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Anl.nr: 0483-20-004

Björkviks Marktjänst AB
Tjärsta Mellangård
640 20 Björkvik

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken till täktverksamhet inom
fastigheterna Hisse 2:1 och Ottekil 4:1 i Katrineholms kommun
Verksamhetskoder 10.20 enligt 4 kap. 3 § och 10.50 enligt 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

5 bilagor

BESLUT
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken Björkviks Marktjänst AB (bolaget), org. nr. 556271-5549,
tillstånd att inom fastigheten Hisse 2:1 och Ottekil 4:1 i Katrineholms kommun att
bedriva följande verksamheter inom täktplanens verksamhets- och brytningsområde, bilaga 4:
- täkt inom brytningsområdet av högst 700 000 (sjuhundra tusen) ton berg
samt 60 000 (sextiotusen) ton sand och grus;
- en högsta årlig uttagsmängd av 75 000 (sjuttiofemtusen) ton berg samt
6 000 (sextusen) ton sand och grus;
- uppställning av sorteringsverk;
- periodvis krossning och sprängning
Tillståndet gäller till och med den 31 december 2034.
Yrkande om verkställighetsförordnande avslås.

Villkor för verksamheten
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad sökanden/bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i
övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Etapp 1 (E1) inom brytningsplanen får tas i anspråk utan arkeologisk undersökning. För övriga etapper där arkeologisk utredning har visat på fornlämning
ska arkeologisk undersökning vara slutförd innan etappen, helt eller delvis, får
tas i anspråk för brytning.

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

BESLUT

2 (32)

2014-06-09

Dnr: 551-2401-14

Miljöprövningsdelegationen

3. På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel uppföras eller andra åtgärder
vidtas under tillståndstiden för att skydda människor och djur från olyckor.
Åtgärder ska vidtas så att allmänheten tydligt uppmärksammas om riskerna
med att beträda området. (Delegation)
4. Innan verksamheten påbörjas ska gränsen för verksamhets- och brytningsområdet markeras i terrängen på väl synligt sätt. Markeringarna ska behållas
under hela tillståndstiden. Minst en fixpunkt ska finnas markerad i terrängen.
5. Krönläget som avskiljer etapp 2 och etapp 3 samt gränser för fornlämningsområden, samt det område som benämns eventuellt fornlämningsområde, ska
vara avgränsade med staket, stakkäppar, plastband på träd eller färgmarkering
på berghällar. Avgränsningarnas läge och funktion ska kommuniceras med
entreprenörer och personal som ska utföra arbete i täkten.
6. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande värden:
50 dB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)

vardagar utom lördagar
lördagar, söndagar och helgdagar
kvällstid
nattetid

kl. 07.00-18.00
kl. 07.00-18.00
kl. 18.00–22.00
kl. 22.00–07.00

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dB(A)
vid bostäder.
Bullernivåer från borrning och krossning samt skutknackning ska kontrolleras
snarast efter att verksamheten startat och tillståndet tagits i anspråk. De angivna
värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då verksamheten pågår under de tidsperioder som anges ovan. Kontroll ska ske så snart
det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller
på tillsynsmyndighetens begäran. Kontroll ska ske med hjälp av mätning och
beräkning vid barmarksförhållanden. Värdena ska mätas enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning för mätning av externt industribuller SNV 1973:5
eller motsvarande uppdaterad metod.
Om de angivna bullernivåerna överskrids ska företaget vidta omedelbara och
tillräckliga åtgärder så att värdena kan klaras senast vid den tidpunkt som
tillsynsmyndigheten bestämmer. Mätning ska därefter utföras för att kontrollera
att värdena underskrids. Kontrollfrekvensen av värden ovan ska framgå av
kontrollprogrammet för verksamheten. Bolaget ska inom tre veckor från överskridandet redovisa för tillsynsmyndigheten vilka skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått som kommer vidtas för att överskridandet inte ska upprepas.
(Delegation)
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7. Särskilt bullrande/störande verksamheter såsom krossning, borrning, sprängning och skutknackning får endast bedrivas vardagar mån-fredag kl. 07.0018.00 under perioden september till april. Skyddande skog och vegetation ska
i möjligaste mån sparas i verksamhetsområdet.
Tung fordonstrafik till och från täkten på befintlig tillfartsväg från väg 216 får
endast ske vardagar mån-fredag kl. 07.00-22.00. Underhåll, reparationer och
tunga transporter får dock undantagsvis ske även övriga tider efter medgivande
från tillsynsmyndigheten. (Delegation)
8. Före varje sprängning ska berörda inom en radie av 900 meter från täkten
informeras om tidpunkt för sprängning. Sprängning får endast ske vardag
mellan kl. 09.00-15.00, om inte tillsynsmyndigheten medger annat.
(Delegation)
9. Sprängningar får inte utföras som medför att dels den sprängningsinducerade
vibrationshastigheten, uttryckt som toppvärde i vertikalled mätt i sockel i
närmaste bostäder, överstiger värdet 4 mm/s, dels luftstötvågor vid närmaste
bostäder överstiger värdet 100 Pa, uttryckt som frifältsvärde.
De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning enligt svensk standard, för
närvarande SS4604866 eller motsvarande vid sprängning, vid minst ett tillfälle
under de tre första sprängtillfällena och då det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade vibrationer eller luftstötvågor samt på tillsynsmyndighetens begäran. Om de angivna nivåerna överskrids ska företaget vidta
omedelbara och tillräckliga åtgärder så att värdena kan klaras senast vid den
tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. (Delegation)
10. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från tillfartsvägen
fram till väg 216 samt från täkten och täktverksamhetens samtliga moment.
Salt får inte användas vid dammbekämpning.
Sprinklersystem med vatten ska användas vid behov på de kross- och sorteringsanläggningar som dammar. Diffus damning från upplag, transportvägar och
transporter ska begränsas så långt möjligt, exempelvis genom sopning eller
vattning. Upplag och laster ska vid behov bevattnas eller övertäckas.
Uppstår problem i omgivningen ska ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa
damningen. (Delegation)
11. Vatten från bergtäkten får inte avledas till grundvattnet i sand- och grusavlagringen under drifttiden. Avledande av vatten från bergtäkten ska ske
genom en sedimenteringsanläggning, försedd med oljeavskiljande anordning,
innan vattnet leds vidare. Sedimentationsanläggning ska vara ändamålsenligt
utförd och dimensionerad. Vatten från bergtäkten ska mätas och kontrolleras.
Sedimenteringsanläggningens utformning och placering ska slutligt fastställas i
samråd med tillsynsmyndigheten. (Delegation)
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12. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt
förvaras i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd.
Invallningar ska rymma största behållarens volym med en marginal av minst
10 %. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner.
Cisternerna ska förses med påkörningsskydd. Hantering av drivmedel får inte
ske på avbanade ytor.
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 för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon eller
maskiner. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av verksamhet.
13. Uttag av berg 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.
Täktbotten ska efterbehandlas så att täktbotten ges en nivå av som lägst + 35
meter över havet. Externa massor får inte tillföras täkten för efterbehandling
eller tillfälligt upplag.
Har verksamheten upphört före beräknad tid ska en slutlig efterbehandlingsplan
snarast inlämnas till tillsynsmyndigheten så att efterbehandlingen kan ske på så
sätt som anges i första stycket. (Delegation)
14. Bergtäktens avslutning mot söder och öster ska vara försedd med skyddshylla
ett par meter under krön där täktbottens nivå är mer än 4 meter under krön.
När etapp 1 tas i anspråk ska brytningen ske så att en skyddshylla skapas vid
bergtäktens avslutning mot öster och söder innan etapp 2 tas i anspråk, eller att
tillräckligt utrymme sparas inom etappen för anläggande av skyddshylla.
Motsvarande gäller för etapp 2 innan etapp 3 tas i anspråk.
Övriga branter som lämnas vid avslutning av bergtäkten ska endera vara
försedda med skyddshylla eller annan bestående skyddsåtgärd för att förhindra
allvarliga olyckor. Utformningen av åtgärderna ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten under tillståndstiden. (Delegation)
15. Bolaget ska i samråd med tillsynsmyndigheten genomföra en provtagning av
grundvattnet inom täktens influensområde enligt följande:
a) senast 3 månader efter att tillståndet tagits i anspråk inkomma till tillsynsmyndigheten med ett förslag till provtagningsplan för kontroll och övervakning av grundvattnet, inkluderande provtagning och avvägning av
närliggande dricksvattenbrunnar i grundvattnets flödesriktning.
b) senast 6 månader efter att tillståndet tagits i anspråk inkomma till tillsynsmyndigheten med resultaten från en första kontroll enligt provtagningsplan.
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c) senast 1 år efter att tillståndet tagits i anspråk inkomma till tillsynsmyndigheten med en redovisning av de hydrogeologiska förutsättningarna som
behöver beaktas vid driften och vid ett senare upprättande av en efterbehandlingsplan.
(Delegation)
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor
avseende:









Skyddsåtgärder vid platser med olycksfallsrisker (villkor 3).
Buller (villkor 6)
Arbetstider (villkor 7).
Sprängning (villkor 8 och 9)
Skyddsåtgärder mot damning (villkor 10).
Sedimentationsanläggning (villkor 11)
Efterbehandlingen av täktområdet (villkor 13 och 14).
Grundvatten (villkor 15).

