
Beslut 1(28) 

2019-11-14 551- 7663-2018 
Anl.nr: 0484-20-38 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

Jäders Grus och Betongprodukter AB 
P13505 
635 05 Eskilstuna 

Kungörelsedelgivning 

Tillstånd till täkt av naturgrus för Jäders Grus och 
Betongprodukter AB på fastigheten Jäders-Åsby 1:12, Eskilstuna 
kommun 
Verksamhetskod 10.20 enligt 4 kap. 3 § samt 10.50 enligt 4 kap 6 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) (Koordinater framgår av bilagd karta över bryt- och verksamhetsområde) 
3 bilagor 

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 9 kap. 
miljöbalken, Jäders Grus och Betongprodukter AB (bolaget), med organisationsnummer 
556112-0683, tillstånd till täkt av sand och grus på fastigheten Jäders-Asby 1:12 i 
Eskilstuna kommun. 

Tillståndet gäller för täkt inom brytningsområdet av högst 140 000 ton sand och grus, 
uppställning av sorteringsverk samt i undantagsfall krossverk. 

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2030. 

Ansökan vad gäller ett maximalt uttag på 200 000 ton sand och grus under tillståndstiden 
avslås. 

Villkor 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 
ärendet. 

2. Det årliga uttaget av material ur täkten får inte vara större än maximalt 20 000 ton 
under enstaka år. 

3. På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på annat 
sätt tydligt uppmärksammas på riskerna med att beträda området. 
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4. Innan verksamheten påbörjas ska gränsen för verksamhets- och brytområdet 
markeras i terrängen på väl synligt sätt. Markeringarna ska behållas under hela 
tillståndstiden. Minst en fixpunkt ska fmnas markerad i terrängen. 

5. Avbaning av vegetationstäcke ska anpassas efter uttagstakt och far inte vara större än 
vad som behövs för att bedriva verksamheten under ett år. Avbaningsmassor ska 
lagras inom verksamhetsområdet, se bilaga 3, och kunna användas för 
efterbehandling. 

6. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga 
följande värden. 

Måndag-fredag kl. 6.00-18.00 50 dBA 
Lördag, söndag och helgdag kl. 6.00-18-00 45 dBA 
Kvällstid kl. 18.00-22.00 45 dBA 
Nattetid kl. 22.00-6.00 40 dBA 

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dBA vid 
bostäder. 

De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då 
verksamheten pågår. Kontroll ska ske på tillsynsmyndighetens begäran. 

7. Verksamheten får endast bedrivas vardagar kl. 7.00-18.00. Transporter till och från 
verksamheten får dock ske vardagar 6.00-22.00. (Delegation) 

8. Krossning får endast ske efter anmälan till tillsynsmyndigheten. (Delegation) 

9. Brytning av sand och grus får endast ske inom markerade gränser för 
brytningsområdet, se bilaga 3, och inte ske till ett större djup än att minst 3 meter 
återstår mellan högsta förväntade grundvattenyta, trycknivån, och täktbotten. 
Brytning får inte i något fall ske till ett större djup än + 3 m.ö.h. (RH2000). Övrig 
verksamhet i samband med täktverksamheten får inte ske utanför den på 
brytningsplanen markerade gränsen för verksamhetsområdet. 

10. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från täkten och 
täktverksamhetens samtliga moment. Salt får inte användas vid dammbekämpning. 
(Delegation) 

11. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt förvaras i 
täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. Fordonsbränsle ska 
för varas enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Cisternerna ska förses med 
påkömingsskydd. 
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12. Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt 
iordningställd för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt ska ett skydd med 
uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon eller maskiner. 
Utrustning för sanering av spill ska fmnas lätt tillgänglig vid bedrivande av 
verksamhet. (Delegation) 

13. Utrustning för akutsanering av olja och liknande ska medföras i samtliga 
arbetsfordon och maskiner som används inom täktområdet. Rutiner och beredskap 
ska finnas i händelse av spill eller läckage. Vid utsläpp av petroleumprodukter ska 
det förorenade området omedelbart saneras och tillsynsmyndigheten informeras. 

14. Uttag av sand ska ske med en successiv efterbehandling allteftersom brytningen 
fortskrider. Senast tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska 
verksamhetsutövaren inge en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, 
upprättad i samråd med markägare och tillsynsmyndighet. Samtliga 
efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda ett år efter avslutad täktverksamhet, dock 
senast vid tillståndstidens utgång. Avbaningsmassor ska sparas och användas vid 
efterbehandlingen. Vid efterbehandling ska särskilt beaktas livsmiljöer för 
sandkrävande arter. (Delegation) 

15. I täkten ska hållas god ordning. Tillståndsinnehavaren ska se till att otillåten tippning 
inte sker inom området. Allt avfall som uppkommer inom verksamheten ska hanteras 
så att återanvändning eller återvinning främjas, t.ex. ska olika avfallsslag hållas isär 
eller separeras vid källan så långt det är möjligt. Avfall som inte kan återanvändas 
eller återvinnas ska bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning. 

16. Externa massor får inte föras in i täkten och inte heller användas till 
efterbehandlingen. 

17. Material från täkten får endast avyttras till kvalificerade ändamål. 

Delegationer 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende: 

Ytterligare villkor om arbetstider samt medge avvikelser om särskilda skäl 
föreligger (villkor 7). 
Ytterligare villkor angående krossning och uppställning av krossverk får meddelas 
av tillsynsmyndigheten efter anmälan från bolaget (villkor 8). 
Dammbekämpning och dammbindande medel (villkor 10) 
Hantering av kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall (villkor 11). 
Efterbehandling (villkor 13). 
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Ekonomisk säkerhet 
Bolaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om 
440 000 kronor. Säkerheten ska godkännas av Milj öprövningsdelegationen. 

Igångsättningstid 
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 1 år efter det att detta 
beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. 

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång. 

Återkallelse av tidigare beslut 
Tillståndstiden för det tidigare beslutet har gått ut, men i och med att detta tillstånd tas i 
anspråk upphör även villkoren om efterbehandling enligt det tidigare tillståndet att gälla. 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas inom 10 
dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Xxxx, (se 
bilaga 2). Kungörelsedelgiimingen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932). 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Bolaget söker nytt tillstånd till täkt av sand under en 10-årsperiod inom fastigheten 
Jäders-Åsby 1:12. Sanden kommer att försörja bolagets cementvarufabrik i täkten och ett 
lokalt och regionalt behov av sand- och grusprodukter för kvalificerade ändamål där 
bergkross inte kan ersätta. 

Tidigare tillståndsbeslut 
Bolaget har brutit grus och sand i Åsbyåsen sedan 1956 och haft ett flertal tillstånd. 
Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelade genom beslut den 17 februari 2009 
tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom fastigheten Jäders Åsby 1:12 i Eskilstuna 
kommun (551-6301-2005, 551-12603-2007). Tillståndet var giltigt till den 1 mars 2019 
och omfattade ett uttag av totalt 250 000 ton grus och sand. 

Samråd 
Samråd har genomförts genom utskick till Länsstyrelsen i Södermanlands län, Eskilstuna 
kommun samt till enskilt berörda under 2017 och 2018. Samråds- och informationsmöte 
angående ansökan om fortsatt täkt hölls den 14 september 2018. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län fattade den 25 oktober 2018 beslut om att täkten inte 
ska antas medföra betydande miljöpåverkan (dnr. 551-6474-2018). 
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Ärendets handläggning 
Miljöprövningsdelegationen beslutade att avslå ansökan om tillstånd i beslut den 19 
september 2018, dnr 551-5467-18, p.g.a. att samråd inte skett i enlighet med föreskrivet 
förfarande i 6 kap. Miljöbalken. Bolaget inkom därefter med ny ansökan den 5 november 
2018. Efter kompletteringsremiss till tillsynsmyndigheten, förelade 
Miljöprövningsdelegationen bolaget om komplettering i två omgångar. Ansökan 
kungjordes i Eskilstuna-Kuriren den 18 juni 2018 efter att ärendet kompletterats. Miljö-
och räddningstjänstnämnden vid Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 
Trafikverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Naturvårdsverket, Havs- och 
Vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Eskilstuna 
kommun bereddes möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Yttrande har kommit in från grannar till täkten, SGU, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 
Trafikverket, Eskilstuna kommun Miljö- och räddningstjänst-nämnden samt 
Kommunledningskontoret/Miljö och samhällsbyggnad vid Eskilstuna kommun. 

