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Monica Wallin
Pilbo 116
815 91 TIERP

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av jord på fastigheten
Ålsändan 1:1, Tierps kommun
Verksamhetskod 10.20 enligt 4 kap 3§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

BESLUT
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län godkänner med miljökonsekvensbeskrivningen med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken.
Tillstånd
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar Monica Wallin,
org. 431217-7704, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att inom fastigheten Ålsändan
1:1 i Tierps kommun bedriva täkt av jord av följande omfattning inom det område
som markerats på karta inkommen den 2 november 2012 (bilaga 1):


Täkt av jord med ett uttag av högst 8 000 kubikmeter.

Giltighetstid
Detta tillstånd får tas i anspråk när det vunnit laga kraft. Tillståndet gäller till och
med den 31 december 2018.
Villkor för verksamheten
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak
enligt vad Monica Wallin angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Gränsen för brytområdet ska i terrängen märkas ut på väl synligt sätt.
Markeringarna ska behållas under hela tillståndstiden alternativt till täkten i
den delen är avslutad och tillsynsmyndigheten godkänt efterbehandlingen.
3. Beredskap för omedelbar sanering av eventuellt spill av kemikalier eller
bränsle ska finnas.
4. Förvaring av bränsle eller andra kemikalier får inte ske i täkten.
5. Åtgärder ska vidtas för att minimera risken för läckage av näringsämnen
samt grumling i vattendraget som leder vatten vidare till Toboån.
6. Täktområdet ska efterbehandlas genom anläggande av ett utökat viltvatten.
Efterbehandlingen ska utföras efterhand som brytning sker och i sin helhet
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vara slutförd senast den 31 december 2018. Arbetet ska utföras i samråd med
tillsynsmyndigheten.
7. En summa av en (1) krona ska lämnas för förvaring hos Länsstyrelsen i
Uppsala län som säkerhet för efterbehandlingen för att tillståndet ska vara
giltigt och kunna tas i anspråk. Länsstyrelsen kan ompröva säkerheten om
den anses otillräcklig.
8. När tillståndet tas i anspråk ska det anmälas till tillsynsmyndigheten.
Delegation
D1. Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje
stycket miljöbalken till tillsynsmyndigheten att föreskriva om ytterligare
villkor avseende åtgärder för att undvika grumling i det angränsande
vattendraget som leder vatten vidare till Toboån samt åtgärder som
minskar mängden näringsämnen som når ån.
Igångsättningstid
Tillståndet ska ha tagits i anspråk senast två år efter att beslutet vunnit laga kraft.
I annat fall förfaller tillståndet.
UPPLYSNINGAR
Detta tillstånd befriar inte Monica Wallin från skyldigheten att iaktta vad som
gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som
tillståndet avser. Särskilt erinras om vikten av att vid exploatering beakta
bestämmelserna i lagen (1988:959) om kulturminnen m.m.
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 grävning eller annat arbete,
ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som
leder arbetet ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen att en fornlämning har
påträffats.
Verksamheten kan kräva andra tillstånd eller anmälningsförfaranden enligt
miljöbalken (MB) än prövning enligt 9 kap., i fråga om markavvattning
hänvisas till vad som anges i 11 kap. MB.
Enligt 2 kap. MB gäller vissa allmänna hänsynsregler som ska iakttas. Särskilt
erinras om 2 kap. 4 § MB vari föreskrivs om skyldigheten att undvika sådana
kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre
farliga.
Miljörapport
Varje år före utgången av den 31 mars ska en miljörapport inges till tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § MB). Inlämningen ska ske digitalt via Svenska
Miljörapporteringsportalen SMP. Miljörapporten ska utformas i enlighet med
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9).
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Egenkontroll
Monica Wallin ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att
motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö
(26 kap. 19 § MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901)
om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Ändringar
Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med
1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen. Bedrivs miljöfarlig verksamhet av
annan än den som meddelats tillståndet, ska den nye verksamhetsutövaren enligt
32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd snarast möjligt
upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. Den som innehar
tillstånd till täkt ska till tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om vem som vid
varje tidpunkt är exploatör av täkten. Vid överlåtelse av tillståndet fordras att