Ekonomisk säkerhet
Bolaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om
1 miljon kronor. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen.
Tidpunkt när beslutet börjar gälla
Detta tillstånd får tas i anspråk när det vunnit laga kraft.
Igångsättningstid
Tillståndet ska ha tagits i anspråk senast två år efter beslutet vunnit laga kraft.
I annat fall förfaller tillståndet. Bolaget ska meddela tillsynsmyndigheten när
tillståndet tas i anspråk samt då en ny etapp av bergtäkten tas i anspråk.
Kungörelsedelgivning
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och
Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Katrineholms-Kuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).
Övrigt
Upplysningsvis meddelas att efterbehandling av tidigare täktområdet utanför ansökt
verksamhetsområde ska ske i enlighet med kraven i tillståndsbeslut meddelat av
Miljöprövningsdelegationen i Södermanlands län den 23 maj 2006, dnr 541-15842002.
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Bakgrund
Grusbrytning har pågått vid aktuellt täktområde sedan 1970-talet. Verksamheten
har under den senaste tillståndsperioden inneburit en produktion av i huvudsak
bergkross och ett uttag av en mindre mängd grus. Bolaget vill utöka och bedriva
verksamheten under ytterligare 20 år vilket föranleder en ny tillståndsprocess.
Tidigare beslut
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den
23 maj 2006, dnr 541-1584-2002, att meddela bolaget tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täktverksamhet till och med 31 december 2013.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut den 23
oktober 2013, dnr 551-4541-12, godkänt bolagets miljökonsekvensbeskrivning för
utökad täktverksamhet för brytning av 800 000 ton berg och 60 000 ton grus och
sand.
Samråd
Informationsbrev sändes ut till särskilt berörda sakägare den 14 september 2010.
Samråd hölls den 26 januari 2011 med Länsstyrelsen i Södermanlands län och
Katrineholms kommun. Ett utökat samråd har ägt rum genom att ytterligare ett
informationsbrev sänts ut till en vidare krets av instanser. Annonsering om utökat
samråd har skett i Katrineholms-kuriren den 2 februari 2011.
Fyra av ägarna till närliggande fastigheter har lämnat skrivelser med innebörden att
de motsätter sig en fortsatt och utökad verksamhet och framfört farhågor om bl.a.
risker för störningar i form av buller och damm samt att bolaget kommer att driva
verksamheten utanför de tillståndsgivna tiderna. Vidare befaras störningar på djurlivet och att det är oklart om verksamheten kommer att påverka grundvattnet.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om utökat tillstånd för berg- och
grustäkt m.m. inkom den 13 juni 2011 till Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Agneta Sjögren och Gert Lindholm, ägare av en fritidsbostad på fastigheten
Danbyholm 3:9, har den 19 augusti 2011 sänt ett förslag på en alternativ dragning
av utfartsvägen från täkten till Länsstyrelsen i Södermanlands län.
I beslut den 9 november 2011 och 20 mars 2012 har Länsstyrelsen förelagt bolaget
om att komplettera ansökan med stöd av miljöbalken. Länsstyrelsen i Södermanlands län har även parallellt med stöd av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
(KML) beslutat om genomförande av en arkeologisk utredning, dnr 431-5544-2011.
Bolaget har lämnat kompletteringar till ansökan den 24 januari 2012 och den 10
april 2012. En arkeologisk utredning har upphandlats och genomförts av Riksantikvarieämbetet under våren 2012, UV Rapport 2012:111.
Den 1 juni 2012 överfördes ärendet till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län då förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
trädde i kraft. Bolaget inkom med en reviderad brytningsplan respektive kartunder-
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lag den 28 september samt 15 november 2012 med utgångspunkt från den arkeologiska utredningen.
Den 4 december 2012 förelade Miljöprövningsdelegationen bolaget att komplettera
ansökan. Komplettering inkom den 4 januari 2013. Ärendet kungjordes den 5 februari i Katrineholms-Kuriren och 11 februari 2013 i Post- och Inrikes tidningar.
Remiss sändes till Länsstyrelsen i Södermanlands län, Trafikverket, Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU) och Sörmlands Vatten och Avfall AB.
Yttranden inkom från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Trafikverket, SGU och
Agneta Sjögren och Gert Lindholm. Bolaget tog del av inkomna yttranden och
inkommit den 10 april 2013 med ett bemötande över vad som anförts.
Miljöprövningsdelegationen besökte täkten den 14 oktober 2013 för syn på plats.
Miljöprövningsdelegationen meddelade ett beslut den 23 oktober 2013 där delegationen godkände bolagets miljökonsekvensbeskrivning men avslog ansökan med
hänvisning till bl.a. att tillräckligt underlag saknades om fornlämningarnas utbredningsområde. Bolaget överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid
Nacka Tingsrätt och inkom med en reviderad ansökan till domstolen. Domstolen
lämnade ärendet åter till Miljöprövningsdelegationen den 11 april 2014, mål M
6632-12, för handläggning av den förnyade ansökan.
Miljöprövningsdelegationen har den 28 april 2014 tillskrivit Länsstyrelsen i
Södermanlands län och efterfrågat ett yttrande över den förnyade ansökan.
Bolaget har getts möjlighet att bemöta innehållet i avlämnat yttrande från
länsstyrelsen i Södermanlands län.

ANSÖKAN MED YRKANDEN OCH FÖRSLAG TILL VILLKOR
Yrkanden
Björkviks Marktjänst AB yrkar om tillstånd till:
1. Att bolaget ges tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Hisse 2:1 och
Ottekil 4:1 i Katrineholms kommun
2. Täkttillståndet grundas på inlämnad beskrivning
3. Tillståndet gäller i 20 år
4. Det totala uttaget av material ur täkten under tillståndstiden får uppgå till
800 000 ton berg och 60 000 ton sand och grus
5. Uttaget av mängden berg årligen får uppgå till maximalt 75 000 ton
6. Uttaget av mängden sand och grus årligen får uppgå till maximalt 6 000 ton.
Bolaget yrkar på verkställighetsförordnade enligt 22 kap. 28 § miljöbalken.
Åtagande
I den förnyade ansökan som bolaget ingivit till Mark- och miljödomstolen så åtar sig
bolaget att inte bedriva verksamhet inom etapp 2 eller 3 utan att först ha vidtagit erforderliga arkeologiska utredningar. Bolaget lämnar också ett åtagande när det gäller täktbotten om att tillse att den omättade zonens mäktighet uppgår till i vart fall 3 meter.
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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 ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig.

Gränsmarkeringar
2. Gränsmarkeringar skall vara utmärkta i terrängen på väl synligt sätt. Inom
verksamhetsområdet skall en fixpunkt finnas. 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 berg samt sand och grus 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 skall så långt
som möjligt följa intentionerna i efterbehandlingsplanen. Kontakt skall tas med
tillsynsmyndigheten innan efterbehandlingsarbeten påbörjas.

6.

Området skall efter avslutad brytning vara utformat på sätt som innebär minsta
möjliga olycksrisker för framtida besökare och så att underhållskrävande
stängsling och dylikt inte behöver utföras.

7.

Om inte ansökan om fortsatt täkt inkommer före tillståndstidens utgång skall
efterbehandlingen vara slutförd inom tillståndstiden. Härvid skall även
tillfälliga upplag vara borttagna från täktområdet.

Skydd för hälsa och miljö
8. Verksamheten får normalt bedrivas helgfri måndag- fredag kl. 06.00-18.00.
Utlastning får även ske lördagar under samma tider. Efter tillsynsmyndighetens
medgivande får verksamheten (dock inte sprängning) vid enstaka tillfällen ske
övrig tid. Mer akuta transporter för att t ex hämta bergmaterial för vinterväghållning och vid läckage på kommunens VA-anläggningar, bör kunna tillåtas
dygnet runt.
9.

Buller från täktverksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet
ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid bo- städer än följande värden:
Ekvivalent
Momentant
Måndag-fredag kl. 07-18
50dBA
Lördag och helgdag kl. 07-18
45 dBA
Kvällstid kl. 18-22
45 dBA
Nattetid kl. 22-07
40 dBA
55 dBA
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De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras så snart det skett en förändring
i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller om
tillsynsmyndigheten så kräver.
Kontroll skall ske enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning för mätning av
externt industribuller SNV 1973:5 eller motsvarande uppdaterad metod vid
berörda bostäder.
Om buller från verksamheten, utomhus vid bostäder, ger upphov till högre
ekvivalentvärden än värdena ovan ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten
samt redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som bolaget
kommer att vidta för att överskridandet inte ska upprepas. Mätning enligt vad
som anges i stycket ovan ska därefter utföras för att kontrollera att värdena
innehålls.
10. Vibrationshastigheten till följd av sprängning får inte överskrida värdet 4 mm/s,
uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led.
Den angivna nivån ska kontrolleras så snart det skett en förändring i verksamheten som kan medföra att värdet riskerar att överskridas eller om tillsynsmyndigheten så kräver. Kontroll ska ske genom mätning vid berörda bostäder.
Mätning av vibrationer ska ske enligt svensk Standard SS 460 48 66 eller
motsvarande uppdaterad standard vid närbelägna bostäder.
Om det uppmätta värdet för vibrationer från sprängningen överstiger 4 mm/s
utryckt som högsta svängningshastighet i vertikalled ska bolaget underrätta
tillsynsmyndigheten samt redovisa vilka skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått som bolaget kommer att vidta för att överskridandet inte skall
upprepas. Efter överskridande ska mätning av vibrationer utföras i enlighet med
vad som anges ovan vid varje sprängning till dess att värdet underskridits.
11. Luftstötvågor till följd av sprängning får vid bostäder i omgivningen som värde
inte överstiga 100 Pascal (Pa) mätt som frifältsvärde.
Den angivna nivån ska kontrolleras så snart det skett en förändring i
verksamheten som kan medföra att värdet riskerar att överskridas eller om
tillsynsmyndigheten så kräver. Kontroll ska ske genom mätning vid berörda
bostäder.
Om det uppmätta värdet för luftstötsvågen från sprängningen överstiger 100
Pascal (Pa) mätt som frifältsvärde ska bolaget underrätta tillsynsmyndigheten
samt redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som bolaget
kommer att vidta för att överskridandet inte skall upprepas. Efter överskridande
ska mätning av luftstötsvåg utföras i enlighet med vad som anges ovan vid
varje sprängning till dess att värdet underskridits.
12. All sprängning skall föregås av signal, tydligt hörbar på ett avstånd av 500
meter från täktområdet.
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13. Petroleumprodukter och övriga kemiska produkter samt farligt avfall skall
lagras invallat på avloppslös och resistent 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, så kallade ADR-tankar.
14. Utrustning för akutsanering av olja och liknande skall medföras i samtliga
arbetsfordon och maskiner som används inom täktområdet.
15. 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.
16. 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.
17. Damning från verksamheten skall förebyggas i verksamhetens olika moment,
vilket även innefattar transporter till och från täktområdet.
18. Verksamheten skall bedrivas så att denna inte påverkar yt- eller grundvatten
genom grumling eller annan förorening.
Bolaget redovisar ett förslag till kontroll av verksamheten i ansökningshandlingarna.

SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt har angett framgår bland
annat följande:
Teknisk beskrivning
Planerad verksamhet
Ansökan omfattar en fortsatt och areellt utökad verksamhet i förhållande till tidigare
täkt med en tillståndstid av 20 år. Totalt söks för ett uttag av 800 000 ton berg och
60 000 ton sand och grus, varav maximalt 75 000 ton berg och 6 000 ton grus under
ett år. Verksamheten omfattar, förutom brytning, drift av sorteringsverk, lastning
och uttransport av material även periodvis borrning och sprängning. Även krossningen kommer att ske periodvis.
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Verksamhetens läge, planbestämmelser och omgivningar
Verksamhetsområdet är beläget ca 4 km söder om Björkvik samhälle och ca
700 meter väster om väg 216 i Katrineholms kommun. Täkten finns markerad i
Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län nr 2006:6
upprättad av länsstyrelsen i Södermanlands län. I kommunens översiktplan från
1990 (ÖP90) är berg-, grus- och sandfyndigheten vid Hisse upptagen som en plats
där det bedrivs täktverksamhet.
Verksamhetens bedrivande
Brytning kommer inte att ske närmare än 1 meter över grundvattenytan. I täktområdet finns en grävd brunn. Nivån har i april 2010 uppmätts till 1 meter under
marknivån, dvs. +32,1 meter.
Täktverksamheten innebär hantering inklusive förvaring av oljeprodukter. Förvaring av dieselolja sker i dubbelmantlade säkerhetscisterner. Borrning och sprängning sker periodvis vid 2-4 tillfällen per år och pågår 1-2 veckor. Borrningen sker
efter avbaning av lösa jordlager med larvbunden borrmaskin enligt en i förväg
upprättad borrplan. Sprängningen sker med emulsionssprängmedel. Sprängningen
sker med tidsförskjutning med en varaktighet på 0,5-1 sekund. Krossning sker
med mobilt krossverk och kommer att pågå under 10-12 veckor per år.
Verksamheten kommer att generera upp till ca 6-8 uttransporter av material med
bil och släp per dag vid normal produktion. Arbetstiden är normalt vardagar
(måndag-fredag) klockan 06.00-18.00. Borrning sker normalt vardagar klockan
07.00-18.00 och sprängning klockan 09.00-16.00. Avståndet till närmsta belägna
bostad är 280 meter från brytningsområdet.
Materialbehov
Bolaget har redovisat resultatet av en utredning av materialets egenskaper och
kvalité samt vilken avsättning som planeras för de produkter som kan framställas.
Bolaget har framhållit fördelen av att täkten utgör en kombinerad berg- och grustäkt vilket ger möjlighet att kontinuerligt ersätta alltmer naturgrus med bergkross.
Efterbehandling
Den efterbehandlingsplan som bolaget har bifogat ansökan innebär i huvudsak att
delar av området successivt kommer att återgå till skogsmark, antingen genom
skogsmarksetablering (självsådd) eller genom plantering. Avbanade jordmassor
(morän) återförs till täktbotten.
Miljökonsekvensbeskrivning
Av bolagets miljökonsekvensbeskrivning framgår bland annat följande:
Utsläpp till luft
Verksamheten i täkten påverkar luften genom avgasutsläpp från den mobila
maskinparken och genom trafik till och från området. Luften påverkas även av
damning från arbets- och transportytor under torrperioder. Borrningsarbeten,
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krossning och siktning kan orsaka viss diffus damning eftersom momenten sker
utomhus.
De skadliga föroreningarna från transportfordon och maskinparken är i första
hand kolväten, kväveoxider och koldioxid vid förbränningen av oljekolväten.
Kolväten i samverkan med kväveoxider bildar marknära ozon, som kan ge
skador på skog och gröda. Därutöver bildas också svavelföreningar och partiklar.
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 vidare inte medverka till att miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överträds.
Konsekvenserna av dessa utsläpp är bland annat att kolväten i samverkan med
kväveoxider i atmosfären bildar marknära ozon, som kan ge skador på skog och
gröda. Många kolväten är också skadliga för människors hälsa. Kväveoxider och
svavel bidrar till försurning av mark, skog och akvatiska ekosystem. Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på skog och mark. Den ökande halten av koldioxid i atmosfären befaras störa klimatet genom att öka jordens medeltemperatur.
Dammbekämpning av transport och upplagsytor kommer i första hand ske
genom bevattning. Saltning tillgrips endast vid extremt torra vädersituationer
och undviks så långt möjligt av miljöskäl. De konsekvenser som dammet kan
medföra är främst de olägenheter som uppstår för de omkringboende. Eventuell
negativ påverkan varierar avsevärt med väderlek, vindstyrka och vindriktning.
Borrkax samlas upp i dammsugare anslutna till borrvagnen och krossar och
siktar kan delvis inkapslas vid behov.
Den åtgärd som troligen har störst miljövinst är att minimera transportavstånden
både inom och utom täkten. En annan åtgärd som redan har vidtagits för att
minska de negativa miljökonsekvenserna är att alla maskiner använder bränslen
av typ miljöklass 1.
Buller
Buller från verksamheten kan upplevas negativt av närboende till täktområdet.
Produktionen i täkten alstrar buller främst genom borrning, sprängning, skutknackning, krossning och siktning, last- och grävmaskiners verksamhet, men
också genom interna och externa transporter.
De flesta av de olika produktionsprocesserna alstrar således buller. Det är stor
skillnad på ljudnivån och tidsomfattningen för de olika processerna. Det är dock
i regel borraggregatet vid borrningen i berg som avger de högsta ljudnivåerna.
Generellt gäller att ljud från verksamheter nere på täktbotten (krossning och
siktning) får liten spridning, medan ljud från verksamheter som försiggår högt i
terrängen (borrning) av naturliga skäl får stor spridning. Avståndet till närmaste
belägna bostad från brytningsgränsen uppgår till ca 280 meter (Mossen 1:1).
Fastigheten är avskärmad av ett skogsområde. Bolaget har redovisat vilka
fastigheter som finns inom ett avstånd av 500 meter från täktverksamheten.

BESLUT

13 (32)

2014-06-09

Dnr: 551-2401-14

Miljöprövningsdelegationen

Fastighetsbeteckning
Danbyholm 3:10
Danbyholm 3:11

Avstånd (meter)
490
480

Danbyholm 3:12

360

Danbyholm 3:3

230 resp. 390

Danbyholm 3:9
Mossen 1:1

490
180 resp. 220

Mossen 1:2

300

Ottekil 4:8

380

På uppdrag av bolaget har en konsult upprättat en externbullerutredning över det
förväntade ljudbidraget till omgivningen från bolagets verksamhet. Externbullerutredningen avser medvindsfall, dvs. medvind från bullerkälla till recipient i alla
riktningar (360°), detta scenario är ett “värsta fall scenario”. Ovan nämnda väderförhållande är i praktiken endast att jämföras med ett väderfall då det är vindstilla
och det råder inversion (positiv temperaturgradient dvs. högre temperatur i de övre
luftlagren). Vädersituationen är högst ovanlig och uppstår främst vintertid efter en
klar natt i samband med högtryck. Vid alla andra vindfall än vid medvindsfallet kan
det förväntas genomgående lägre ljudnivåer än de som redovisas i bullerberäkningen.
Bolagets externbullerutredning har delats in i 5 stycken beräkningsfall. Beräkningsfall 1-2 representerar den befintliga verksamheten. Beräkningsfall 3-4 representerar
verksamheten när den bedrivs inom den utökade delen av brytningsområdet.
Beräkningsfall 5 återger förväntade nivåer i samma position som i fall 3, men med
en bullerreducerad borrmaskin. Beräkningsfallen representerar verksamheten när
den går för full drift och samtliga verksamhetsmoment bedrivs samtidigt. Externbullerutredningen inkluderar även ljudbidraget från de transporter som bolagets
verksamhet genererar. Under den tid transporterna rör sig inom verksamhets- och
brytningsområdet räknas ljudbidraget som externt industribuller och följer således
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer för externt industribuller. När transporterna
lämnar verksamhetsområdet gäller istället riktvärden för buller från vägtrafik,
(infrastrukturpropositionen 1996/97:53).
Bolagets externbullerutredning visar att verksamheten som mest ger upphov till en
ekvivalent ljudnivå om 54 dB(A) vid fastigheten Mossen 1:1. Denna ljudnivå
uppstår vid borrning i den högsta punkten inom den utökade delen av brytningsområdet. Ljudbidraget från borriggen är den ljudkälla som är dimensionerande för
ljudbilden (dvs. den ljudkälla som styr den ekvivalenta ljudnivån). Bolagets verksamhet överskrider således Naturvårdsverkets råd och riktlinjer för externt industribuller såvida inga skyddsåtgärder vidtas. För att begränsa ljudbidraget från bolagets
verksamhet kommer bolaget, vid upphandling av borrentreprenaden, att föreskriva
att borrning skall ske med handhavande av ljuddämpad borrigg. En ljuddämpad
borrigg ger upphov till en ljudnivå som är ca 6-8 dB(A) lägre än ljudnivån för en
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borrigg utan ljuddämpning. Genom att använda en ljuddämpad borrigg uppfyller
bolaget Naturvårdsverkets råd och riktlinjer för externt industribuller dagtid för
samtliga fastigheter och vid alla verksamhetsmoment. Delar av externbullerutredningens resultat redovisas i tabellen nedan för beräkningsfall 3 och 5, dvs.
konventionell borrigg respektive bullerreducerad rigg vid borrning ovan brytfrontens högst belägna punkt.
Beräkningspunkt