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkanden 

Bolaget yrkar att: 
1. Miljöprövningsdelegationen lämnar bolaget tillstånd till täktverksamhet inom 

fastigheten Jäders-Asby 1:12. 
2. Täkttillståndet grundas på teknisk beskrivning, flik 4 i ansökan, och på 

brytningsplan upprättad av GeoPro AB 2018-11-02, flik 5 i ansökan. 
3. Tillståndet ska gälla för 10 år. 
4. Det totala uttaget av material ur täkten under tillståndstiden får uppgå till 200 000 

ton grus och sand med ett beräknat genomsnittligt årligt uttag av ca 10 000 ton 
och med ett maximalt årligt uttag av 20 000 ton. Bolaget yrkar i andra hand på ett 
totalt uttag om 120 000 ton. 

Dessutom yrkar bolaget att ekonomisk säkerhet enligt 9 kap 6e § och 16 kap. 3 § 
miljöbalken ska uppgå till 440 000 SEK (ändrades i samband med bemötande av 
inkomna yttranden från 300 000 SEK). 

Åtaganden 
- Dispens (från reservatsföreskrifterna) är en förutsättning att efterbehandling mot 

naturreservatet kan säkerställas på ett tillfredställande sätt. Bolaget kommer att i 
god tid innan utgången av nuvarande dispensansökan ansöka om en förnyad 
dispens. 

Förslag till villkor 
Bolaget föreslår att följande villkor ska gälla för tillståndet. 

1. Om inte annat framgår av detta beslut eller nedanstående villkor, skall 
verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i 
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ansökningshandlingarna. 

Gränsmarkeringar 
2. Gränsmarkeringar skall vara utmärkta i terrängen på väl synligt sätt. Inom 

verksamhetsområdet skall en fixpunkt fmnas. Gränsmarkeringar och fixpunkt får 
inte rubbas eller döljas under exploateringstiden. 

Landskapet, naturmiljön m.m. 
3. Avbaningsmassorna skall vara upplagda i väl avrundade upplag. Delar av 

avbaningsmassorna skall användas till efterbehandlingen. 

4. Brytning av sand får endast ske inom markerade gränser för brytningsområdet och 
inte på lägre nivå än vad som anges i brytningsplanen. Övrig verksamhet i 
samband med täktverksamheten får inte ske utanför den på brytningsplanen 
markerade gränsen för verksamhetsområdet. 

5. Efterbehandling skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen 
samt så långt möjligt följa intentionerna i efterbehandlingsplanen. 

6. Om inte ansökan om fortsatt täkt inkommer före tillståndstidens utgång skall 
efterbehandlingen vara slutförd inom tillståndstiden. 

Skydd för hälsa och miljö 
7. Verksamheten får normalt bedrivas helgfria vardagar måndag-fredag kl. 7.00-

18.00. Uttransport av material får ske vardagar 6.00-22.00. Lastning av fordon 
och uttransport av material vid olyckor och för vinterväghållning får förekomma 
andra tider när ett sådant behov föreligger. 

8. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska 
begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än följande riktvärden. 
- 50 dBA vardagar måndag-fredag 7.00-18.00 
- 40 dBA nattetid kl. 22.00-7.00 
- 45 dBA övrig tid 

Den momentana ljudnivån vid arbete nattetid kl. 22.00-7.00 får inte överstiga 55 
dBA utomhus vid bostäder. 

De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras så snart det skett en förändring i 
verksamheten som kan medföra att riktvärdena riskerar att överskridas eller om 
tillsynsmyndigheten så kräver. Kontroll ska ske genom mätning vid berörda 
bostäder (immissionsmätning) eller genom mätning vid bullerkällorna 
(närfältsmätning) i kombination med beräkningar. 
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9. Om riktvärdena överskrids ska tillsynsmyndigheten snarast underrättas. Senast en 
(1) månad från det att överskridandet konstaterats ska tillsynsmyndigheten 
informeras om vilka åtgärder som avses att vidtas för att förhindra fortsatta 
överskridanden och inom vilken tid sin dessa åtgärder kommer att utföras. Om det 
finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten meddela en senare tid för förslag av 
bullerreducerande åtgärder. 

10. Petroleumprodukter och övriga kemiska produkter samt farligt avfall skall lagras 
invallat på avloppslös och hårdgjord yta. Invallningen skall vara försedd med tak 
eller regnskydd. Alternativt skall uppsamlingsvolymen i invallningen minst 
motsvara den största behållarens volym samt 10 % av summan av övriga 
behållares volym. Dieselolja kan alternativt förvaras i dubbelmantlade 
säkerhetstankar, s.k. ADR-tankar. 

11. Hantering av olja och andra kemikalier, samt tankning och uppställning av fordon 
och maskiner, för endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för att 
förhindra förorening av yt- och grundvatten. Saneringsutrustning skall finnas i 
maskiner och i anslutning till tankplats. 

12. Utrustning för akutsanering av olja och liknande skall medföras i samtliga 
arbetsfordon och maskiner som används inom täktområdet. 

13. Vid utsläpp av petroleumprodukter skall det förorenade området omedelbart 
saneras. Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål informeras. Förorenade material 
skall omhändertas i samråd med tillsynsmyndigheten och i enlighet med vid varje 
tillfälle gällande bestämmelser. 

14. I täktområdet skall hållas god ordning. Det åligger tillståndsinnehavaren att se till 
att otillåten tippning inte sker inom området. Allt avfall som uppkommer i 
verksamheten skall hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas, t.ex. 
skall olika avfallsslag hållas isär eller separeras vid källan så långt det är möjligt. 
Avfall som för närvarande inte kan återanvändas eller återvinnas skall bortskaffas 
på sätt som tillsynsmyndigheten godkänner. 

15. Damning från verksamheten skall förebyggas i verksamhetens olika moment, 
vilket även innefattar transporter till och från täktområdet. 

16. Verksamheten skall bedrivas så att denna inte påverkar yt- eller grundvatten 
genom grumling eller annan förorening. 

Bolagets beskrivning av verksamheten 

Lokalisering 
Täkten är belägen i den södra änden av Åsbyåsen ca 1,5 km sydost om Sundbyholm och 
ca 8 km nordost om Eskilstuna. 
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Verksamhetens bedrivande 
Verksamheten innebär avbaning av ytlager, sortering, anordnande av upplag samt 
lastning för transport till fabrik och ut på marknaden. Arbetstiden beräknas normalt bli 
vardagar kl. 6.30-18.00. Lastning och uttransport av material kan även ske vardagar 
måndag-fredag kl. 6.00-22.00. Eventuellt kan krossning av grövre sten bli aktuellt under 
en kort period vart annat eller vart femte år. 

Avbaningsmassor läggs som vallar i området som skydd för damm, buller och insyn. 
Delar av avbaningsmassorna kan komma att användas vid efterbehandlingen av täkten 
och påföras brytningsområdet. 

Sandmaterialet sorteras i mobilt sorterverk och placeras därefter i upplag eller går direkt 
till fabrik eller ut på marknaden. Krossning kan bli aktuellt för grövre sten, men normalt 
ska grövre sten säljas som dekorationssten eller liknande och inte krossas. 

Maskinparken som kan användas i täkten består av ett mobilt sorterverk, en mobil för-
och efterkross samt en hjullastare. 

Service och underhåll 
Endast akuta reparationer sker i täkten. Reparationer, underhåll och service av maskiner 
sker av servicebilar eller på serviceverkstad. 

Energi, bränsle och kemikalieanvändning 
Maskinparken drivs med dieselolja typ milj öklass 1. Tankning av fordon sker från ADR-
tank alternativt vid fabriksområdet och utanför täktområdet. Tankning av sorterverk sker 
med mindre portabla tankar typ jeepdunk eller likvärdigt. Där finns för ändamålet särskilt 
iordningställt tankningsställe med hårdgjord yta som tar upp eventuellt spill av 
petroleum. Ingen förvaring av diesel eller andra kemikalier sker normalt inom 
täktområdet. 

Trafik och transportvägar 
Utfarten från täktområdet sker sydost ut på allmän väg 961. Transporter sker därefter 
norrut alternativt söderut. I genomsnitt beräknas 2-4 transporter per arbetsdag. I 
verkligheten kommer täkttrafik att pågå när leveranser av material beställs av marknaden 
för varje särskilt tillfälle. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lokalisering 
Täkten är belägen i den södra änden av Asbyåsen ca 1,5 km sydost om Sundbyholm och 
ca 8 km nordost om Eskilstuna. 
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Geologi och kornstorleksfördelning 
Åsen består av en åskärna som förskjutits mot väster. Över och på sidorna av åskärnan 
har sandigare och mer växlande material avsatts. Översta 1-3 meter tjocka lagret består av 
svallade sediment eller/och morän. Siktanalyser visar att 75 % av materialet är < 2 mm, 
85 % <4 mm och 90 % < 8 mm. Därmed är ca 10 % av åsens material> 8 min om inte 
den grövre kärnan bryts ut. Om den grövre kärnan bryts så beräknas andelen som är 
större än 8 mm öka till ca 20-25 % totalt sett. Grövre väl rundade stenar beräknas som en 
resurs och en ökad bristvara som man bör ta tillvara på, varför även kärnan bör brytas ut. 

