Polisanmälan av Sundsvalls Logistikpark AB för brott mot Brottsbalk 1962:700 15 Kap
Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga, §10
Sundsvalls kommun avser låta det kommunägda bolaget Sundsvalls Logistikpark AB, i det
följande benämnd SLPAB, alternativt ”bolaget”, exploatera Petersviksområdet i Sundsvall för
att anlägga en logistikpark. Kommunfullmäktige i Sundsvall har den 25 maj 2020 beslutat
avsätta 785 miljoner kronor för ändamålet. Beslutet har överklagats av ett flertal personer och
på olika grund. De rättsliga prövningarna av inkomna överklaganden är pågående. Föreningen
Skydda Skogen har parallellt med dessa processer begärt att Länsstyrelsen prövar planerna att
exploatera Petersvik enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv samt Artskyddsförordningen.
Sundsvalls kommuns exploateringsplaner, som tidigare behandlas i olika rättsliga instanser,
innebär en genomgripande förändring av Petersvik i den mening att den skogmark, de
bostäder och trädgårdar som finns där kommer att schaktas bort.
Föreningen Skydda Skogen, en ideell rikstäckande förening, har under 2019 och 2020
granskat Sundsvall kommuns planer för Petersviksområdet i syfte att bedöma om dessa följer
gällande lagstiftning. I denna granskning har ingått kontakt med SLPAB för att få klarhet i
bolagets åtaganden och planering. Granskningen har i huvudsak genomförts av Fredrik
Nilsson och Nils-Erik Norrby, båda styrelseledamöter i Skydda Skogen. Fredrik Nilsson och
Nils-Erik Norrby har styrelsens mandat att var för sig eller gemensamt företräda föreningen i
frågor som rör Petersvik.
Fredrik Nilsson, har den 4 juni 2020 ringt SLPAB för att fråga hur tidsplanen för de
markarbeten SLPAB, samt Sundsvalls kommuns ägarrepresentant Peder Björk (tillika
kommunalråd i Sundsvall kommun) aviserat och uppgett skulle igångsättas i början av juni
2020. Fredrik Nilsson sammanfattade de muntliga uppgifter han fått från SLPAB i ett mail till
Nils-Erik Norrby 4 juni 2020 (bilaga 1), där han bland annat återger följande svar:
” 1. På måndag (8/6) så kommer området som ska bli logistikpark stängslas in. Området
ska tömmas på vilt och begränsa människor från att röra sig fritt. Syftet är att "se till
att djur och människor inte kommer till skada". En grusplan ska också anläggas.
Grusplanen ska användas till byggbaracker.
2. Någon schaktning, avverkning eller rivning kommer inte att ske förrän det står klart
att inga juridiska processer återstår. Det betyder att det inte kommer att ske några
andra arbeten i området innan kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft och inga
återstående juridiska processer återstår. Enligt Alexandra Olsson ska området gå att
återställa om utgången av en juridisk process blir sådan att projektet stoppas.
Sundsvalls Logistikpark AB kommer att aviseras av tjänstemän på
kommunstyrelsekontoret när det är klart att starta.
3. Allmänheten kommer inför byggstarten att informeras om tidsplanen och de arbeten
som kommer att vidtas via Sundsvalls Logistikpark AB:s webbsida. ”
Nils-Erik Norrby valde att på eget initiativ kommunicera uppgifterna Fredrik Nilsson uppgett
att han mottagit från SLPAB i ett mail till bolaget den 8 juni 2020 (bilaga 2) med frågan om

uppgifterna var korrekta och om de fortfarande var gällande. Nils-Erik Norrby skriver bland
annat följande:
”Fredrik Nilsson, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen, har delgett mig
information denne mottagit från dig beträffande tidsplanen för planerade arbeten i
Petersvik inför anläggande av en logistikpark. Både Fredrik Nilsson och jag har
styrelsens mandat att företräda föreningen i frågor som rör Petersvik. Jag begär därför
å föreningens vägnar att Sundsvall Logistikpark AB ska klargöra om den information
från dig som återgetts i ett mail från Fredrik Nilsson den 4 juni 2020, varifrån ett utdrag
återges och citeras nedan, är korrekt och fortfarande gäller inför aviserad inledning av
arbeten i Petersvik 2020-06-08. ”
Sundsvalls Logistikpark besvarade Nils-Erik Norrby i ett mail den 15 juni 2020:
”Informationen som har getts till Fredrik Nilsson är korrekt och gäller även
fortsättningsvis. Inga hinder att fortskrida med skyddsåtgärderna finns och bolaget
handlar inom ram för projektets utformande.