Beräkningsfall 3

Beräkningsfall 5

Ekvivalent ljudnivå dBA

Ekvivalent ljudnivå dBA

Danbyholm 3:10

42

38

Danbyholm 3:11

42

37

Danbyholm 3:12

43

40

Danbyholm 3:3

46/42

44/40

Danbyholm 3:9

42

38

Mossen 1:1

54/54

48/48

Mossen 1:2

52

46

Ottekil 4:8

50

44

De transporter som bolagets verksamhet ger upphov till generar som mest en ekvivalent ljudnivå om 45 dB(A). Bolagets transporter uppfyller således riktvärdena för
buller från vägtrafik (55 dB(A)) och därmed krävs inga ytterligare skyddsåtgärder.
Verksamheten kommer att bedrivas vardagar, måndag till fredag kl. 06.00-18.00.
Det innebär att buller från verksamheten normalt begränsas till denna tid. Sprängning sker normalt vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.
Vibrationer och luftstötvåg
Vibrationer från sprängningar beräknas i genomsnitt förekomma ca 2-4 gånger per
år. Vibrationerna kan upplevas som obehagliga för närboende och därmed orsaka
störningar. Luftstötvågor från pallsprängningar kan dels orsaka skador på byggnader och dels orsaka störningar för närboende t ex genom att fönster skallrar.
Risk för skador på byggnader hanteras med utgångspunkt från Svensk Standard SS
02 52 10, ”Vibration och stöt- Spränginducerade luftstötvågor Riktvärden för
byggnader”. Riskbedömning för vibrationer i byggnader görs utifrån Svensk
Standard SS 460 48 66. Tillämpat riktvärde - komfortvärde för vibrationer orsakade
av sprängning bör, enligt väl etablerad praxis, inte överstiga 4 mm/s. Värdet anses
vara en väl grundad avvägning mellan vad som är en rimlig påverkan och vad som
en verksamhetsutövare skall tåla vid bedrivande av sin verksamhet. Den tekniska
skaderisken för byggnader uppträder i normala fall först vid betydligt högre svängningar än 4 mm/s.
Riktvärdet för maximalt reflexionstryck från sprängning är 500 Pa på avstånd större
än 20 meter. Detta motsvarar ett frifältstryck på ca 250 Pa. Några mätningar har inte
utförts för den pågående produktionen, men värden som överstiger 100 Pa mätt som
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frifältsvärde vid närmaste bebyggelse beräknas inte ske. Luftstötvågorna kommer
således inte att medföra någon nämnvärd störning.
Utifrån erfarenhet från andra bergtäkter och pågående verksamhet vid denna täkt får
inte luftstötvågorna och vibrationerna i detta område några konsekvenser beroende
på geologiska förhållanden och tillräckliga avstånd till omkringboende. I de fall
någon närboende så önskar kan bolaget inför varje sprängning lämna personlig
information. Sprängning är begränsad till ca 2-4 gånger per år. En sprängning varar
ca 1 sekund. Vid sprängning kommer varningssignal att avges och tillfartsvägen
bevakas.
Säkerhetsrisker
De branta bergkanter som bildas vid täktverksamhet kan medföra vissa säkerhetsrisker vid drift av täkten samt för allmänheten. Om en människa faller över bergkanten kan denne förolyckas eller skadas. Olyckor av det här slaget är mycket
sällsynta. För att hindra obehöriga att komma in till brytningsområdet kommer det
att under exploateringstiden vara markerat med flaggspel och varningsskyltar vid
brytfronter. Tillfartsvägen kommer att vara avstängd med bom när verksamhet inte
pågår. Av säkerhetsskäl frigörs brottkanterna i berg under brytningstiden från lösa
stenar och jord inom ett avstånd av ca 5 m från brytfronten.
Risk för stenkast kan reduceras avsevärt genom en noggrant utarbetad borrplan med
en väl genomtänkt brytningsriktning. Genom att borra rätt och välja skjutriktning
med omsorg minimeras riskerna för att stenkast skall drabba den intilliggande
omgivningen. Genom att följa den upprättade ansökningshandlingen samt genom
det faktum att sökande har lång erfarenhet av täktverksamhet torde riskerna för ras
och erosion vara begränsade.
Friluftsliv
Täktområdet berör inget riksintresse för friluftsliv eller annat känt fritidsobjekt och
verksamheten bedöms inte påverka friluftslivet. Verksamheten tar så långt möjligt
hänsyn till friluftslivets behov.
Avfall
Avfall som uppkommer i verksamheten består av bland annat spillolja, oljefilter,
järnskrot, däck och fordonsbatterier. För borttransport av dessa fraktioner anlitas
avfallsentreprenörer som har tillstånd för transport och mottagande av avfallet.
Borttransport av komposterbart och brännbart avfall ombesörjs av Katrineholms
kommun.
Yt- och grundvatten
Merparten av den mängd vatten som tillförs brytningsområdet har fallit som regn
eller är resultatet av snösmältning. Nederbördens kemiska och fysikaliska egenskaper ändras endast i liten utsträckning på vägen till grundvattnet eftersom vattnet
inom brytningsområdet inte passerar genom den naturliga jordmånsprofilen för
skogsmark.
Vatten tillförs täkten genom direkt nederbörd (regn och snö) och ytavrinning samt i
ett senare skede genom inläckande grundvatten från berggrundens spricksystem.
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Förutsatt att varken marken eller nederbörden är förorenad kommer vatten från täktområdet inte att ha någon speciell påverkan på recipienten nedströms täktområdet.
Täktverksamheten innebär hantering inklusive förvaring av oljeprodukter. Utrustning och fordon som används i täkten utrustas och underhålls på sådant sätt att
risken för eventuella utsläpp vid haverier minimeras. Tankning av fordon kommer
att ske vid för ändamålet särskilt iordningställt tankningsställe med yta som tar upp
eventuellt spill av petroleum. Förvaring av dieselolja sker i dubbelmantlade säkerhetstankar, så kallade ADR-tankar. De bränslen som används är av miljöklass 1.
Övriga oljeprodukter och kemiska ämnen skall förvaras i låst container. Ett oljespill
innebär i sämsta tänkbara fall att hela dieseltankens innehåll läcker ut. Det kan även
röra sig om betydligt mindre mängder som spills då fordonen tankas. Oljeupptagande granulat skall förvaras i maskinerna så att spill kan tas om hand på ett
skyndsamt sätt. Övriga kemikalier förvaras i låst container när sortering och krossning sker. Utrustning och fordon som används i täkten utrustas och underhålls på
sådant sätt att risken för eventuella utsläpp vid haverier minimeras.
Sprängmedel som inte detonerar kan ger upphov till kväveutsläpp till vatten. De
konsekvenser som kväveutsläpp ger direkt till vatten är på det hela taget desamma
som uppkommer via utsläpp till luft, dvs. övergödning och försurning. Med tanke
på att aktuell bergtäkt bedöms ha en normal sprickfrekvens kommer man att få hela
och relativt täta borrhål. Detta leder i sin tur till att man får en god inneslutning av
sprängmedlet och man kan därigenom förvänta sig en fullständig detonation med
hög hastighet och små mängder kväveföreningsrester till grundvatten eller luft.
Täkten berör Yngarens vattenskyddsområde och är beläget inom den tertiära
skyddszonen – se kartan nedan.

Karta över sjön Yngarens vattenskyddsområde. Primär skyddszon representeras av en röd
linje, sekundär skyddszon representeras av en blå linje. Yngarens tertiära skyddszon representeras av ett blått diagonalt fält. Bolagets verksamhet representeras av en röd cirkel.
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Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden
anges att materialtäkt bör förbjudas inom vattenskyddsområdenas primära och
sekundära skyddszoner, för grundvattentäkt, och i den primära zonen vid ytvattentäkt. Bolagets verksamhet är belägen inom den tertiära skyddszonen för Yngarens
ytvattentäkt. Det finns således inga hinder, utifrån Naturvårdsverkets allmänna
råd, mot att bedriva täktverksamhet inom det aktuella området. Bolagets bedömning baseras dels på de långa avstånd som råder mellan bolagets verksamhet och
Yngarens vattentäktzon. Avståndet uppgår till ca 10 km.
Den 21 november 2008 beslutade SGU om föreskrifter för statusklassificering
och miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2008:2). Föreskrifterna ska
tillämpas då vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer samt klassificerar
kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus.
Bolagets nuvarande och planerade verksamhetsområde berör en grundvattenförekomst vid namn “Hissefältet-Ottekil” (SE651929-154219).

Kartutdrag från Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Lokalisering av bolagets
verksamhetsområde (röd streckad linje) relation till grundvattenförekomsten “HissefältetOttekil” (5E65 1 929-1 542 1 9), (ljusblått fält).