Nollalternativ 
Om bolaget inte skulle få fortsatt täkttillstånd innebär detta att material måste utvinnas 
från någon annan täkt. Bolaget har ingen annan lämplig täkt inom regionen med liknande 
material. Detta leder till att nollalternativet innebär ett ökat transportbehov och därmed 
miljö- och ekonomiförluster om samma material skulle tas från t.ex. någon annan täkt 
utanför regionen. Den yttersta konsekvensen blir troligtvis en nedläggning och 
upphörande av hela verksamheten. Nollalternativet skulle också innebära att området 
efterbehandlas och blir mer som en gryta så som det ser ut idag, att avgasutsläpp eller 
diffus damning från verksamheten upphör, att verksamhetsanknutet buller skulle upphöra, 
att den täktrelaterade trafiken skulle upphöra samt att området blir tillgängligt för det 
rörliga friluftslivet. 

Lokaliseringsalternativ 
Lokaliseringsutredning och val av plats finns, utöver 6 kap 7 § milj öbalken, även reglerat 
i 2 kap. 6 § miljöbalken. Enligt sagda lagrum ska för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

Lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 § är dock begränsad vid en prövning av uttag av naturgrus 
eftersom det då är fråga om en lägesbunden naturresurs där tillgången är begränsad (prop 
2008/09/144 sid 20-21). Detta framgår även på sidan 13 i samma proposition: 

"när en ansökan avser ett uttag av ett material där tillgången är mycket begränsad, finns 
det i princip inte någon alternativ lokalisering. Lokaliseringsregeln i 6 § första stycket är 
tillämplig även i dessa fall, men den har endast en begränsad betydelse". Som framgår 
finns inget krav att en MKB ska innehålla en lokaliseringsutredning, extra tydligt är det 
att en lokaliseringsutredning inte behöver ingå i en MKB i de fall en ansökan gäller 
lägesbundna resurser där tillgången är begränsad. De krav som finns är att MI(Bn ska 
innehålla en redovisning av alternativa utformningar av verksamheten eller i vart fall en 
motivering varför ett alternativ inte följts upp näilliare eller att sökanden anger på vilken 
grund den sökande kommit fram till att inga alternativ finns (se HD, mål T3126-07). 

Lokaliseringen är given med hänsyn till att sandtäkten har funnits på platsen sedan 1950-
talet. Täkten är bra lokaliserad ur försörjningssynpunkt. Störningar för människor i 
omgivningarna är små och inte av den omfattningen att de kan anses göra platsen 
olämplig för täktverksamhet. Delar av området består av mark som redan är påverkad av 
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täktverksamhet. Det finns sandmaterial kvar att bryta ut inom det tillståndsgivna 
brytningsområdet. Den befintliga naturresursen kan tas tillvara och efterbehandlingen kan 
ske med en god anslutning till det omgivande landskapet. 

Ett nyöppnande av en täkt i ett annat läge, om möjligt, skulle medföra en betydande 
investeringskostnad för bolaget. Vid en avvägning mot fortsatt täkt i en sedan tidigare 
etablerad och vällokaliserad täkt med små eller inga motstående intressen anser bolaget 
det inte rimligt att lägga ner den aktuella täkten och starta en ny. Bolaget menar därutöver 
att ett angivande av alternativa lokaler inte kan anses vara nödvändigt för att uppfylla 
syftet med milj ökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. 3 §. 

Alternativa u0ormningar 
Avseende alternativa utformningar av täkten är den i täktplanen beskrivna utformningen 
på förhand given då det rör sig om en pågående täkt med givna förutsättningar. 
Utformningen är vald med hänsyn taget till områdets topografi och geografiska 
lokalisering i terrängen. För att kunna få en så naturlig avslutning och utformning som 
möjligt vid efterbehandlingen har dispens från reservatsföreskrifterna medgivits. Skulle 
inte dispens medgivits för ett begränsat avsnitt mot nordväst så hade inte ett naturligt 
avslut kunnat utföras vid efterbehandlingen. Det hade blivit en grop med uppenbara 
problem såsom ansamling av virvelvindar med sandflykt och en mer onaturlig 
landskapsgestaltning. 

Behov och ersättningsmöjligheter samt hushållning med naturresurser 
Täktverksamheten syftar till att förse anslutande cement- och betongvarufabrik med 
råmaterial samt att försörja regionen med material. Materialet har hög kvalité och 
kommer att användas till kvalificerade ändamål såsom cementvarutillverkning, betong, 
puts- och murbruk, leksand (fallsand) samt dekorationssten. Materialet bör hushållas till 
dessa ändamål i enlighet med anvisningar i miljömål "God bebyggd miljö" delmål 4 att 
naturgrus ska nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med hänsyn 
till användningsområdet. Materialet används även till kabelsand, dressand till 
fotbollsplaner samt rid- och golfplaner. 

I första hand kommer material från täkten att försörja intilliggande fabrik med råvara för 
olika cement- och betongprodukter såsom fasadelement, mark- och mursten m.m. 

De produkter som produceras vid fabriken i Jäder är E-tuna blocket för fasader och 
murar, murar, marksten, plattor och kantsten samt avslut och hörn till andra produkter 
som tillverkas vid Hedas anläggning utanför Borås. Det är svårt att ersätta naturgrus i de 
mindre storleksfraktionerna med bergmaterial bl.a. beroende på generellt höga 
glimmerhalter i bergarterna i regionen. Glimmerhalten i berg är problematisk vid 
tillverkning av bolagets specialprodukter. Vid fabriksbetong är det betydligt större 
volymer vid tillverkning som ger fördelar t.ex. i form av att utvecklingskostnaderna är 
utslagna på större volymer etc. Täkter i närområdet eller inom rimligt eller möjligt 
transportavstånd har inte lämpligt material som ersättning som ballast i bolagets 
produkter på grund av de skäl som anges ovan m.fl. 
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Marknadens efterfrågan varierar med konjunkturen och det är därför av yttersta vikt att 
bolaget kan leverera material när efterfrågan finns. För nischade specialprodukter som 
inte kan ersättas med bergkross är det svårt att förutsäga framtida behov. Det är tämligen 
oomtvistat att det ur miljösynpunkt generellt är bättre att lokala leverantörer kan förse den 
lokala marknaden med det efterfrågade materialet än att materialet ska transporteras 
längre sträckor. 

Grus och sand tas direkt från täkten i anslutning till fabriken. Det gör produktionen 
mycket resurs- och energisnål. Med ett litet transportbehov som medför små utsläpp till 
luft i jämförelse med jämförbara produkter, inga konstgjorda kemiska tillsatser och i sin 
helhet återvinnings- eller återanvändbar får framställan av bolagets produkter anses som 
jämförelsevis både miljövänlig och hållbar. Till produktionen bolaget har idag finns det 
med hänvisning av vad som framförts ovan inte någon teknisk möjlighet att använda 
återvunnet material eller bergmaterial som ballast. Det är inte heller miljömässigt 
motiverat eftersom det innebär större utsläpp från transporter och troligtvis större 
energiåtgång vid produktionen. T.ex. har det visat sig åtgå större andel cement i 
fabriksbetong med bergmaterial som ballast. 

För närvarande fmns således inga andra alternativ till naturgrus för de produkter som 
bolaget tillverkar. Bolaget är också ett litet företag med små resurser som medför att det 
inte är ekonomiskt försvarbart att testa och ta fram nya produkter i någon omfattning av 
betydelse. Denna produktion måste också anses kunna ingå i det oundgängliga behovet av 
naturgrus även efter år 2025. 

Sammanfattningsvis anser bolaget att materialet i Jäder uppfyller miljöbalkens krav enligt 
9 kap. 6 b § enligt följande. 

- Merparten av materialet kommer att gå till behov där det antingen inte är tekniskt 
möjligt eller ekonomiskt rimligt att ersätta med bergkross. 
Grus- och sandförekomsten har i dagsläget, såvitt bolaget erfar, ingen betydelse 
för nuvarande dricksvattenförsörjning och sannolikt inte heller för framtida 
dricksvattenförsörjning. 
Grus- och sandförekomsten utgör för det redan ianspråktagna området ingen 
värdefull natur- eller kulturmiljö. Anpassning och landskapsgestaltning görs till 
angränsande naturreservat. 

