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Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för brytning av 
energitorv på Mjärydsmossen, Markaryds kommun 
Dnr  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att, med hänvisning till detta och tidigare yttranden från kommunstyrelsen i Markaryds kommun, förorda 
att Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Skogsenergi, ansökan om bearbetningskoncession 
för brytning av energitorv på Mjärydsmossen, Markaryds kommun, ska avslås. 
 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Skogsenergi, ansöker om bearbetningskoncession enligt 
lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter på fastigheterna Mjäryd 2:15, 2:16, 2:43 och Kvinnhult 1:22 
samt Rishult 1:32 i Markaryds kommun.  
 
Ansökan inkom den 5 februari 2016 och avser täkt av främst energitorv på Mjärydsmossen för ett totalt 
uttag av ca 1 miljon m³ energitorv och ett årligt uttag av högst 40 000 m³ leveransfärdig energitorv. 
Bolaget yrkar på att verksamheten får pågå under en tidsperiod av 30 år från det datum då beslut om 
bearbetningskoncessionen meddelas. 
 
Kommunstyrelsen har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts möjlighet att senast den 18 januari 2019 
yttra sig över Södra Skogsägarnas ansökan om bearbetningskoncession för Mjärydsmossen. 
 
Kommunstyrelsen har 2014-12-02, §161, yttrat sig över ärendet och härvid uttryckt sin en tveksamhet 
till en utökning av koncessionen mot bakgrund av den knapphändiga information och 
konsekvensbeskrivning som framgår av Södras då presenterade underlag. Vidare anförde 
kommunstyrelsen att man, i det fall Södra väljer att gå vidare med sin ansökan om koncession, kommer 
att ta stor hänsyn till berörda markägares/fastighetsägares synpunkter. 
 
Kommunstyrelsen har 2018-05-15, § 80, på nytt yttrat sig över ärendet och påtalat att stor hänsyn måste 
tas till de närboende och en tillräckligt stor skyddszon utpekas som säkerställer att de närboende varken 
kommer att störas av buller eller damm från torvfräsningen. Företaget bör redan i tillståndet föreläggas 
att vidta preventiva åtgärder som garanterar att dessa olägenheter inte kommer att påverka de boende i 
området. Vidare att företaget ska åläggas att utställa ekonomiska säkerheter i form av bankgaranti eller 
liknande som säkerställer att det verkligen finns resurser att genomföra de åtgärder som skrivs in i planen 
för efterbehandling av området. Detsamma gäller ekonomiska garantier till de enskilda 
vägsamfälligheter vars vägar kommer att nyttjas för företagets tunga transporter. 
 
 



Ärendet 
Kommunstyrelsen konstaterar av inkomna yttranden och därpå följande kommunicering att Södra 
Skogsägarnas konsult i flera inlagor till Länsstyrelsen använder motiveringen att ”torven använts som 
bränntorv på bruket i Strömsnäsbruk tidigare”. Södra Skogsägarna avvecklade pappersbruket i 
Strömsnäsbruk i början av 1980-talet. Användningen av bränntorv hade redan då upphört. Någon 
energitorv från Mjärydsmossen har, såvitt Markaryds kommun känner till, inte använts under de senaste 
55-60 åren. 
 
Södra Skogsägarnas konsult konstaterar i mycket generella ordalag i sitt svar att arbetsplatsen 
”genererar inkomster i närområdet och ger underlag för en bibehållen service i närliggande samhälle”. 
Kommunstyrelsen anser att detta påstående borde styrkts i form av fakta i stället för subjektiva 
värderingar. Vilka positiva effekter som följer av besöksnäringen samt det faktum att ett stort antal 
människor har sina fritidsboenden i området berörs över huvud taget inte.  
 
Södra Skogsägarnas konsult slår vidare fast att området även fortsatt kommer att vara tillgängligt för 
allmänheten och för rekreation. Kommunstyrelsen delar inte denna uppfattning. De torvtäkter som redan 
idag finns väster om det nu tilltänkta koncessionsområdet är definitivt inte att betrakta som tillgängliga.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Länsstyrelsen vid sin bedömning har att hantera två mycket tydliga 
och motstående intressen. Mot bakgrund av den omfattande exploatering i form av torvbrytning som 
redan idag påtagligt påverkar ett mycket stort markområde väster om den nu aktuella koncessionen, 
anser kommunstyrelsen att detta är tillräckligt. De berörda markägarnas/fastighetsägarnas intressen bör 
därför tillgodoses framför en ytterligare exploatering av de boendes närområde.  
 
Kommunstyrelsen anser därför att Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Skogsenergi, ansökan 
om bearbetningskoncession för brytning av energitorv på Mjärydsmossen, Markaryds kommun, ska 
avslås. 
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