Baserat på tillgängliga data och utförda sammanställningar har den kvantitativa och
den kemiska statusen för grundvattenförekomsten “Hissefältet-Ottekil” bedömts
som god.
Inom det planerade verksamhets- och brytnings finns två olika akviferer, dvs. geologiska bildningar som lagrar grundvatten. Sand- och grusformationen inom den
norra delen av verksamhetsområdet utgör en akvifer och bergsformationen inom
den södra delen av verksamhetsområdet utgör en annan akvifer. Utsträckningen
av sand- och grusformationens akvifer framgår av kartan ovan.
Inom den norra delen av bolagets verksamhetsområde återfinns en grävd brunn.
I samband med bolagets inmätning av höjder och täktbotten den 14 april 2010
mättes även vattennivån i brunnen. Vattennivån var vid tillfället för mätningen
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belägen ca 1 m under marknivån, dvs. på en höjd av ca + 32,1 meter över havet.
Den uppmätta grundvattennivån avser sand- och grusformationens akvifer.
Läget för berggrundens (bergtäktens) akvifer har inte mätts upp. I samband med
bolagets sprängningsarbete sker en så kallas “underborrning”, dvs. borrning ned
under täktbotten. Bolaget har inte påträffat något vatten i samband med underborrningen. Bolaget menar således att berggrundens akvifer är belägen under
bolagets föreslagna täktbottennivå + 31 meter över havet.
Bolaget har angett att lägsta brytningsnivå uppgår till + 31 meter över havet.
Denna brytningsnivå avser den del av bolagets brytningsområde som utgörs av
bergtäkten. För den del av brytningsområdet som utgörs av sand- och grustäkt
kommer bolaget att fortsätta på samma nivå som tidigare dvs. ca + 32 meter över
havet.
I och med att bolaget hitintills inte behövt pumpa vatten för att bedriva sin verksamhet samt att verksamheten i allt väsentligt kommer att bedrivas på samma sätt
som tidigare menar bolaget att det inte kommer att uppstå något behov av att
pumpa vatten.
Vad gällande verksamhetens relation till grundvattenförekomstens kvalitativa
status menar bolaget att verksamheten inte bidrar till att grundvattenuttaget ökar.
Bolagets verksamhet medför visserligen ett ingrepp och en förändring av landskapet. Påverkan är dock inte av den arten att den medför en förändring av grundvattnets flödesriktning som kan orsaka en inträngning av vare sig salt grundvatten
eller förorening. Bolagets verksamhet bedöms inte heller påverka närbelägna ytvattendrag på sådant sätt att miljökvalitetsnormen för god ekologisk status inte
uppnås.
Vad gäller verksamhetens relation till grundvattenförekomstens kemiska status
kan det konstateras att bolaget inte använder någon form av bekämpningsmedel,
klorider, nitrater eller andra kemiska föreningar vid produktion eller förädling av
den aktuella sand-, grus- och bergfyndigheten. Bolagets verksamhet bedöms
därmed inte påverka den kemiska statusen för grundvattenförekomsten.
Sammanfattningsvis menar bolaget att den aktuella verksamheten inte motverkar
uppfyllelsen av god kemisk eller ekologisk status för ytvatten eller god kvalitativ
eller kemisk status för grundvatten i området.
Naturmiljö
Verksamheten berör inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden. För skogens och övriga växters del blir konsekvensen av verksamheten, att de befintliga
biotoperna under tillståndstiden försvinner inom brytningsområdet. Påverkan
blir dock inte irreversibel då efterbehandlingen av området innebär att området
kommer att återgå till skogsmark genom skogsmarksetablering samt att någon
form av täktsjö eller vattenyta sannolikt kommer att bildas. Beträffande den
estetiska påverkan är den begränsad med hänsyn till täktens insynsskyddade läge
och lokalisering. Nya biotoper kommer att utbildas som ersättning för dem som
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försvinner. Eventuella bergbranter blir presumtiva häckningsplatser för bland
annat berguv.
De nya biotoperna innebär ett ekologiskt nytillskott och bör därför medverka till
större biologisk mångfald i landskapet. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms
som ringa. Vid en framtida avslutning av täkten krävs att man beaktar landskapsbilden samt även väger in åtgärder för bevarandet av den biologiska mångfalden.
Kulturmiljö
Inom det planerade verksamhetsområdet finns tre fornlämningar som är upptagna
i fornminnesregistret. Det är två lägenhetsbebyggelser och en fyndplats för båtyxa. Dessa är enligt bolaget sedan en längre tid tillbaka borttagna. Det är viktigt
att denna täktresurs kan användas för bolagets framtida täktverksamhet.
Hushållning med naturresurser
En stor del av området är påverkat av befintlig täktverksamhet. Ur hushållningssynpunkt är det viktigt att så långt möjligt utnyttja de materialresurser som finns i
området. Materialet har hög kvalité som ballast till betong och bör hushållas till
detta ändamål i enlighet med anvisningar i miljömål “God bebyggd miljö” delmål
4 att naturgrus skall nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga
med hänsyn till användningsområde.

YTTRANDEN
Yttrande har inkommit från Agneta Sjögren och Gert Lindholm som är berörda
grannar till den sökta verksamheten som innehavare av en fritidsbostad på fastigheten Danbyholm 3:9. I första hand yrkas att verksamheten inte meddelas tillstånd i
andra hand att verksamheten tidsmässigt begränsas och att en nya utartsväg anläggs
av bolaget. Den tidsmässiga begränsningen avser bolagets krossning och borrning
där yrkandet är att den endast får ske under vinterhalvåret, dvs. från oktober till
mars månad med hänvisning till vad som framförts om störande buller vid bolagets
samråd. Yrkandet om ny utfartsväg från täkten hänvisar till en karta som inlämnats
där transportvägen ändrats så att utfart sker mot nordväst för att minska
omgivningsstörningarna. Anläggande av en ny väg på drygt en kilometer uppskattas
kosta ca 38 kronor brutto per meter för bolaget som har tillgång till eget
konstruktionsmaterial i täkten – vilket knappast kan anses som en kännbar kostnad.
Länsstyrelsen i Södermanlands län ställer sig positiv till tillstånd till verksamheten under förutsättning att behövliga villkor föreskrivs.
Länsstyrelsen lämnar följande förslag till villkor och synpunkter.
Insynsskydd och damning
-

Befintlig vegetation utanför brytningsområdet, men inom verksamhetsområdet ska till skydd mot damning och insyn bibehållas väsentligen
oförändrad under uttagstiden.
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Vibrationer och luftstötvåg
-

-

Vibrationer till följd av sprängning ska i omkringliggande byggnader
begränsas till maximalt 4 mm/s mätt som högsta svängningshastighet i
vertikalled.
Luftstötvåg från sprängning ska vid omkringliggande byggnader underskrida
100 Pa mätt som frifältsvärde.
Kontroll av vibrationer och luftstötvåg ska ske i samband med de första
sprängningarna och redovisas till tillsynsmyndigheten.
Mätningar ska därutöver alltid göras vid förändringar i verksamheten som
kan medföra ökade nivåer av vibrationer respektive luftstötvåg, eller om det
framkommit berättigade klagomål avseende vibrationer respektive
luftstötvåg från verksamheten,

Buller
-

Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid bostäder än
50 dBA
40 dBA
45 dBA

helgfri mån-fredag dagtid (kl. 07.00-18.00)
nattetid
(kl. 22.00-07.00)
övrig tid

-

Om hörbara toner eller impulser märks, ska de ovan angivna begränsningsvärdena* sänkas med 5 dBA. Momentana ljud nattetid (kl. 22.00- 07.00) får
inte överskrida 55 dBA vid bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge
“fast”.

-

Begränsningsvärdena, dvs. värden som inte får överskridas, ska kontrolleras
genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar. Vid
beräkningar ska hänsyn tas till avskärmningar, reflekterande ljud, topografi
och byggnaders utformning. Resultaten ska redovisas som frifältsvärden.
Ekvivalentvärdena ska mätas och/eller beräknas i perioder som är representativa för verksamhetens art. Kontroll ska ske vid uppstart av verksamheten. Därefter ska kontroller ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer samt om det framkommit
befogade klagomål på buller från anläggningen. Kontroll ska dock alltid ske
minst vart tredje år.

Arbetstider
-

Borrning, sprängning, skutknackning, krossning och sortering får endast
bedrivas helgfri måndag-fredag kl. 07.00-18.00.
Borrning, sprängning, skutknackning och krossning får inte utföras från
midsommarafton och 6 veckor framåt.
Enligt Länsstyrelsen bör arbetstiderna begränsas. De mest bullrande delarna
av verksamheten bör, med hänsyn till de närboende, begränsas till dagtid.
För att begränsa störningarna för närboende under en del av den period då
människor väntas vistas utomhus i större utsträckning bör endast utlastning
och sortering av material tillåtas från midsommarafton och 6 veckor framåt.
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Efterbehandling (Återställning)
-

Tidigare brytningsområde är inte efterbehandlat och bör räknas in i den del
som det kan behövas ställas säkerhet för.
Efterbehandlingen ska ske inom tillståndstiden och i samråd med tillsynsmyndigheten. Slutlig efterbehandling ska vara utförd inom tillståndstiden.
Brytningen ska vara avslutad ett år innan tillståndstiden går ut.
Verksamhetsutövaren ska komma in med en plan till tillsynsmyndigheten
senast 18 månader innan tillståndstiden går ut på hur efterbehandlingen ska
genomföras.

Länsstyrelsen anser att tillståndstiden kan förlängas med ett år men att tiden som
brytningen får sker däremot ska sättas till den tid bolaget har ansökt om för att
säkerställa att efterbehandlingen kan ske inom tillståndstiden gått ut.
Länsstyrelsen anser att om branter lämnas vid avslutning av täkten bör skyddshylla
eller annan bestående skyddsåtgärd utföras för att förhindra allvarliga olyckor.
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har den 19 mars 2013 lämnat ett separat
yttrande där bland annat följande framhålls: En arkeologisk utredning utfördes
under våren och försommaren 2012. Utredningen resulterade bland annat i att
tre nya fornlämningar hittades inom det område som bolaget ursprungligen
markerat som verksamhetsområde i sin tillståndsansökan. Fornlämningarna är
inte avgränsade. Den markerade utbredning är hypotetisk och baseras på topografin och påträffade fynd. Boplatsen Björkvik 364 (objekt 10) kan dock topografiskt avgränsas mot väster i utredningsområdets sydvästligaste del, där berg i
dagen tar vid i väster. Inom utredningsområdet finns vidare tre boplatslägen där
fornlämningsstatus ännu inte har fastställts. Det gäller bl.a. ett område med påförda massor intill och väster om Stora Rödkärrstugan. De två boplatslägena i
åkermarken (objekt 16 och 17) utredningsgrävdes inte, då tillstånd för schaktning saknades från markägaren. Deras fornlämningsstatus är alltså oklar.
Länsstyrelsen anser ur kulturmiljösynpunkt generellt att fornlämningarna ska ligga
kvar i marken, under förutsättning att deras fornlämningsområden är bevarade i
tillräckligt stor omfattning för att man ska kunna avläsa i vilken typ av landskap
bosättningen en gång anlades.
Berget utgör en väsentlig del av landskapsrummet kring boplatsen markerad som
objekt 10 (samt även till eventuell boplats inom objekt 17). Om berget skulle tas
bort skulle boplatsens rumsliga sammanhang inte längre gå att avläsa i landskapet,
vilket skulle få till följd att man inte längre skulle kunna uppleva platsens karaktär
eller hur landskapet formade sig vid tiden för bosättningen. Det skulle därmed
kraftigt försämra fornlämningens upplevelsevärde. Länsstyrelsen har i sin granskning framfört att fornlämningsområdet för objekt 10 sträcker sig fram till berghöjdens krönläge, och att detsamma skulle kunna gälla för objekt 17 om det
oprövade boplatsläget döljer en fornlämning.
Länsstyrelsen kan medge tillstånd i enlighet med 2 kap 12 § lagen (1988:950)
om kulturminnen (KML) till ingrepp i de berörda fornlämningarna och/eller forn-