Skyddsåtgärder 
Hushållning av materialet och användning till rätt ändamål ska ske i enlighet med 
miljömålen. 

Planförhållanden 
I Eskilstuna kommuns översiktsplan anges bland annat att det behövs en ekonomisk 
styrning och ett starkare incitament för ökad återvinning av asfalt, betong, grus och sand, 
lera. Nya bergarter ska i första hand utgå ifrån Länsstyrelsens utredning 2006 om 
brytvärd bergkvalitet prövad mot andra samhällsintressen. 
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Täktområdet har funnits på platsen sedan 1950-talet. Den sökta verksamheten kan med 
beaktande av att merparten av materialet ska användas till kvalificerade ändamål anses 
vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

Verksamhetsområdet omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt Plan-
och bygglagen. 

Natur- och kulturmiljö 
Det finns, enligt Skogsstyrelsens defmition, inga nyckelbiotoper, sumpskogar eller andra 
registrerade naturvärden inom eller i anslutning till täktområdet. Strax sydost om 
täktområdet finns ett mindre våtmarksområde kallat Grinnermossen. Merparten av det 
ansökta täktområdet är sedan tidigare påverkat av täktverksamhet. De delar som inte är 
påverkade består i dagsläget av skogs- och åkermark. Verksamheten bedöms inte påverka 
naturmiljö nämnvärt. 

Det aktuella täktområdet berör inga riksintressen avseende kulturmiljön. Inom eller i 
anslutning till täktområdet i norr har det funnits en fornlämning som var föremål för en 
arkeologisk utredning. Fornlämningen bestod av en mindre stensättning. Beslut om 
slutundersökning och borttagande av fornlämningen gavs den 26 juni 2008 av 
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Ca 100 meter längre norrut fmns ytterligare en stensättning som är något större. 
Verksamheten bedöms inte påverka fornlämningen och inte heller kulturmiljön nämnvärt. 

Skyddsåtgärder 
Efter avslutad täktverksamhet föreslås området efterbehandlas till skogsmark med inslag 
av naturtyper så att den biologiska mångfalden gynnas, såsom blottade, solbelysta 
sandytor i söderläge samt eventuellt en mindre vattensamling. Sådana ytor kan bli 
lämpliga biotoper för såväl steklar, trumgräshoppa och grod- och kräldjur samt olika 
specialiserade och krävande växter. 

Friluftsliv 
Det befintliga täktområdet berör riksintresse för friluftslivet, Sundbyholmsområdet. 
Verksamheten bedöms inte påverka riksintresseområdet för friluftsliv nämnvärt. 

Yt- och grundvatten 
Täktområdet ligger inom grundvattenmagasinet LJ, magasinsidentitet 203400051. Den 
kemiska statusen för grundvattenförekomsten är otillfredsställande bland annat på grund 
av förekomst av bekämpningsmedel. Den potentiella uttagsmöjligheten av grundvatten 
vid Åsbyåsen, enligt karttjänsten "Grundvatten", är 1-5 Vs. Merparten av den mängd 
vatten som samlas inom brytningsområdet har fallit som regn eller är resultatet av 
snösmältning. Vattnet infiltrerar främst genom sandbotten ner till grundvattnet. 

Bolaget menar att den aktuella naturgrusförekomsten inom täktområdet inte är 
betydelsefull för nutida eller framtida vattenförsörjning. Bolaget kommer inte heller att 
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bryta under högsta grundvattenyta varvid täkten inte kommer att medföra en försämrad 
vattenförsörjning. 

Skyddsåtgärder 
Dagsbehovet av diesel tas med till täkten varje dag som verksamhet bedrivs och förvaras 
i ADR-tank. Det finns således ingen ADR-tank som är placerad i täkten vare sig tillfålligt 
eller under en längre tid. Kemikalier och oljor förvaras i fabriken Maskiner ställs upp på 
särskilt iordninggjord yta inom täktområdet under perioder då verksamheten pågår. 
Oljeupptagande granulat ska förvaras i maskinerna så att spill kan tas om hand 
omgående. Utrustning och fordon som används i täkten utrustas och underhålls på sådant 
sätt att risken för eventuella utsläpp vid haverier minimeras. 

Bostadsbebyggelse 
Bostadsbebyggelse finns i anslutning till täkten öster till nordost och söder om 
täktområdet. I direkt anslutning till täktområdet och öster om finns närmaste 
bostadsfastighet (Jäders-Åsby 1:9). 

Mark och landskapsbild 
Den befintliga täkten är belägen inom ett område där täktverksamhet bedrivits sedan 
1950-talet. Merparten av täktområdet är avbanat. Övriga delar består av skogs- och 
åkermark. Den befintliga naturresursen kommer att tas tillvara och efterbehandlingen kan 
ske med en god anslutning till det omgivande landskapet. Verksamheten påverkar såväl 
mark och markanvändning som landskap i delar som omfattas av verksamhetsområdet. 
Ett nytt landskap kommer att skapas efter det att materialet utvunnits. Från väg 961 är 
insynen i princip obefintlig p.g.a. skogsmark samt att verksamheten sker i skydd av 
brytfronter. 

Konsekvenserna är förhållandevis små, då verksamhets- och brytområdet redan tagits i 
anspråk. 

En god behandling av landskapet genom medveten gestaltning och markbehandling är av 
största vikt. Efter avslutad täktverksamhet föreslås området efterbehandlas till skogsmark 
samt med inslag av naturtyper så att den biologiska mångfalden gynnas. Som exempel 
kan nämnas iordningställande av blottade, solbelysta sandytor i söderläge samt ev. en 
mindre vattensamling. Den framtida tillgängligheten till området blir god. 

Luft 
Verksamheten påverkar genom avgasutsläpp från den mobila maskinparken och genom 
trafik till och från området. Luften påverkas även av damning från arbets- och 
transportytor under torrperioder, vilket kan leda till främst olägenheter för egen personal 
och omkringboende. 

De skadliga föroreningarna från fordon och maskiner är i första hand kolväten, 
kväveoxider och koldioxid vid förbränning av diesel. Därutöver bildas också 
svavelföroreningar och partiklar. 
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Bolagets bidrag till luftföroreningarna är i sammanhanget utomordentligt liten. På lokal 
nivå ses inga risker att djur, växter eller kulturvärden skulle ta skada. Verksamhetens 
luftutsläpp bedöms heller inte påverka människors hälsa på lokal nivå. Verksamheten 
bedöms inte medverka till att milj ökvalitetsnormer för utomhusluft överträds. 

Bolaget använder en modern maskinpark som bidrar till att begränsa utsläppen av 
avgaser. Hela maskinparken kommer att drivas med diesel av miljöklass 1. 

Dammbekämpning är nödvändig endast vid torr väderlek då vattenbegjutning sker via ett 
installerat sprinldersystem. Inom verksamhetsområdet fmns en borrad brunn för 
vattenbegjutning och till sprinklersystemet. Vid extremt torr väderlek kan salt spridas på 
tillfartsvägen som ett dammbindande alternativ. Saltning begränsas dock så långt det är 
möjligt med hänsyn till miljön. 

Buller 
Produktionen i täkten alstrar buller främst genom sortering och interna och externa 
transporter. Avståndet mellan verksamhetsområdet och närmaste bostadshus är kort men 
bakom brytfronter. Bolagets erfarenhet är att den aktuella verksamheten inte ger upphov 
till sådant buller som innebär att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller kommer att 
överskridas vid bostäderna. Det har inte, såvitt känt, förekommit något klagomål på 
verksamheten vad avser buller under de mer än 60 år som verksamheten varit igång. 

Begränsning av buller och damm sker i skydd av brytfronter. Buller från verksamheten 
begränsas normalt till angiven arbetstid. 

Trafik 
Salufärdiga produkter transporteras med lastbil, vilket genererar buller och utsläpp av 
avgaser. Vidare utgör trafiken en säkerhetsrisk. Vid maximal verksamhet kommer antalet 
transporter uppgå till ca 2-4 in- och uttransporter per arbetsdag. Vid genomsnittlig 
verksamhet beräknas antalet transporter uppgå till ca 1-2 per arbetsdag. Bolagets 
verksamhet kommer att representera ca 10-20 % av de tunga fordonen på väg 961. 
Bolagets tidigare täkttillstånd medger ett uttag av 250 000 ton grus, vilket är mer än vad 
bolaget ansöker om. Transporterna beräknas således inte öka utan minska i antal jämfört 
med i dagsläget. 