den nya tillståndsinnehavaren ställer säkerhet för verksamheten. Sådan säkerhet
ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala
län.
Avgift
Avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska enligt 2 kap. 1 §
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB betalas
av den som bedriver miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A
eller B i miljöprövningsförordningen (2013:251). Beloppet på denna avgift
framgår av bilaga till förordningen. Avgiften ska betalas från och med det
kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd meddelats. Därefter ska
avgiften betalas för varje påbörjat kalenderår som tillståndet gäller.
Verksamheten upphör
Om verksamheten i sin helhet eller del av denna upphör ska detta i god tid före
nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Efter en sådan anmälan kan en
ansökan göras till länsstyrelsen om att tillståndet ska upphävas (24 kap. 8 § MB).
Monica Wallin ansvarar för att undersöka om mark- och vattenområden samt
byggnader och anläggningar är så förorenade att de kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljö och i så fall även ansvara för att
efterbehandling sker (10 kap. MB).
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Bakgrund
På fastigheten Ålsändan 1:1 i Tierps kommun har tidigare bedrivits täkt av jord.
I samband med den tidigare täktverksamheten anlades ett viltvatten som en del i
efterbehandlingen av täkten. Ansökan från Monica Wallin avser täkt på samma
plats och är också tänkt att medföra en utvidgning av viltvattnet genom efterbehandling. Länsstyrelsen i Uppsala län har också mottagit anmälan från
Monica Wallin om anläggande av viltvatten enligt 11 kap. 9 a § på aktuell
fastighet. Länsstyrelsen har i beslut (dnr 532-932-2013), daterat 2013-06-27,
förelagt sökanden om vissa försiktighetsåtgärder.
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Samråd
Samråd enligt 6 kap. 4 § MB har ägt rum med Länsstyrelsen i Uppsala län och
tillsynsmyndigheten. Närmast berörda grannar har getts möjlighet att lämna
synpunkter.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till jordtäkt kom in till
Länsstyrelsen i Uppsala län den 2 november 2012. Ärendet har remitterats
kommunstyrelsen i Tierps kommun samt till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Ansökan har kungjorts i Arbetarbladet den 1 mars 2013 och i Post- och Inrikes
Tidningar den 4 mars 2013. Yttrande har inkommit från kommunstyrelsen i
Tierps kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län. Monica Wallin har beretts
möjlighet att bemöta inkomna yttranden.
ANSÖKAN MED YRKANDEN
Ansöka avser fortsatt/utvidgad matjordstäkt på fastigheten Ålsändan 1:1 i Tierps
kommun. Den nu sökta verksamheten avser jordtäkt på en yta av 8 000 kvadratmeter. Grävdjupet planeras till att vara 1 meter vilket medför att den utbrutna
volymen kommer att utgöra 8 000 kubikmeter. En skalenlig karta har bifogats
ansökan (bilaga 1).
SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Markområdet har tidigare används för uttag av matjord och betraktas inte som
produktionsareal. I samband med den tidigare täktverksamheten anlades det
befintliga viltvattnet i samråd med markägaren. Marken används idag för viltvård och platsen är välbesökt av vilt och fågel. Grävområdet avvattnas via
grävda diken till befintligt viltvatten som har en yta av ca.100 x 80 meter. Det
genomsnittliga uttaget under en verksamhetstid på 5 år uppskattas till ca 670
kubikmeter.
Några kända fornminnen eller kulturminnen finns inte och inte heller naturskyddade djur och växter. Området saknar vattentäkt.
Miljökonsekvensbeskrivning och skyddsåtgärder
Påverkan på djur och växter bedöms som mycket liten. De fåglar och övriga djur
som kommer att störas av maskiner återvänder alltid för att till sist vänja sig vid
ljudet. Växtligheten består av ogräs och kaveldun. Utsläpp till luft sker endast
från grävmaskin och dieseldrivna lastfordon vid transport.
Verksamheten kommer att ske dagtid och beräknas vara avslutad 5 år efter start.
Uttagen jord forslas fram till områdets grusväg och läggs upp i strängar för vidare
transport med lastbil. Alla ”sår” i de grävda partierna kommer att åtgärdas, kanterna släntas och stabiliseras för att göras tillgängliga för djur som söker vatten.
Grävmaskinen kommer att ha en meter breda larvband.
När grävningen är färdig och efterbehandlingen slutförd ska täkten utgöra en
mindre ”insjö” (viltvatten) med släntade och stabiliserade kanter som efter en tid
förhoppningsvis blir bevuxna. Vattenytan kommer att ligga 60-70 cm lägre än
omgivande mark.
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En jordkulle kommer att anläggas i viltvattnet och är tänkt som fågelreservat
(häckningsplats). Växtligheten kommer att ”krypa” ner för de nakna kanterna,
där inte bara ogräs utan även gröngräs och blommor har en stor möjlighet att
etablera sig och förstärka kanterna. En del träd och buskar inom grävområdet
kommer att sparas.