BESLUT

22 (32)

2014-06-09

Dnr: 551-2401-14

Miljöprövningsdelegationen

lämningsområdena om dessa inte kan bevaras. Vid prövningen kommer förundersökningar att utföras och tillståndet kommer i förekommande fall att villkoras med
genomförandet av arkeologisk särskild undersökning (slutundersökning).
Objekten i den argeologiska utredningen finns markerade på brytningsplanen –
bilaga 4. Objekt 10, 11 och 13 har utretts och markerats som fornlämningar.
Objekt 16, 17 och 20 är markerade bevakningsobjekt som inte hanterades i den
arkeologiska utredningen.
Två nya yttranden har avlämnats efter att bolaget den 14 november 2013 inkommit till Länsstyrelsen, (dnr 431-6587-2013), med ett förslag till justering av
verksamhets- samt brytningsområde som senare lämnades som en del i en
reviderad ansökan till Mark- och miljödomstolen. Bolagets förslag innebär en
uppdelning av brytningen i tre etapper. Yttrande över den nya brytningsplanen
har lämnats av Länsstyrelsen dels den 18 december 2013 dels den 16 maj 2014.
Det senare yttrandet klargör närmare vad som ska anses vara utbredningen av
fornlämningsområde, och eventuellt fornlämningsområde, enligt Länsstyrelsens
bedömning. Områdena har markerats på en uppdaterad karta som bifogas detta
beslut, se bilaga 3.
Länsstyrelsen har därutöver lämnat följande utlåtande om de tre etapperna.
Etapp 1: Den första etappen innebär att Björkviks Marktjänst AB kan fortsätta
sin brytning av berget till dagens trädgräns söderut. Länsstyrelsen bedömer att
markytan redan är så skadad av avverkning och markarbete att inga fornlämningar eller fynd är bevarade där. Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde
enligt KML kan därför beviljas.
Etapp 2: I den andra etappen vill Björkviks Marktjänst AB utöka bergtäkten
söderut, upp till bergets krön i öster. Länsstyrelsen bedömer att detta är möjligt
eftersom fornlämningsområdet för boplatsen Björkvik 364/objekt 10 sträcker sig
upp till krönet från andra sidan och på så sätt bevaras. Innan brytning är möjlig
måste dock det oprövade boplatsläget västerut (objekt 17) utredningsgrävas. Om
fornlämning framkommer måste denna undersökas arkeologiskt innan det går att
fortsätta brytningen.
Etapp 3: Den tredje etappen innebär brytning av berget söderut, öster om krönläget. Länsstyrelsen har sedan tidigare meddelat att detta område utgör fornlämningsområde för Björkvik 364/objekt 10 och är viktigt för boplatsens rumsliga sammanhang. Om berget ska brytas öster om krönet måste boplatsen
Björkvik 364/objekt 10 undersökas arkeologiskt.
Länsstyrelsen har också i yttrande från den 16 maj framfört att krönläget som
avskiljer etapp 2 och etapp 3 samt gränser för fornlämnings-områden, samt det
område som benämnts eventuellt fornlämningsområde, ska vara avgränsade med
staket, stakkäppar, plastband på träd eller färgmarkering på berghällar. Avgränsningarnas läge och funktion ska kommuniceras med entreprenörer och personal
som ska utföra arbete i täkten
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Sveriges Geologiska undersökning (SGU) har påtalat brister i underlaget samt
framhållit att grundvattenytans läge i sand- och grusavlagringen kommer att vara
belägen endast en meter under täktbotten, vilket SGU anser är för litet. Den
omättade zonens mäktighet borde åtminstone uppgå till 3 meter, vilket skulle
innebära en täktbotten på nivån +35 meter över havet. Det saknas även en redogörelse för grundvattnets strömningsriktning i området, samt en bedömning om
närliggande våtmarker kan komma att påverkas av en utökad täktverksamhet.
Sammanfattningsvis så anser SGU att det är nödvändigt att verksamhetsutövaren,
vid en fortsatt verksamhet, visar att verksamheten inte påverkar grundvattnet
negativt, vare sig kvantitativ eller kvalitativt. Detta ställer krav på att verksamhetsutövaren både genomför mätning av grundvattennivåer samt analyser av
grundvattnets kvalitet.
SÖKANDENS BEMÖTANDE AV YTTRANDENA
Med anledning av yttrande från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) framför
bolaget bland annat följande. Bolaget kan kontrollera grundvattenläget i sand- och
grus-formationen via den brunn som finns inom bolagets verksamhetsområde.
Bolagets ansökningshandlingar innehåller även yrkande avseende hantering och
förvaring av dieselolja och övriga kemikalier. Genom de skyddsåtgärder som
föreslagits menar bolaget att verksamheten inte medför någon betydande risk eller
påverkan på den aktuella grundvattenförekomsten.
När det gäller det yttrandet som kommer från kulturmiljöavdelningen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län lämnar bolaget följande bemötande: På uppdrag av
Bolaget har Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Mitt,
genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Hisse 1:1 och Ottekil 4:1.
I samband med den arkeologiska utredningen upptäcktes bl.a. 3 boplatser (objekt
10, 11 och 13). Fyndplatsen för objekt 10 är lokaliserad sydöst om verksamheten,
objekt 11 är lokaliserad öster om verksamheten och objekt 13 är lokaliserad norr
om verksamheten.
Bolaget har anpassat verksamhets- och brytningsområdet efter de fynd som påträffats i samband med den arkeologiska utredningen. Bolagets anpassning innebär
att samtliga boplatser undantagits från verksamhets- och brytningsområdet och att
ingen täktrelaterad verksamhet kommer att ske inom utbredningsområdet för boplatserna.
Utredning och schaktning har även skett inom Bolagets reviderade brytningsområde
(objekt 9). Sammanlagt har 4 stycken schaktningar genomförts (S1-S4). I samband
med schaktningen påträffades inga anläggningar eller fynd. Det torde därmed kunna
uteslutas att några fornlämningar eller kulturminnen finns inom bolagets reviderade
brytningsområde.
Avslutningsvis bedömer bolaget att den ansökta verksamheten inte medför någon
betydande påverkan på boplatsernas ”rumsliga sammanhang” vid en jämförelse
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med de förhållanden som råder på platsen i dagsläget. Samtliga fynd kopplade till
boplatslokalerna är belägna under jord. Därtill är fyndplatserna bevuxna av produktionsskog. Skogens och skogsbrukets inverkan på området medför att det inte är
möjligt eller i vart fall mycket svårt att redan i dagsläget avläsa boplatsernas rumsliga sammanhang i terrängen.
Bolaget har därefter den 18 december 2013 yttrat sig i ärendet via inlaga till Markoch miljödomstolen och har i huvudsak framfört följande. Bolaget har anpassat
brytningsplanen på så vis att täktbottennivån har höjts till + 35 meter över havet,
därigenom kommer den omättade zonens mäktighet att uppgå till minst 3 meter.
När det gäller fornlämningsområdet så konstaterar bolaget att Länsstyrelsen i
Södermanlands län har delat in bolagets ansökta brytningsområde i tre etapper
utefter de aktuella fornlämningarnas utbredningsområde. Indelningen medför att
fornlämningarnas skydd och utbredning har hanterats i enlighet med bestämmelserna i lag (1988:1950) om kulturminnen. Anpassningen av brytningsplanen
innebär enligt bolagets uppfattning att tillstånd inte ska nekas.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut den
23 oktober 2013, dnr 551-4541-12, godkänt bolagets miljökonsekvensbeskrivning.
Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Ansökan avser utökad täkt av berg samt sand och grus. Den årliga produktionen
av berg på i medeltal 40 000 ton innebär en ökning jämfört med tidigare tillstånd.
Ansökan avser även en fortsatt brytning av sand på i medeltal 3 000 ton per år.
Den sökta tillståndstiden är 20 år vilket innebär en verksamhet fram till och med
år 2034.
Efterbehandling av täktbotten till en nivå av minst +35 meter över havet medför att
den mängd berg som kan tas ut inte uppgår till 800 000 ton. Miljöprövningsdelegationen bedömer att anpassningen till de förutsättningar som följer av den förnyade
ansökan medför att maximalt 700 000 ton berg kan brytas under tillståndstiden.
En ökad omfattning av verksamheten, dels i produktion och dels i yta, kommer att
innebära en ökad miljöpåverkan. Under förutsättning att villkoren och åtaganden i
detta tillstånd uppfylls och de försiktighetsmått som bolaget i övrigt angett vidtas så
anser Miljöprövningsdelegationen dock att verksamheten kan bedrivas med minsta
olägenhet för miljö och hälsa.
Val av plats
Närboende har uttryckt oro för att verksamheten i framtiden kommer att medföra
olägenheter i form av bl.a. buller. Vid utformningen av täkten har dock bolaget
åtagit sig att innehålla villkor för buller vilket kan ske genom att använda en buller-
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reducerad borrigg. Avståndet från närmsta bostäder till brytgränsen är ca 280 m.
Enligt Miljöprövningsdelegationen bör verksamheten på detta avstånd kunna
bedrivas om en bullerreducerad borrigg används och om bullerskyddande åtgärder i
övrigt vidtas samt att bullrande verksamhet begränsas under sommarhalvåret.
SGU har påtalat brister i underlaget samt framhållit att grundvattenytans läge i
sand- och grusavlagringen borde innebära att en omättad zon finns som uppgår till
minst 3 meter, vilket skulle innebära en täktbotten på nivån +35 meter över havet.
SGU har även påtalat att det saknas en redogörelse för grundvattnets strömningsriktning i området, samt en bedömning om närliggande våtmarker kan komma att
påverkas av en utökad täktverksamhet. Avståndet till närmsta dricksvattenbrunnar
är inte klarlagt. En källa finns markerad på SGU:s webbaserade kartunderlag en
knapp kilometer söder om täkten. Bolaget har åtagit sig att höja täktbottennivån till
+35 meter över havet. För att åtagandet om en nivå på + 35 meter över havet ska ha
den effekt som SGU efterfrågat, och som bolaget i den förnyade ansökan har åtagit
sig, så bedömer Miljöprövningsdelegationen att det inte i någon del går att efterbehandla täkten till en nivå lägre än minst +35 meter över havet. Miljöprövningsdelegationen bedömer att grundvattnet i den del som utgörs av en akvifär i sand- och
grusformationen får ett tillräckligt skydd om en omättad zon om 3 meter anläggs i
hela täktbotten samt att en provtagning genomförs efter en upprättad provtagningsplan.
Hanteringen av vatten från bergtäkten har inte närmare beskrivits. För att hantera
vatten från bergtäkten så behöver vattnet kontrolleras och tas om hand i sedimentationsdammar. Miljöprövningsdelegationen bedömer att grundvattnet i täkten kan
skyddas på ett tillfredställande sätt om vattnet omhändertas via sedimentationsdammar och avleds på det sätt som tillsynsmyndigheten finner lämpligt.
Med den anpassning av verksamheten som bolaget åtagit sig med avseende på
kulturhistoriska lämningar bedöms förekommande fornlämningar kunna hanteras.
Transporter till och från täkten kommer gå via väg 216 samt den ca 1 km långa
tillfartsvägen. Antal transporter har av bolaget beräknats till i genomsnitt ca 6-8 per
dygn. Tillfartsvägen som utgörs av en grusväg passerar ett par bostadsfastigheter.
Damm från tillfartsvägen behöver periodvis bekämpas. Miljöprövningsdelegationen
finner med hänvisning till vad bolaget anfört om kostnaderna för omdragning av
tillfartsvägen att det inte kan anses skäligt att kräva att en ny väg anläggs med
beaktande av det antal transporter med tunga fordon som bolaget redovisat i sin
ansökan. Under förutsättning att tranporterna sker vardagar mellan kl. 07.00 och
22.00 så anser Miljöprövningsdelegationen att trafikmängden kan accepteras på
befintlig tillfartsväg. En alternativ dragning av vägen skulle kunna ge förutsättningar för transporter från kl. 06.00. En sådan omdragning av vägen kräver ett
godkännande av tillsynsmyndigheten efter en anmälan från bolaget.
Miljöprövningsdelegationen finner att den valda platsen kan accepteras med hänsyn
till kraven i 2 kap. 6 § MB.
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Hushållningsbestämmelser
Området för lokaliseringen är inte av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.
Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse från
allmän synpunkt p.g.a. deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skyddas mot skador på natur- eller kulturmiljön. Närboende har uttryckt oro
över framtida påverkan p.g.a. täkten. Miljöprövningsdelegationen finner att naturoch kulturmiljön inte kommer skadas påtagligt med de åtaganden som bolaget har
gjort med avseende på hanteringen av fornminnen. Inga övriga intressen enligt
3 kap. 2-9 §§ miljöbalken berörs.
Miljöprövningsdelegationen anser att det är av stor vikt att uttaget av material i
grusåsarna minskar och att alternativt material tas fram för framtida materialförsörjning. Täktens inriktning på leverans av i huvudsak krossmaterial är ett
steg i rätt riktning i detta avseende.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten går att förena med en
från allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna.
Naturreservat
När täkten är fullt utbruten kommer brytgränsen ligga ca 500 m från Hissåsens
naturreservat. Miljöprövningsdelegationen bedömer att syftet att bevara rullstensåsen inom naturreservatet inte kommer påverkas av täktverksamheten.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § MB ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) fastställt
sådana miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon.
SGU har beslutat om föreskrifter för statusklassificering och miljökvalitetsnormer
för grundvatten (SGU-FS 2008:2). Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer samt klassificerar kvantitativ status och
kemisk grundvattenstatus. Bolagets nuvarande och planerade verksamhetsområde
berör en grundvattenförekomst vid namn “Hissefältet-Ottekil” (SE651929-154219).
Den kemiska statusen för grundvattenförekomsten “Hissefältet-Ottekil” bedömts
som god. Under förutsättning att vatten som är påverkat från bergtäkten inte avleds
till grundvattnet i sand och grusförekomsten så bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm
enligt ovan kommer att överskridas.
Miljömål
De nationella miljömålen ”Minskad klimatpåverkan”, ”Ingen övergödning”, ”God