Bolaget bedömer att någon olägenhet av trafiken till och från täkten inte heller 
fortsättningsvis ska uppkomma. 

Vid en trafikolycka torde den största negativa miljöpåverkan ske om fordonets tank 
börjar läcka. Om miljöklassade bränslen används minskar eventuellt den långsiktiga 
negativa miljöpåverkan som kan uppstå om bränslet skulle läcka ut. Rutiner för sanering 
och anmälan till kommunens räddningstjänst, ska finnas och vara känt av personalen och 
eventuell underentreprenör. Transportvägarna ska hålla en så god standard att 
olycksrisken minimeras. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-2233 000 FAX 010-2233 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala  

Beslut 14(28) 

2019-11-14 551-7663-2018 

Page 14 of 30



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Brytnings- och efterbehandlingsplan 
I brytningsplanen fmns gränser för verksamhetsområde och brytningsområde markerade. 
Lägsta brytningsnivå är angivet till 3 m.ö.h. Vid en framtida avslutning av täkten ska 
man, förutom att beakta landskapsbilden, även väga in åtgärder som kan vidtas för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Täkten ligger i direkt anslutning till 
Sundbyholms naturreservat. Dispens från brytning i reservatet har beviljats 4 gånger. Skäl 
är i huvudsak att få till bättre efterbehandling i anslutning till åsen och bättre anpassa 
efterbehandlad ås till omgivande landskap med ett naturligt avslut. 
Efterbehandlingsplanen innebär förslagsvis att delar av täktområdet kommer att återgå till 
skogsmark, förslagsvis med inslag av fria sandytor som gynnar den biologiska 
mångfalden. 

Miljömål 
Bolaget har redogjort för de aktuella miljömål som berörs av verksamheten, vilka är: 

- God bebyggd miljö, 
Grundvatten av god kvalitet, 
Levande skogar och 
Frisk luft. 

Miljökvalitetsnormer 
Verksamheten bedöms inte medföra någon påverkan av betydelse på 
miljökvalitetsnormer för luft, fisk- och musselvatten, omgivningsbuller eller grundvatten. 

Samrådsredogörelse 
Information om planerad ansökan sändes ut den 21 juni 2017 till Länsstyrelsen i 
Södermanlands län, Eskilstuna kommun samt till enskilt berörda (den 25 september 
2019). Samråds- och informationsmöte angående ansökan hölls den 14 september. 
Samrådsredogörelse skickades den 17 november 2017 till Länsstyrelsen i Södermanlands 
län och till Eskilstuna kommun. Länsstyrelsen meddelade den 20 november att planerad 
verksamhet på Jäders-Åsby 1:12 inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Ägare till fastigheten Jäders-Åsby 1:7 fick del av samrådshandlingarna den 28 augusti 
2018 efter det att de inte fått handlingarna tidigare. Milj öprövningsdelegationen avvisade 
den ursprungliga ansökan med hänvisning till att nämnda fastighetsägare inte fått del av 
samrådshandlingarna. 

Nytt samråd till särskilt berörda och enskilda sändes ut den 20 september 2018. En ny 
samrådsredogörelse skickades in till Länsstyrelsen i Södermanlands län och Eskilstuna 
kommun den 18 oktober 2018. Länsstyrelsen meddelade den 25 oktober 2018 att 
täktverksamheten inte kan antas medför en betydande miljöpåverkan. 

Synpunkter som framkom under samrådet innefattade att boende upplevt att 
sandflykt/damning minskat genom brytning i nordväst samt att de vill ha en förbättrad 
och tydligare utmärkning av reservatsgränsen. 
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Länsstyrelsen i Södermanlands län tog upp de aspekter som är särskilt viktigt att ta upp i 
ansökan och kommande MKB, såsom ändamål och behov av sand- och grusmaterial och 
vilken kornstorlek som finns i täkten. Hur ser grundvattenförhållandena och 
grundvattenförekomster ut samt förekomst av intilliggande brunnar Hur ser 
möjligheterna ut att elansluta kross- och sorterverk, tankplats för fordon och förvaring av 
kemikalier och diesel ska redogöras för. 

Yttranden 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har yttrat sig och anför i huvudsak följande. 
- Länsstyrelsen är inte tillsynsmyndighet för täkten eller hanterar 

naturvårdsområdet utan det är Eskilstuna kommun. 
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till om materialet som är tänkt att brytas ur 
täkten är sådant som uppfyller kraven i 9 kap. 6 f § i milj öbalken. 

- Länsstyrelsen anser att om tillstånd ges ska det finnas villkor om att endast vatten 
får användas för dammbekämpning med delegation till tillsynsmyndigheten att 
godkänna andra dammbekämpningsåtgärder. 
Det har förekommit häckning av backsvalor i täkten och om tillstånd ges ska 
sökande ta hänsyn till dessa under tillståndstiden samt vid efterbehandling av 
täkten ska denna göras så att arter som trivs i sandmiljöer gynnas. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun har yttrat sig och anför i 
huvudsak följande. Nämnden har i tillsyn haft påpekanden på mindre avvikelser men 
utifrån tillsynen fmns inga skäl att ifrågasätta fortsatt verksamhet. 

Bolaget söker tillstånd för ett totalt uttag av 200 000 ton över 10 år med ett medeluttag på 
ca 10 000 ton per år och ett maximalt uttag på 20 0000 ton per år. Nämnden anser att den 
totala mängden bör vara anpassad till medeluttaget med en viss marginal och inte till det 
maximala årliga uttaget. Den totala mängden bör inte inrymma konstant maximalt uttag. 
Om angivet medeluttag och maximalt uttag är korrekt återgivet i ansökan så yrkar 
nämnden på att det totala uttaget sänks till 120 000 ton över 10 år. 

Säkerhet för efterbehandling 
Nämnden yrkar att säkerheten fastställs till 440 000 eftersom efterbehandlingsbehovet i 
stort kvarstår enligt tidigare tillstånd och att fortsatt brytning nu sker, vilket bör öka 
nödvändig säkerhet för efterbehandling. 

Skyddat område 
Verksamheten bedrivs delvis inom ett skyddat område. För detta krävs en förnyad 
dispens om två år när nuvarande dispens upphör att gälla. Nämndens bedömning är att 
verksamheten kan använda sitt tillstånd även om en dispens inte skulle medges, vilket gör 
att verksamhetsutövarens möjlighet att utnyttja tillståndet inte är direkt kopplat till 
eventuell förnyad dispens. I praktiken skulle det dock innebära en väsentlig inskränkning 
av brytningsmöjligheter enligt inlämnad brytplan. 
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Grusmaterial 
Nämnden gör bedömningen att täkten uppfyller kraven i Miljöbalkens 9 kapitel 6 f § för 
att få beviljas fortsatt tillstånd. 

Sökanden får ansetts ha visat att verksamheten för de produkter som produceras i den 
mindre fabriken på området och för externa användningsområden är beroende av aktuell 
materialkvalitet. 

Täkten ligger på en stor grundvattenförekomst (Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås) men 
har en storlek som nämnden bedömer inte gör att verksamheten påverkar 
förutsättningarna att eventuellt använda grundvattenförekomsten för 
dricksvattenförsörjning. 

Nämnden delar sökandens beskrivning av att i den mån värdefull natur- eller kulturmiljö 
finns inom verksamhetsområdet så har den skapats av den aktuella verksamheten i form 
av öppna grus- och sandytor. 

Förslag på villkor 
Antalet villkor och det som regleras bör vara relevant för verksamheten. De femton 
villkor som föreslås av sökanden är enligt nämndens bedömning väl avgränsade. 
Nämnden föreslår dock vissa förändringar (kursiv stil) för att förenkla och förtydliga, inte 
föreskriva villkor som även regleras i lag och för att få en likvärdig hantering av 
täktverksamheter i kommunen. 

Nämnden föreslår att villkor avseende gränsmarkeringar och information får en 
utformning mer i enlighet med andra täkter i kommunen, SBMIs förslag på enhetliga 
villkor och med hänsyn taget till att höga brytfronter ligger i direkt närhet till 
Sundbyholms naturreservat och strövområde. 

2. Gränser för brytnings- respektive verksamhetsområdet samt fixpunkter inom 
området ska märkas ut i terrängen med väl synliga och under tillståndstiden 
varaktiga markeringar. Allmänheten ska tydligt uppmärksammas på riskerna med 
att beträda området. På avsnitt med uppenbara olycksrisker ska det finnas 
stängsling eller motsvarande. 

