsskede".	  Eftersom	  
företaget	  inte	  avslutade	  sin	  verksamhet	  enligt	  plan,	  så	  måste	  den	  gamla	  
efterbehandlingsplanen	  revideras	  och	  det	  föreligger	  nu	  KRAV	  på	  att	  företaget	  
presenterar	  en	  NY	  EFTERBEHANDLINGSPLAN.	  
Anders	  Lindén	  vet	  inte	  om	  företaget	  ännu	  initierat	  en	  dialog	  med	  länsstyreklsen	  ang	  
utformningen	  av	  den	  nya	  planen.	  
	  
Ansvarig	  för	  upprättande	  av	  den	  nya	  efterbehandlingsplanen	  är	  den	  tidigare	  ansvarige	  



produktionschefen	  på	  Finja	  Betong	  AB	  Bo	  Andersson,	  tfn	  0451-‐705608,	  
<bo.andersson@finja.se>.	  
	  
Anders	  Lindén	  tyckte	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	  om	  vi	  framförde	  våra	  synpunkter	  på	  
efterbehandlingsplanen	  till	  Bo	  Andersson	  eller	  länsstyrelsen.	  
	  
Hälsningar	  
Leo	  

20140211	  Telefonkontakt	  med	  Bo	  Andersson,	  Finja	  AB	  010-‐455	  21	  57	  

e-‐post:	  bo.andersson@finja.se	  

Bo	  berättar	  att	  efterbehandlingsplanen	  för	  Fyleverken	  ska	  revideras	  p	  g	  a	  att	  allt	  
material	  inte	  uttagits	  enligt	  den	  ursprungliga	  planen.	  Dessutom	  berättar	  han	  att	  Finjas	  
bankgaranti	  uppgår	  till	  1	  Mkr.	  

Han	  (och	  länsstyrelsen?)	  ska	  göra	  platsbesök	  i	  Fyledalen	  i	  sommar	  när	  vegetationen	  
kommit	  upp.	  

Han	  ber	  mig	  att	  skicka	  mina	  kontaktuppgifter.	  –	  Gjort	  idag	  (e-‐postadress,	  bostadstelefon,	  
mobiltelefon).	  

Han	  ska	  be	  Lilian	  Thurfjell	  att	  meddela	  mig/NFF	  när	  besiktning	  av	  området	  ska	  ske.	  

Han	  lovade	  också	  att	  vi	  ska	  få	  framföra	  våra	  synpunkter	  på	  den	  nya	  
efterbehandlingsplanen.	  

Lars	  L/20140211	  

20150216	  Förnyad	  telefonkontakt	  med	  Bo	  Andersson,	  Finja	  AB	  010-‐455	  21	  57	  

Bo	  A	  berättar	  att	  Det	  inte	  blev	  något	  möte	  under	  sommaren	  2014	  p	  g	  a	  tidsbrist.	  Man	  
beslöt	  därför	  att	  skjuta	  på	  mötet	  till	  sommaren	  2015.	  

Bo	  har	  mina	  kontaktuppgifter	  i	  sin	  Finja-‐mapp.	  Jag	  bad	  att	  få	  skicka	  Karin	  Gerells	  
kontaktuppgifter	  till	  honom.	  Kan	  vara	  bra	  ifall	  jag	  skulle	  vara	  icke	  nåbar.	  Det	  tyckte	  han	  
var	  bra.	  

Uppgifterna	  skickades	  med	  e-‐post	  denna	  dag	  20150216.	  

LL/20150216	  