bebyggd miljö”, ”Myllrande våtmarker” och ”Levande sjöar och vattendrag” berörs
av planerad verksamhet. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att verksamheten inte i någon betydande mån kommer att motverka möjligheten att uppnå de
nationella miljömålen.
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Villkor
Utöver de förslag till villkor som bolaget har angett i ansökningshandlingarna har
Miljöprövningsdelegationen föreskrivit om ytterligare villkor. Nedan följer en
motivering till vissa villkor.
Angående arkeologisk undersökning mm – villkor 2 och 5
En arkeologisk undersökning ska utföras inom etappen om en arkeologisk utredning
indikerat att undersökning behöver utföras. Av den etappvisa indelningen följer att
bolaget inte kan göra ytterligare indelningar av de enskilda etapperna förrän den
arkeologiska undersökningen är slutförd.
Miljöprövningsdelegationen delar det Länsstyrelsen i Södermanlands län framfört
om att fornlämningsområdet och det eventuella fornlämningsområdet ska avgränsas
inom bolagets verksamhetsområde.
Angående buller – villkor 6 och 7
Då genomförda beräkningar indikerar att särskilda krav ställs på bullerreducerande
åtgärder vid borrning samt att närboende framfört synpunkter angående buller från
verksamheten så behöver bullernivåer kontrolleras så snart som möjligt efter verksamheten startat och tillståndet tagits i anspråk. Kontroll ska därutöver göras då
förrändringar i verksamheten genomförs som kan medföra ökade bullerstörningar i
omgivningen.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att lokaliseringen av verksamheten ger skäl
till att begränsa den tid på året då mer bullrande aktiviteter får ske såsom borrning,
sprängning och krossning samt skutknackning. Dessa arbetsmoment ska därför inte
utföras på annan tid än vardagar utom lördag kl. 07-18 under perioden september
till april. För att begränsa bullernivåerna när verksamheten utvidgas anser Miljöprövningsdelegationen att det finns skäl att skyddande skog i möjligaste mån sparas
i verksamhetsområdet.
Sprängning – villkor 8
Mot bakgrund av att sprängning kan förväntas ske kampanjvis så finns det skäl att
information lämnas till berörda om närmare tidpunkt för sprängningar och hur
varningssignalen kommer att användas.
Dammbekämpning – villkor 10
Miljöprövningsdelegationen bedömer att en betydande andel av den totala trafikmängden på tillfartsvägen från väg 216 är en konsekvens av bolagets verksamhet.
Delegationen anser därför att bolaget ska ges ett ansvar för att tillse att tillfartsvägen
in till täkten inte medför olägenheter i form av damm till intilliggande fastigheter då
den trafikeras av tung trafik till och från täkten.
Vatten från bergtäkten – villkor 11
Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att bolaget har framfört att något vatten
inte behöver pumpas från den delen av täkten där berg bryts samt att man använder
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en teknik med underborrning när bolaget spränger fram nytt berg. Bolaget har inte
närmare klargjort hur vatten från bergtäkten avleds. Så vitt Miljöprövningsdelegationen kan se så torde vatten från bergtäkten i dagsläget avledas till grundvattnet i
sand- och grusavlagringen då någon tröskel som hindrar vattenflödet ut från bergtäkten inte synes ha sparats när berg ursprungligen började brytas i täkten.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att vattnet från bergtäkten ska hanteras
separat i sedimentationsdammar och inte avledas till det grundvatten i sand- och
grusavlagaringen som är skyddsvärt och i dagsläget är en grundvattenförekomst
där den kvantitativa och kemiska statusen har bedömts som god. Bolaget behöver
således vidta åtgärder som hindrar att vattenflödet från bergtäkten når grundvattenförekomsten i sand- och grusavlagringen innan nytt berg börjar brytas i täkten. De
bägge akvifärerna ska således inte medges ha en direkt kommunikation under driftiden. Åtgärderna samt sedimentationsdammarnas närmare utformning och kontroll
av vatten ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
Efterbehandling – villkor 13 och 14
För att grundvattenförekomsten ska få ett tillräckligt skydd så ska hela täktbotten
efterbehandlas till en nivå av minst +35 meter över havet. Miljöprövningsdelegationen har i tidigare beslut anslutit sig till det som SGU anfört angående skydd för
vattenförekomsten, samt behovet av att bland annat den omättade zonen bör uppgå till minst 3 meter i täktbotten. Efter att verksamheten har upphört förutsätts
vatten från bergtäkten inte kräva någon särskild behandling utan ska kunna
avledas även till vattenförekomsten genom att den omättade zonen uppgår till
minst 3 meter i täktbotten. Externa massor får inte tillföras täkten då risken för
oönskad påverkan på vattenförekomsten ökar. De massor som krävs för efterbehandlingen bedömer Miljöprövningsdelegationen finns inom brytområdet och
inom ramen för tillståndsgiven mängd.
Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsen i Södermanlands läns uppfattning
om att skyddshylla eller annan bestående skyddsåtgärd ska utföras om branter
lämnas vid avslutning av täkten. När det gäller branter med en högre höjd än 4
meter, vilket kan förväntas i söder och öster, bedömer Miljöprövningsdelegationen
att en skyddshylla ger ett bättre långvarigt skydd för människor och djur än någon
annan åtgärd.
Grundvatten – villkor 15
Mot bakgrund av att verksamheten är lokaliserad inom en grundvattenförekomst
behöver bolaget inkludera en kontroll av grundvattnet i bolagets egenkontroll.
Information behöver inhämtas om flödesriktningen och den kemiska statusen i
närliggande dricksvattenbrunnar. Miljöprövningsdelegationen finner att bolaget ska
samråda med tillsynsmyndigheten om hur den kontrollen ska utföras genom att upprätta en provtagningsplan och därefter genomföra en kontroll av grundvattnet så att
de hydrogeologiska förutsättningarna i täkten och dess influensområde klarläggs.
Ekonomisk säkerhet
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Detta tillstånd är för sin giltighet beroende av att bolaget i enlighet med 9 kap. 6 e §
och 16 kap. 3 § MB ställer säkerhet för kostnaderna för avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda.
Bolaget har inte föreslagit någon nivå på säkerheten för verksamheten. Säkerhetsbeloppet bör beräknas utifrån Miljösamverkan i Sveriges rapport, Efterbehandling
av täkter, utgiven 2006-11-30, med tillämpning av en indexuppräkning på 2 % och
med beaktande av att tillstånd söks för 20 år samt att täktbotten ska efterbehandlas
till en nivå av minst + 35 meter över havet. Miljöprövningsdelegationen finner att
en säkerhet på 1 miljon kronor ska ställas för verksamheten som inryms i verksamhetsområdet och utgörs av ännu inte efterbehandlade delar av täkten samt nytillkommande delar. Övriga delar av täkten som inte har efterbehandlats ska hanteras i
enlighet med kraven i tillståndsbeslut meddelat av Miljöprövningsdelegationen i
Södermanlands län den 23 maj 2006, dnr 541-1584-2002.
Frågan om verkställighetsförordnande
Bolaget har yrkat på att verkställighetsförordnande ska lämnas enligt 22 kap. 28 §
miljöbalken med hänvisning till att ett eventuellt överklagande skulle medföra
ekonomiska konsekvenser för bolaget. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att
det bland inkommande yttranden har funnits olika uppfattningar om hur bolaget ska
bedriva sin verksamhet och tillfartsvägens placering. Yrkande har också lämnats om
att bolaget inte ska ges tillstånd för den sökta verksamheten. Miljöprövningsdelegationen har i vissa delar inte delat den uppfattningen som framförts utan funnit att det
bolaget framfört i sitt bemötande ska få gälla. Mot bakgrund av att det har funnits
olika uppfattningar om verksamhetens utformning och tillåtlighet, samt att enligt
gällande rättspraxis ska verkställighetsförordnade lämnas med viss restriktivitet,
finner Miljöprövningsdelegationen inte att det är motiverat att medge ett verkställighetsförordnande.
Delegationer
Vilka skyddsåtgärder mot olyckor som är de mest lämpliga och var de ska placeras
är svårt att förutse då täktens utformning ändrar sig över tid. Tillsynsmyndigheten
bör därför ha möjlighet att bestämma om vilka skyddsåtgärder som är lämpliga vid
en viss plats för att undvika olyckor. (villkor 3)
Tillsynsmyndigheten har en möjlighet att begära att buller och vibrationer från
verksamheten kontrolleras. En kontroll kan visa på ett behov av att vissa arbetsmoment kräver särskilda försiktighetsåtgärder beroende på styrka- och karaktär
samt tidpunkt då verksamheten sker. Tillsynsmyndigheten har i denna del en
möjlighet att agera och ange när åtgärder senast ska vara vidtagna. På samma sätt
bör tillsynsmyndigheten ha ett utrymme att medge att sprängning och tunga transporter kan få ske på annan tid än vad som föreskrivits vid oförutsedda händelser i
verksamheten efter skriftlig framställan från bolaget eller anmälan om ändrad
dragning av tillfartsvägen. (villkor 6, 7, 8 och 9)
Miljöprövningsdelegationen kan inte förutse alla situationer eller platser där dammbekämpning kan bli nödvändig, inte heller vilka åtgärder som är mest lämpliga för
situationen. Tillsynsmyndigheten bör därför ha möjlighet att beroende på situation
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bestämma vilka åtgärder som behövs för att motverka problem med damning.
(villkor 10)
För att säkerställa att reningen av vatten från bergtäkten sker med god funktion i
sedimentationsdamm och eventuell översilningsyta så får tillsynsmyndigheten
bestämma om ytterligare villkor eller åtgärder som kan bli nödvändiga. Tillsynsmyndigheten ska ha en möjlighet att begära att provtagning och kontroll av vatten
görs av bolaget. Vilka parameterar som behöver kontrolleras kan ändra sig över
tiden, men ammonium är en parameter som kan behöva följas upp. Sedimentationsanläggningen och avledningens utformning samt placering ska slutligt fastställas efter godkännande av tillsynsmyndigheten. (villkor 11)
Bolaget har översiktligt redovisat hur täkten kommer att efterbehandlas och att det
kommer att ske löpande under tillståndstiden. Miljöprövningsdelegationen anser att
efterbehandlingen i huvudsak bör utföras enligt bolagets förslag men att externa
massor inte får tillföras samt att täktbotten inom den del som inte utgjorts av bergtäkt avlutas på en nivå av minst +35 meter över havet. Tillsynsmyndigheten bör
dock ha rätt att besluta om efterbehandlingens utformning om behov föreligger.
(villkor 13 och 14)
Miljöprövningsdelegationen ser ett behov av att tillsynsmyndigheten ges en möjlighet att påverka utformningen av provtagning och kontroll av grundvatten för att få
fram en relevant kunskap om de hydrologiska förutsättningarna i täkten och den
närmaste omgivningen som behövs för uppföljning av verksamheten. (villkor 15)
Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser, med beaktande av vad som ovan anförts och
med hänsyn till föreskrivna villkor, att hinder inte föreligger enligt de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken för anläggande och drift av verksamheten.
Lokaliseringen är godtagbar utifrån miljöbalkens mål i 1 kap. och de grundlägganden bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.
miljöbalken. Tillstånd ska därför lämnas till verksamheten.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts och
godkänts av Miljöprövningsdelegationen.
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Fornlämning
Särskilt erinras om vikten av att vid verksamheten beakta bestämmelserna i lagen
(1988:950) 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.
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Vattenverksamhet
Tillstånd enligt detta beslut innebär inte något tillstånd till vattenverksamhet.
Vattenverksamhet regleras i 11 kap. miljöbalken. Om det är uppenbart att varken
enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena behövs dock inget tillstånd. Bevisbördan ligger hos verksamhetsutövaren. Avser vattenverksamheten markavvattning ska tillstånd alltid sökas.
Ansökan till markavvattning görs hos Länsstyrelsen.
Miljörapport
Varje år före utgången av den 31 mars ska miljörapporten inges till tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § miljöbalken). Inlämningen ska ske digitalt via Svenska Miljörapporteringsportalen SMP. Miljörapporten ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:9) om miljörapporter för tillståndspliktiga
verksamheter.
Avgift
Avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska enligt 2 kap. 1 §
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
betalas av den som bedriver miljöfarlig verksamhet som anges i 2 till 32 kap.
miljöprövningsförordningen (2013:251).
Egenkontroll
Bolaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap. 19 § miljöbalken)
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
bestämmelserna i 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899) samt 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 uppgift om vem som vid
varje tidpunkt är exploatör av täkten. Vid överlåtelse av tillståndet fordras att den
nya tillståndshavaren ställer säkerhet för verksamheten. Sådan säkerhet ska
godkännas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län.
När verksamheten upphör
När verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i god tid
före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Bolaget ansvarar för att undersöka om mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar är så förorenade att
de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön och i så fall
även ansvara för att efterbehandling sker (10 kap. miljöbalken).
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen. I beslutet har
länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och miljöskyddshandläggare
Pia Persson Holmberg, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har föredragits av
miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg, miljöskyddsenheten.