Avbaning har skett efter behov och så bör ske i fortsättningen. Om avbaning skulle 
ske för en större yta än behövligt skapas risk för erosion och damm. Nämnden anser 
att avbaningsmassor bör kunna fortsätta användas för att skapa en vall vid 
brytfronten och att avbaningsmassoma i sin helhet ska kunna användas vid 
efterbehandling om så är lämpligt. Det finns inga skäl att fastslå i villkor att en viss 
ospecificerad del av massorna ska användas vid efterbehandling. 

18. Avbaning av vegetationstäcke ska anpassas efter uttagstakt och får inte vara 
större än vad som behövs för att bedriva verksamheten under ett år. 
Avbaningsmassor ska lagras inom verksamhetsområdet och kunna användas för 
efterbehandling 
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För att kunna läsa villkoret fristående från övriga handlingar i ärendet så bör 
villkoret inte hänvisa till angiven täktbotten i brytningsplanen utan istället fastställa 
höjd direkt i villkoret. 

19. Brytning av sand får endast ske inom markerade gränser för brytningsområden 
och inte på lägre nivå än + 3 m.ö.h. Övrig verksamhet i samband med 
täktverksamheten får inte ske utanför den på brytningsplanen markerade gränsen 
för verksamhetsområdet. 

Nämnden anser det viktigt att efterbehandling sker löpande för att motverka 
damning från brytfronter och motverka säkerhetsrisker. Löpande efterbehandling 
hindrar att naturligt tillstånd uppstår som gör tänkt efterbehandling svårare. Det 
finns skäl att föreskriva att slutförande av efterbehandlingen ska ske ett år efter att 
verksamheten avslutats. Ett års tidsfrist ger marginal gällande förnyande av 
tillstånd. Nämnden bedömer att det inte är lämpligt att en täkt står utan 
efterbehandling under den tid som en eventuell ny ansökan handläggs, särskilt om 
överklagande sker till högre instans. 

5. Efterbehandling ska ske löpande i enlighet med intentionerna i 
efterbehandlingsplanen i samråd med tillsynsmyndigheten och ska vara slutförd 
inom I år efter att täktverksamheten avslutats. 

Nämnden anser att det bör finnas möjlighet till undantag från villkoren gällande 
uttransport. Det bör dock inte specificeras till olika moment utan gälla vid behov 
för att undvika onödigt inskränkande villkor eller för öppet undantag för vissa 
specificerade moment. Dessa undantag ska då anmälas till tillsynsmyndigheten. 

6. Verksamheten ska normalt bedrivas helgfria vardagar måndag-fredag kl. 7.00-
18.00. Uttransport av material får ske vardagar 6.00-22.00. Enskilda undantag får 
förekomma och dessa ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Nämnden anser att bullervillkoret ska följa SBMI:s förslag till enhetliga villkor och 
vara anpassat till aktuella tider för natt/dag. 

7. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska 
begränsas och får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än nedanstående värden. 

Måndag-fredag kl. 6-18 50 dBA 
Lördag, söndag och helgdag kl. 6-18 45 dBA 
Kvällstid kl. 18-22 45 dBA 
Nattetid kl. 22-6 40 dBA 

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 
dBA får inte utföras nattetid kl. 22-6. 
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Uppföljning av ljudnivå ska framgå av kontrollprogram där mätmetoder, 
mätpunkter, mätfrekvens och utvärderingsmetoder ska anges. Kontroll ska ske 
antingen genom immissionsmätningar eller genom nälfältsmätningar och 
beräkningar vid berörda bostäder. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då 
verksamheten faktiskt pågår. 

Det av bolaget föreslagna villkoret har två alternativ för lagring. Nämnden föreslår 
en mer standardutformad öppen formulering. Att dieselolja även kan förvaras i 
mobil dubbelmantlad tank är nödvändigt för att säker tankning av stationär 
utrustning (sorterverk) ska kunna ske. 

8. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras på en tät, torr och mot 
omgivningen invallad plats så att eventuellt spill eller läckage lätt kan samlas upp 
och hindras från att förorena mark eller vatten. Dieselolja kan även förvaras i 
lämplig dubbelmantlad mobil tank. 

Sorterverk behöver ibland tankas, särskilt då det inte bör stå för uppfyllt på grund 
av risk för läckage vid dieselstöld. Nämndens bedömning är att mobil tankning på 
ett spillsäkert sätt bör föreskrivas i villkor. 

9. Hantering av olja och andra kemikalier, samt tankning och uppställning av fordon 
och maskiner, får endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för att 
förhindra förorening av yt- och grundvatten. Saneringsutrustning ska finnas i 
maskiner och i anslutning till tankplats. P åftllningsledningar för motorbränsle 
ska vara försedda med slangbrottsventiler. Tankning av stationära maskiner får 
även ske från mobil tankanläggning. Vid sådan tankning ska det finnas tillgång 
till oljeabsorberande material och tankningsmatta eller motsvarande för att 
samla upp eventuellt spill. 

Det är viktigt att inte endast föreskriva att det ska finnas teknisk utrustning för att 
hantera sanering. Med tanke på områdets beskaffenhet bör det finnas färdiga rutiner 
och beredskap (inklusive övning) för att hantera läckage snabbt. Nämnden anser att 
det bör ingå i villkoret. 

10. Utrustning för akutsanering av olja och liknande ska medföras i samtliga 
arbetsfordon och maskiner som används inom täktområdet. Rutiner och beredskap 
ska finnas i händelse av spill eller läckage. Vid utsläpp av petroleumprodukter 
ska det förorenade området omedelbart saneras. 

I ansökan beskrivs det sprinklersystem som finns för att vattna brytfronter. Detta 
system är i nuvarande verksamhet normalt inte funktionellt tidigt på våren på grund 
av årligen förekomna frysskador. Det är viktigt att verksamheten både arbetar 
förebyggande mot damm men också att damning begränsas när en dammande 
situation uppstått. Nämnden anser att det är bra att sökandes förslag inte innehåller 
en teknisk avgränsning av vald metod för att förebygga och begränsa damning. 
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11. Damning från verksamheten ska förebyggas och begränsas i verksamhetens olika 
moment. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU har yttrat sig och anför i huvudsak följande. 
SGUs bedömning 
Täktverksamhet kan vara möjlig på platsen under förutsättning att brytning inte sker lägre 
än ner till 3 meter över högsta grundvattennivå samt att sökanden utför en ordentlig 
brunnsinventering (inkluderande kontroll av gv-nivå och kvalitet). 

Materialets användning och ersättningsmaterial 
Materialsammansättningen hos naturgruset i täktområdet utgörs i huvudsak av sand. Det 
gör att SGU bedömer att lokaliseringen är lämplig utifrån materialets sammansättning i 
täkten. SGU delar däremot inte sökandens uppfattning om att berggrunden i regionen 
generellt är olämplig för att ta fram fmkorniga ballastprodukter. Det fmns bergartstyper 
här som mycket väl kan fungera som bergråvara för att ta fram maskinsand Avseende 
möjligheten att använda alternativa material till naturgrus för det angivna ändamålet kan 
inte SGU göra någon bedömning av det specifika användningsområdet. 

Grundvatten 
Grustäkten ligger inom grundvattenförekomsten Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås 
(WA87193795). Grundvattenförekomster är viktiga ur ett vattenförsörjningsperspektiv 
och SGUs grundinställning är att naturgrusbrytning i grundvattenförekomster, avgränsade 
i vattenförvaltningen, inte ska förekomma i grundvattenförekomsten. Dock är grustäkten 
belägen uppströms grustäkten och täktens potentiella påverkan på denna bedöms då vara 
liten. 

Redovisningen av grundvattenförhållanden har en del brister. I ansökan anges att ingen 
brytning kommer att ske under den högsta grundvattenytan men det framgår inte vilken 
den högsta grundvattennivån är och om sökanden kontrollerar grundvattennivåerna i 
täktområdet. Det framgår inte heller hur stor omättad zon som kommer lämnas ovanför 
grundvattenytan. SGU undrar därför hur det kan garanteras att brytning inte kommer ske 
under högsta förutsägbara grundvattennivå. SGU noterar även att sökande under 2009 
fick tillstånd att bryta ner till 1 meter över högsta grundvattennivån. SGU förespråkar 
generellt att brytning ej ska ske närmare än 3 meter över högsta förutsägbara 
grundvattennivå och förutsätter att tillstånd inte medges till brytning lägre än så, såvida 
inte sökanden tydligt kan motivera varför ett undantag ska medges. 