Det formella beslutet som tagits är investeringsbeslut gällande Sundsvall Logistikpark i
kommunfullmäktige, Sundsvalls kommun, den 25 maj 2020. I anslutning till uppstart av
projektet så krävs det att säkerhetsåtgärder genomförts.
Protokoll från kommunfullmäktige finns att läsa här:
https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2020/06/Protokollkommunfullm%C3%A4ktige-2020-05-25-inkl-bilaga-1-och-2.pdf
Beslut att utföra skyddsåtgärder i området togs den 3 juni av styrgruppen för
projektet.”
Tillägg:
Med anledning av att SLPAB hänvisat till ett beslut den 3 juni begärde Nils-Erik Norrby i ett
mail den 15 juni att få ta del av protokollet för styrgruppens sammanträde den 3 juni inklusive
bilagor. Detta mail och efterföljande korrespondens med SLPAB redovisas som bilaga 4.
Den 16 juni 2020 inleddes skogsavverkning med start vid Granlis friluftsområde, strax norr
om GIF Sundsvalls före detta träningsanläggning. Avverkningen fortsatte i nordvästlig
riktning och pågick fram till 17 juni 2020. Vid denna tidpunkt hade cirka en hektar avverkats.
Avverkningen omfattar ett område som förefaller inbegripa delar av fastigheterna Korsta
7:56, 7:38 och 7:2 där stängsel ska sättas upp för att inhägna ett arbetsområde samt areal där
schaktmassor ska lagras. Genomförd avverkning har dokumenterats i bild (bilaga 5).
Skydda Skogen anser att de uppgifter Sundsvalls Logistikpark gett Fredrik Nilsson 4 juni
2020 och därefter bekräftat i ett svarsmail till Nils-Erik Norrby den 15 juni 2020, inneburit ett
brott mot Brottsbalk 1962:700 15 Kap 15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga,

§10. Detta eftersom skogsavverkning skett trots att kommunfullmäktiges beslut inte vunnit
laga kraft och trots att juridiska processer återstår. Någon avisering från tjänstemän på
kommunstyrelsekontor att arbetet kan starta har inte heller skett.
Brottsbalk 1962:700 15 Kap Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga, §10”, lyder som
följer:
§10 Den som på annat sätt än muntligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen,
när uppgiften enligt lag eller annan författning lämnas på heder och samvete eller under
annan liknande försäkran, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osann
försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år.
Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som avses i första stycket döms för
vårdslös försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2013:425).
Skydda Skogen anser det ställt bortom rimliga tvivel att SLPAB den 15 juni 2020 inte redan
planerat och beställt den skogsavverkning som därefter skett. Avverkning av skog i ett
område där det pågår rättsliga prövningar som rör bevarande av området på grund av naturoch kulturvärden innebär också enligt föreningens mening att bevismaterial för olika parters
inlagor förstörs.
Skydda Skogen anser inte att den skogsavverkning som genomförts kan betraktas som en
åtgärd som går att återställa om utgången av en juridisk process blir sådan att projektet
stoppas. Föreningen kan inte heller se att omfattningen av den avverkning som skett står i
proportion till vad som krävs för att sätta upp stängsel runt ett arbetsområde. Avverkningen
har med råge överskridit omfattningen av åtgärder som hade kunnat betraktas som
nödvändiga skyddsåtgärder i anslutning till uppstart av projektet.
Skydda Skogen hemställer att prövning av föreningens polisanmälan sker av
polismyndigheten på annan ort än Sundsvall. Detta med anledning av den politiska,
ekonomiska och tekniska omfattning som exploateringen av Petersvik innebär. Risken är
enligt vår mening överhängande för personkopplingar hos enskilda poliser till någon av det
flertal privatpersoner, företag och organisationer som är engagerade i frågor som rör
Petersviksområdet framtid.
22 juni 2020
Föreningen Skydda Skogen
Fredrik Nilsson
Nils-Erik Norrby
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