Något nollalternativ har ej utretts men innebär troligen risk för långa transporter.
--Monica Wallin har även inkommit till Länsstyrelsen i Uppsala län med en
anmälan om vattenverksamheten enligt 11 kap. 9 a § MB i och med att viss
grävning kommer att ske i det befintliga viltvattnet och dammarna kommer att
utvidgas.
YTTRANDEN
Kommunstyrelsen i Tierps kommun har inkommit med yttrande och i huvudsak
anfört följande: Kommunstyrelsen har i yttrandet efterfrågat ett nollalternativ samt
en beskrivning av hur en minimering av grumling och läckage av näringsämnen till
omgivande vattendrag (Toboån) ska ske. Vidare efterfrågar kommunen en redovisning av hur buller till närboende kommer att se ut.
Länsstyrelsen i Uppsala län har ingen erinran.
SÖKANDENS BEMÖTANDE AV YTTRANDE
Monica Wallin har bemött yttrandet från Tierps kommun och anfört i huvudsak
följande. När det gäller nollalternativet ses det inte som tillämpbart. Vad det gäller
påverkan på Toboån så går vattnet i ett ca 1 km långt dike vidare till ån. Från viltvattnet i grävområdet så sker avrinningen över en fast ”dammlucka” som redan
anbringades då viltvattnets anlades då tidigare täkt efterbehandlas. Luckan medför
att det bildas ett blankvatten där flödet hejdas och partiklar i vattnet kan sedimenteras och renas. Tanken är också att anlägga en fosfordamm. Inga olje-/bränsletankar kommer att ställas upp. Som begäran på redovisning av buller så uppges att
uttransporten av jord kommer att ske längs en mindre väg där det inte finns några
bostäder fram till länsväg 292. Närmast bostad finns på ett avstånd av minst en
kilometer i motsatt riktning i förhållande till transportvägen ut från området.
Något jordsåll eller andra jordbearbetningsmaskiner kommer inte att användas.
Upplagda strängar av jord transporteras bort efter en tids torkning.
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Miljökonsekvensbeskrivningen
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Monica Wallin har genomfört samråd
och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. MB
och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Miljöprövningsdelegationen finner att samrådet enligt 6 kap. 5 § MB har genomförts på ett tillfredställande sätt och att miljökonsekvensbeskrivningen identifierar
och beskriver i tillräcklig utsträckning de direkta och indirekta effekterna av den
planerade verksamheten i de avseenden som framgår av 6 kap. 3 och 7 §§ MB.
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Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Ansökan avser en nyetablering av verksamhet på en plats där det bedrivits en likartad verksamhet. Verksamheten klassificeras enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) till verksamhetskod 10.20, som gäller för täkt för annat än
markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, och tillståndsplikt B (prövning hos länsstyrelsen). Tillståndet avser uttag av totalt 8 000 kubikmeter jord under fem (5) års tid.
Miljöbalkens mål
Enligt 1 kap. 1 § MB syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med
ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöprövningsdelegationen gör i denna del den bedömningen att Monica Wallin
visat att verksamheten kommer att bedrivas så att en hållbar utveckling främjas enligt
1 kap. 1 § MB.
Allmänna hänsynsregler
Enligt 2 kap. 2 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens
eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet (det s.k. kunskapskravet).
Enligt 2 kap. 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön (den s.k. försiktighetsprincipen). I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 4 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas
vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller
har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism (den s.k. produktvalsprincipen).
Enligt 2 kap. 5 § MB ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning (de s.k. hushållnings- och kretsloppsprinciperna). I första hand ska
förnybara energikällor användas.
Miljöprövningsdelegationen gör i denna del den bedömningen att Monica Wallin har
visat att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder kommer att uppfylla de krav
som ställs i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
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Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § MB ska det 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.
Vid bland annat tillståndsprövning enligt 9 kap. MB ska bestämmelserna i 3 och 4
kap. MB tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller
vattenområden. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Enligt 9 kap.
6 h § ska också behovet av brukningsbar jordbruksmark beaktas vid en ansökan om
tillstånd till täkt av matjord.
Täkten anläggs i anslutning till en avslutad befintlig jordtäkt. Marken är inte att
betrakta som brukningsbar jordbruksmark. Täktens lokalisering är god med tanke på