I ansökan saknas det även en regelrätt brunnsinventering i närområdet. Enbart en kontroll 
av SGUs brunnsarkiv finns redovisad. Brunnsarkivet innefattar i princip enbart brunnar 
som omfattas av lagen om uppgiftsskyldighet för brunnsborrare. Detta innebär att grävda 
brunnar saknas samt brunnar som av någon anledning inte rapporterats in till SGU. 
Enbart en hänvisning till SGUs brunnsarkiv är därför inte ett tillräckligt underlag för att 
kunna avgöra avstånd till närmaste enskilda vattentäkt. 
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Trafikverket har yttrat sig och anför i huvudsak följande. Verksamhetsområdets gränser 
överensstämmer i stort med dagens områdesgränser. Anslutning till allmän väg 961 sker 
via samma enskilda utfart som tidigare. Trafikverket har inget att invända mot att tillstånd 
ges i rubricerat ärende. 

Kommunledningskontoret/Miljö och samhällsbyggnad, Eskilstuna kommun har 
yttrat sig och framför i huvudsak följande. Verksamheten Jäder och Grus Betong AB 
bedriver är delvis inom skyddat område, Sundbyholms naturreservat Enligt föreskrifterna 
är täktverksamhet förbjudet utan dispens beslutat av Eskilstuna kommunstyrelse. 
Verksamheten har en femårig dispens, beslutad september 2016, för förbudet mot 
verksamheten som är giltig till september 2021 (KSKF/2016:280). Den aktuella ansökan 
avser en period om 10 år. Om täktverksamheten ska bedrivas i delen som ligger inom 
naturreservatet måste dispens sökas av verksamhetsutövaren hos kommunstyrelsen i 
Eskilstuna. Fastigheten och verksamhetsområdet ligger inom riksintresse för rörliga 
friluftslivet, friluftsliv och kulturmiljövård. Sundbyholm är ett viktigt besöksmål i 
kommunen och det är av stor vikt att efterbehandlingen, som rör delar av naturreservatet, 
kan säkerställas på ett tillfredställande sätt. Vidare är det viktigt att eventuell påverkan av 
grundvattenförekomstens status och natur- och kulturmiljön prövas enligt 9 kap. 6 f § 
miljöbalken. 

Grannar till täkten har yttrat sig och anför i huvudsak följande. Vid ogynnsam väderlek 
har sandflykt tidvis varit synnerligen besvärande. I brytningstillstånden har restriktioner 
införts som, när de följts, avsevärt minskat störningarna. Brytningsriktning ändrades och 
raskanten avkortades genom brytning högre upp. En sprinkleranläggning för bevattning 
av raskanten installerades. Under 2018, och troligen längre, har ingen bevattning 
förekommit och för närvarande är bevattningsanläggningen borttagen/sönderkörd. 

Brytningen avancerar nu i riktning mot våra fastigheter på ett sätt som innebär att en stor 
hög raskant med fmkomig sand frilagts. Redan vid måttlig vindstyrka frigörs sand och 
damm som driver med vinden fram över våra fastigheter. 

De gångna årens erfarenheter och det vi nu ser ske i grustaget skapar oro inför framtiden. 
Vi vill att tillståndsmyndigheten tar in våra erfarenheter och synpunkter i beredningen av 
den föreliggande ansökan. 

Bolagets bemötande av yttranden 
Kommunstyrelsen 
Bolaget har inget att invända mot kommunstyrelsens synpunkter. Dispens är en 
förutsättning för att efterbehandling mot naturreservatet kan säkerställas på ett 
tillfredställande sätt. Bolaget kommer att i god tid innan utgången av nuvarande 
dispensansökan ansöka om en förnyad dispens. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 
Ansökt verksamhet 
Bolaget kan hålla med nämnden i deras resonemang och ändrar därför sitt yrkande på så 
sätt att Nämndens yrkande blir bolagets andrahandsyrkande om tillstånd till uttag av totalt 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17 
TELEFON 010-2233 000 FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala  

Beslut 21(28) 

2019-11-14 551-7663-2018 

Page 21 of 30



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

120 000 ton. Förstahandsyrkandet om tillstånd till uttag av totalt 200 000 ton sand och 
grus kvarstår. 

Säkerhet för efterbehandling 
Nämnden yrkar om att nuvarande säkerhet ska kvarstå oförändrat om 440 000 kr. Bolaget 
har inget att invända och beklagar att det har blivit en felskrivning i angivandet av 
säkerhetsbeloppet i huvudinlagan. 

Skyddat område 
Bolaget instämmer i nämndens bedömning och tillägger att om dispens ej medges 
kommer det också att innebära; 

Att volymerna som går att ta ut minskar betydligt, 
Att vindförhållandena i täkten försämras med ökad risk för sandflykt som följd, 
Att efterbehandlingen och anslutningen till naturreservatet försämras, 
Att möjligheten till ett mer naturligt utfoiniat avslut på åsen försämras. 

Grusmaterial 
Öppna grus- och sandytor blir dessutom mer sällsynta och sådana miljöer ökar i 
betydelse. 

Förslag på villkor 
Bolaget har inget att invända mot Nämndens förslag på villkor. 

Sveriges Geologiska Undersökning 
Med hänvisning till områdets beskaffenhet finns det inga förutsättningar för grävda 
brunnar i verksamhetsområdets närhet. Bolaget kunde dock varit än mer tydliga med att 
ange att det inte finns några grävda brunnar i täktens närhet. 

Som SGU anger fick sökanden tillstånd 2009 till att bryta ned till 1 meter över högsta 
grundvattennivå. Den nu pågående brytningen sker huvudsakligen på högre nivåer. 
Ytterligare ytor där brytning kan komma att ske ner till nivå + 3 m.ö.h. är i stort sett 
obefintligt eller mycket begränsad. 

Rubricerade personer har synpunkter på sandflykt och att sprinklersystemet inte har 
fungerat periodvis åtminstone under 2018 och början av 2019. Som det får förstås så har 
sandflykten totalt sett minskat i och med att brytning har skett längre mot väster och in i 
det dispensgivna området. Inte bara för att brytning har skett på längre avstånd från de 
aktuella fastigheterna utan även för att vinden bättre ges förutsättningar att fortsätta mot 
nordväst. Täkten blir mindre som en grop och det skapas mindre turbulens av vindar från 
söder till sydväst som virvlar upp sand. Under 2019 har sprinklersystemet varit igång 
sedan början av april. Innan dess är risken för sönderfrysning stor och systemet är inte 
igång på helger tidig vår när det inte kan övervakas. Systemet har sedan april varit igång 
kontinuerligt och utan avbrott under året. 
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Bolaget anser det viktigt att dialog hålls och bolaget snabbt far veta om problem uppstår 
för att se vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas. 

Milj öprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat 
en liten miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Miljöprövningsdelegationen finner att 
inlämnad liten milj ökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven 
och kan ligga till grund för beslutet. 

Tillåtlighet 
Tillståndets omfattning 
Ansökt täktverksamhet är av en förhållandevis liten omfattning och försörjer i huvudsak 
den egna cement- och betongvarufabriken som ligger i direkt anslutning till täkten. 
Milj öprövningsdelegationen finner dock anledning att begränsa det totala uttaget utifrån 
den mängd material bolaget själva anger att de har behov av och har för avsikt att bryta i 
genomsnitt under sökt period. Det är rimligt att godta större brytmängd under enstaka år 
för att svara upp mot konjunktursvängningar som kan vara svåra att förutse. 

Val av plats 
Täktområdet är etablerat sedan många decennier och området, såsom det anges i ansökan, 
har i stort erhållit tillstånd till täkt sedan tidigare. Logistiken med fabrik i direkt 
anslutning till täkten bidrar till att minimera transporter och därmed även luftutsläpp. 
Trafikverket har inte haft några invändningar mot transporter med anslutning till allmän 
väg. Det finns enligt bolaget ca 200 000 ton material kvar att bryta i täkten. 

Det finns dock berörda grannar som tidigare har påverkats av sanddrift. Det är viktigt att 
täkten drivs på ett sådant sätt att problemen med sanddrift och damning minimeras. 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att det finns goda förutsättningar för detta. 

Området ligger inom vattenförekomst för grundvatten. Den kommunala 
dricksvattentäkten är dock belägen uppströms läkten och den potentiella påverkan på 
denna bedöms då vara liten. Inga grävda brunnar finns heller i täktens närhet. I 
kombination med att uttagsmöjligheterna för grundvatten är små samt att täktområdet kan 
behöva en bra avslutning mot naturreservatet, bedöms ändock läget vara tillåtligt. 

Valet av plats kan sammantaget bedömas som tillåtligt. 