Gunnar Ljungqvist

Pia Persson Holmberg

Bernt Forsberg

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Kungörelsedelgivning
3. Karta med fornlämningsområden och eventuella fornlämningsområden markerade.
4. Täkt- och brytningsplan
5. Översiktskarta
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Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Holmens Bruk AB, c/o Holmen AB, 891 80 Örnsköldsvik
Lars Tommy Simon Engström, Ottekil, 640 20 Björkvik
Agneta Sjögren och Gert Lindholm, Marknadsvägen 297, 183 79 Täby
Jörgen och Berit Gustavsson, Blåbärsstigen 2, 144 37 Rönninge
Anne Piri, Storvretsvägen 29 1tr, 142 31 Skogås
Stuart Imeson och Cecilia Hansell, Bo Bergmans gata 5, 115 50 Stockholm
----------------------Akten
Miljöskyddsenheten (PPH) (IMA) (UW)
Rättsenheten (GL) (AI)

Bilaga 1

Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser att det
ska ändras.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Nacka tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer är:
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA

Telefonnummer
Tel 010-22 33 000

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick
del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp
För part som företräder det allmänna ska dock överklagandet ha kommit in inom tre
veckor från den dag då beslutet meddelades.
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Dnr: 551-2401-14

Miljöprövningsdelegationen

Bilaga 2

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 9 juni 2014
(dnr 551-2401-14) beslutat att meddela tillstånd till täkt av berg samt sand och grus
för Björkviks Marktjänst AB på fastigheterna Hisse 2:1 och Ottekil 4:1,
Katrineholms kommun. Tillståndet ger bolaget möjlighet att bryta 700 000 ton berg
samt 60 000 ton sand och grus under en tillståndstid av 20 år.
Beslutet hålls tillgängligt hos registrator Annika Lindholm, Kommunledningsförvaltningen, Katrineholms kommun.
Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle, Djulögatan 41, Katrineholm.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 23 juni 2014, då delgivning
anses ha skett.
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
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