att inga skyddsvärda naturvärden finns inom brytområdet som påverkas negativt av
verksamheten. Inget riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB berörs av verksamheten.
Inom verksamhetsområdet finns inte heller några kända kulturlämningar och
avståndet till närmsta bostad är omkring 1 km eller mer. Av ansökningshandlingarna
framgår det att uttransporten av jord kommer att ske via en väg där det saknas
bostäder fram till länsväg 262. Området ligger inte inom detaljplanerat område och
omfattas inte heller av områdesbestämmelser. Täktens läge bedöms som gynnsamt
med tanke på att inga bostäder finns i nära anslutning samt att inga värdefulla
naturvärden berörs.
Miljökvalitetsnormer
Miljöprövningsdelegationen finner att verksamheten inte kommer att medföra att
någon miljökvalitetsnorm för luft eller vatten kommer att överskridas.
Bedömningen av om verksamheten befaras medföra skada eller olägenhet av
väsentlig betydelse (2 kap. 9 § MB)
Miljöprövningsdelegationen gör den bedömningen att någon sådan skada eller
olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön som enligt
2 kap. 9 § MB kräver regeringens tillåtelse inte kan befaras i förevarande fall.
Motivering av villkor
Miljöprövningsdelegation bedömer att det är motiverat att föreskriva villkor för
verksamheten för att minska risken för påverkan på människors hälsa och miljö.
Villkoren avviker inte i någon väsentlig grad från de som Miljöprövningsdelegationen
normalt föreskriver för aktuell typ av verksamhet. För några av villkoren lämnas en
särskild motivering.
Grumling och läckage av näringsämnen (villkor 5)
Arbetet med uttag av jord på den aktuella platsen innebär att tillströmmande vatten
eller vatten i befintliga dammar kommer att grumlas och näringsämnen kan frigöras.
Sökanden har redovisat att befintligt utlopp passerar en dammlucka där vattnet hejdas
och partiklar i vattnet kan sedimentera. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det
därutöver finns förutsättningar till att minska grumligheten och mängden frigjorda
näringsämnen genom en aktiv planering.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte bör meddelas villkor för buller mot
bakgrund av att närliggande bostäder inte finns i anslutning till täktområdet.
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Motivering av delegation
Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte är uteslutet att uttaget av jord inom
brytningsområdet kan behöva regleras ytterliggare när det gäller verksamhetens
påverkan på vatten. Tillsynsmyndigheten bör mot denna bakgrund ges möjlighet att
meddela ytterliggare villkor om åtgärder för att begränsa ett läckage av näringsämnen
och grumligt vatten till angränsande vattendrag.
Säkerhet
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamhetens ringa omfattning och relativt
okomplicerade efterbehandling inte kräver någon större säkerhet. Säkerheten bör
därför utifrån vad som är känt skäligen vara av ringa storlek.
Miljöprövningsdelegationens sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser att, om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten
går att förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i MB samt med en från
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenområden.
--Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen,
se bilaga 2.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 3.
Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har deltagit länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Ing-Marie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits
av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg, miljöskyddsenheten.

Annika Israelsson

Ing-Marie Askaner

Bernt Forsberg

BILAGOR
1. Karta över täktområdet
2. Hur man överklagar
3. Kungörelsedelgivning
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Bilaga 2

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH
MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Länsstyrelsens 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 Länsstyrelsens 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 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.

BESLUT
2013-07-01

Dnr: 551-305-13
Anl.nr: 0360-32-250-a

Bilaga 3
KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att
underrättelse om beslut den 1 juli 2013 (dnr: 551-305-13) om tillstånd enligt
9 kap. miljöbalken för Monica Wallin att bedriva jordtäkt inom fastigheten
Ålsändan 1:1 i Tierps kommun ska ske genom kungörelsedelgivning enligt
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).
Kungörelsen ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och Arbetarbladet.
Beslutet finns tillgängligt hos aktförvarare Ewa Dannberg vid kommunens
kundtjänst i Tierps kommun, Centralgatan 7 i Tierp.
Delgivning anses skett när två veckor har förflutit från detta beslut eller den
15 juli 2013.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