Hushållningsbestämmelser 
Materialet i täkten är väl sorterat, av sådan art samt används i stort på ett sådant sätt att 
det kan vara svårt att ersätta med t.ex. bergkross. Betong- och cementfabriken är en 
förhållandevis liten verksamhet som är beroende av täktens material. Det skulle kunna gå 
att finna ersättningsmaterial, men i detta fall då täkten är relativt liten, en bättre 
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efterbehandling kan fås genom ett förlängt täkttillstånd, fabriken ligger i direkt anslutning 
samt de motstående intressena är få och av en ringa art, anser 
Miljöprövningsdelegationen sammantaget att hushållningsbestämmelserna är uppfyllda. 

Planförhållanden 
Sökt verksamhet strider ej mot gällande planer. 

Natura 2000 
Sökt verksamhet berör inte något Natura 2000 område. 

Strandskydd 
Sökt verksamhet berörs inte av strandskyddsbestämmelser. 

Miljölcvalitetsnormer 
Miljöprövningsdelegationen finner att sökt verksamhet är förenlig med bestämmelserna 
för beslutade miljökvalitetsnormer. 

Milj ömål 
Med vidtagna försiktighetsåtgärder samt beaktat de villkor som föreskrivs anser 
Miljöprövningsdelegationen att täktverksamheten är förenlig med miljömålen. 

Villkor 
Villkor 9. Det är viktigt att säkerställa att det finns tid/rådighet vid eventuellt spill/läckage 
av exempelvis petroleumprodukter till sanering. Av denna anledning bedömer 
Miljöprövningsdelegationen att det är olämpligt att tillåta brytning djupare än till 3 meter 
från den högsta grundvattennivån, dvs. trycknivån. 

Villkor 13 och 15. Täkter av naturgrus bidrar till en viktig miljö att värna med hänsyn till 
den biologiska mångfalden. Många arter är beroende av öppen sand för att överleva. 
Täkten ligger inom en grundvattenförekomst. Tillsammans gör detta att det är olämpligt 
att föra in externa massor i täkten. Det finns alltid en viss föroreningsrisk om externa 
massor används och dels blir livsbetingelserna för grus- och sandkrävande arter 
förändrade. Risk finns också att införda massor för med sig frön och växter som inte finns 
naturligt i området samtidigt som andra jordarter än de plats specifika tillförs. 

Villkor 16. I villkoret föreskrivs att materialet endast får avyttras till kvalificerade 
ändamål. Med kvalificerade ändamål menas i detta fall sådana användningsområden som 
betecknas "ersättningsmaterial saknas" eller "Ersättningsmaterial kan förekomma lokalt" 
i SGU:s rapport "Ersättningsmaterial för naturgrus..." (SGU-rapport 2015:35). Rapporten 
tar inte upp ersättningsmaterial för de specialprodukter som bolaget framställer. 
Milj öprövningsdelegationen menar även att de specialprodukter som bolaget framställer i 
sin egna fabrik i direkt anslutning till täkten och som angivits i ansökan ska omfattas av 
begreppet "kvalificerade ändamål". 
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Ekonomisk säkerhet 
Den ekonomiska säkerhet som bolaget angivit anses rimlig med hänsyn taget till 
verksamhetens omfattning. 

Delegationer 
Vid oförutsedda händelser bör det finnas möjlighet att tillfälligt ändra arbetstiderna. Det 
bör inte ske regelmässigt utan endast då det finns särskilda skäl. Eftersom 
Miljöprövningsdelegationen inte kan förutse alla tänkbara scenarier är det rimligt att 
medge att tillfälligt ändrade arbetstider överlåts åt tillsynsmyndigheten (villkor 7). 

Bolaget har beskrivit att krossning kan komma att ske mycket sällan och i liten skala. 
Miljöprövningsdelegationen finner att det är oklart om krossning över huvud taget 
kommer att ske samt, att om den sker, så kommer den endast att förekomma kampanjvis 
under spridda perioder. Med anledning av detta anser Miljöprövningsdelegationen det 
motiverat att lämna eventuell möjlighet till att föreskriva om ytterligare försiktighetsmått 
till tillsynsmyndigheten (villkor 8). 

Det kan uppstå situationer som är svåra att förutse gällande damning och metoder kan 
utvecklas med tiden och nya dammbekämpningsmedel tas fram. Det är därför lämpligt att 
tillsynsmyndigheten ges möjlighet att ytterligare reglera bekämpning av damning (villkor 
10). 

Tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att ytterligare föreskriva om försiktighetsmått 
gällande frågor om hantering av kemikalier, petroleumprodukter och avfall. 
Förutsättningarna på platsen kan ändras varför Miljöprövningsdelegationen finner det 
lämpligt att tillsynsmyndigheten får hantera dessa frågor (villkor 11). 

Att i detalj reglera efterbehandlingen är inte lämpligt i ett så tidigt skede som vid 
tillståndsskrivningen. Beroende på utvecklingen av nya kunskaper gällande biologisk 
mångfald som framkommer gällande sand- och grusmiljöer samt hur materialet verkligen 
ser ut då brytgränsen närmar sig är det motiverat att delegera frågor om efterbehandling 
till tillsynsmyndigheten. Efterbehandlingen bör också ske i samråd med förvaltningen för 
naturreservatet (villkor 13). 

Miljöprövningsdelegationen reglerar inte i villkor frågor om energihushållning, utan 
bedömer i detta fall att dessa frågor bäst löses i den löpande tillsynen. 

Övriga överväganden 
Miljöprövningsdelegationen håller med Miljö- och räddningstjänstnämnden om att det 
bör vara det genomsnittliga uttaget per år som ska ligga till grund för tillåten totalmängd 
och inte dem maximala tillåtna mängden under enstaka år. Miljöprövningsdelegationen 
tillmötesgår därför bolagets andrahandsyrkande inklusive en viss marginal och avslår 
därmed bolagets förstahandsyrkande om uttagen totalmängd. Bolaget ges möjlighet att 
fritt hushålla med, de för fabriken mest värdefulla, massorna. 
Milj öprövningsdelegationen finner inte någon anledning till att begränsa var inom 
brytområdet massor får tas. Detta med anledning av att åsmaterialets sammansättning kan 
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variera inom området och att det, med det underlag som föreligger, inte är möjligt att 
förutsäga fullt ut var de massor som är svårast att ersätta med t.ex. bergkross finns 

Sammanfattande bedömning 
De av sökanden gjorda åtagandena och de villkor som föreskrivs i detta beslut utgör 
tillräckliga försiktighetsmått för att förebygga att verksamheten medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Mot bakgrund av miljöbalkens mål i 1 kap. 1 
§ och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. gör sammanfattningsvis 
miljöprövningsdelegationen den bedömningen att tillstånd kan lämnas för verksamheten. 

Information 
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts och 
godkänts av Milj öprövningsdelegationen. 

Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra 
bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser. 

Fornlämning 
Det är bl.a. förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, täcka över, köra över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada fast fornlämning. Om en 
fornlämning påträffas under täktverksamheten ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart meddela Länsstyrelsen att 
en fornlämning har påträffats. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga I. 
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 19 december 2019. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. 
I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och miljöskyddshandläggare Lars 
Andersson miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av miljöskyddshandläggare Pia 
Persson Holmberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på  www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  
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Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 
3. Karta över verksamhetsområdet med brytningsområde 

Kopia till: 
Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se  
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se   
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se   
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, info@eskilstuna.se  
Skatteverket, Box 507, 826 27 Söderhamn 

GeoPro AB, Stefan Klingberg, von Platensgatan 8, 553 13 Jönköping 

Miljöskyddsenheten (PPH) 
Avisering för täkter (Roine Landin) 
Rättsenheten (MÖ och GS) 
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Bilaga 1 
HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos 
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. 

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen 

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och 

redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur Ni 
anser att beslutet ska ändras. 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller 
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer. 

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet. 

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp. 

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsala@lansstyrelsen.se  eller 
telefonnummer 010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer. 
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Bilaga 2 

Kungörelsedelgivning 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 14 
november 2019 (dnr: 551-7663-2018) beslutat att meddela Jäders Grus och 
Betongprodukter AB tillstånd enligt 9 kap. milj öbalken att bedriva täkt av 
totalt 140 000 ton sand och grus på fastigheten Jäders-Asby 1:12 i Eskilstuna 
kommun. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala och Eskilstuna kommun, Stadshuset, Alva Myrdals gata 1, Eskilstuna. 
Aktförvarare är Jonny Pettersson, Serviceförvaltningen. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 28 november 2019, då 
delgivning anses ha skett. 
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