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Kungörelsedelgivning 

 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täktverksamhet inom 

fastigheten Bälinge-Oppeby 1:6 i Nyköpings kommun 
Verksamhetskoder 10.20 B och 10.50 C enligt 4 kap. 3 § och 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251)  

5 bilagor 

 

BESLUT 
 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd 

av 9 kap. miljöbalken Björn Henrikson med uppgiven firma Tystberga Grus- och 

Bergtäkt (företaget), org.nr. 401209-0512, tillstånd att inom fastigheten Bälinge-

Oppeby 1:6, Nyköpings kommun bedriva följande verksamheter inom verksamhets- 

och brytningsområde angivet på justerad grundkarta, täkt- och brytningsplan - 

bilaga 4, daterad den 18 maj 2015.  

 

- täkt inom brytningsområdet av högst 1 500 000 (en miljonfemhundra-

tusen) ton berg samt 200 000 (två hundratusen) ton sand och grus 

- en högsta årlig uttagsmängd av 75 000 (sjuttiofemtusen) ton berg samt 

10 000 (tiotusen) ton sand och grus 

- uppställning av sorteringsverk 

- periodvis krossning. 

 

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2035. 

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken den i 

ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Villkor för verksamheten 

 

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

enlighet med vad företaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 

åtagit sig i ärendet.  

 

2.  Utbrutet material av sand- och grus får endast avyttras till ändamål där 

ersättningsmaterial för naturgrus saknas. 

 

Björn Henrikson 

Jakob Westinsgatan 1A 

112 20 STOCKHOLM 

Miljöprövningsdelegationen 
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3. Innan verksamheten påbörjas ska gränsen för verksamhets- och brytnings-

området markeras i terrängen på väl synligt sätt. Markeringarna ska behållas 

under hela tillståndstiden. Minst en fixpunkt ska finnas markerad i terrängen.  

 

4.  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) 

 

5.  Brytning samt borrning och sprängning får inte ske till större djup än + 24 

meter över havet (m.ö.h). Sand och grus får endast brytas där det överlagrar 

berg. 

 

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

överstiga följande begränsningsvärden: 

  

 50 dBA  vardagar utom lördagar  kl. 07.00-18.00  

 45 dBA  lördagar, söndagar och helgdagar  kl. 07.00-18.00  

 45 dBA kvällstid  kl. 18.00–22.00 

 40 dBA  nattetid  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 närfältsmät-

ningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då verk-

samheten 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 Naturvårds-

verkets metodbeskrivning för mätning av externt industribuller SNV 1973:5 

eller motsvarande uppdaterad metod.  

 

7.  Arbetstider i täkten, inklusive transporter till och från täkten, får ske vardagar 

(måndag-fredag) klockan 07-18. Särskilt bullrande/störande verksamheter 

såsom krossning, borrning, sprängning och skutknackning får inte ske under 

perioden 20 juni till och med 15 augusti. Skyddande skog och vegetation ska 

i möjligaste mån sparas i verksamhetsområdet. (Delegation) 

 

8.  Före varje sprängning ska berörda inom en radie av 900 meter från täkten 

informeras om tidpunkt för sprängning under enskilda arbetsdagar. Sprängning 

får endast ske vardag mellan kl. 09.00-15.00, om inte tillsynsmyndigheten 

medger annat. (Delegation) 
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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 120 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 verksam-

heten som kan medföra ökade vibrationer eller luftstötvågor samt på tillsyns-

myndighetens begäran. 

 

10.  Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från tillfartsvägen 

fram till väg 778 samt från täkten och täktverksamhetens samtliga moment. 

Salt får inte användas vid dammbekämpning.  

Sprinklersystem med vatten ska användas vid behov på de kross- och sorter-

ingsanläggningar 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 grus-

avlagringen under drifttiden. Täktbotten, i den delen av bergtäkten som 

omfattas av uttag av berg genom detta tillstånd, ska ha ett fall mot brytfronten. 

Avledande av vatten från bergtäkten ska ske genom en sedimenterings-

anläggning, försedd med oljeavskiljande anordning, innan vattnet leds vidare. 

Sedimentationsanläggning ska vara ändamålsenligt utförd och dimensionerad. 

Provtagning av vatten som avleds från bergtäkten ska ske regelbundet och 

inkludera ett prov taget strax efter varje avslutad sprängningskampanj.  

Vatten från bergtäkten ska mätas och kontrolleras. Sedimenteringsanlägg-

ningens utformning och placering ska slutligt fastställas i samråd med 

tillsynsmyndigheten. (Delegation) 
 

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 bedriv-

ande av verksamhet. 
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13.  Uttag av berg och grus ska ske med en successiv efterbehandling allteftersom 

brytningen fortskrider. Senast tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra 

ska verksamhetsutövaren inge en slutlig efterbehandlingsplan till tillsyns-

myndigheten, upprättad i samråd med markägare och tillsynsmyndighet. 

Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda ett år efter avslutad 

täktverksamhet, dock senast vid tillståndstidens utgång.  

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 ska vara försedd med skyddshylla ett par meter under 

krön där täktbottens nivå är mer än 4 meter under krön. Skyddshyllans djup ska 

vara minst 2 meter. 

 

15. Mätning och beräkning av aktivitetsindex ska utföras på de olika bergarterna 

som förekommer i täkten innan brytning påbörjas. Mätningar och beräkningar 

ska överlämnas till tillsynsmyndigheten innan uttag av berg påbörjas.  

 

16. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten inom sex 

månader efter att tillståndet vunnit laga kraft.  

 

Delegationer 

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 

miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor eller 

avsteg från villkor avseende: 

 Skyddsåtgärder vid platser med olycksfallsrisker (villkor 4).  

 Arbetstider (villkor 7). 

 Sprängning (villkor 8). 

 Skyddsåtgärder mot damning (villkor 10). 

 Sedimentationsanläggning (villkor 11). 

 Efterbehandlingen av täktområdet (villkor 13).  

 

Ekonomisk säkerhet  

Företaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp 

om 800 000 (åtta hundra tusen) kronor. Säkerheten ska godkännas av Miljöpröv-

ningsdelegationen.  
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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. Företaget ska meddela tillsynsmyndigheten när 

tillståndet tas i anspråk samt då en ny etapp av bergtäkten tas i anspråk. 

 

Verkställighetsförordnande 

Miljöprövningsdelegationen beslutar att inte meddela verkställighetsförordnande 

för detta tillstånd. 

 

Kungörelsedelgivning  

Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- 

och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Södermanlands nyheter, (se bilaga 2). 

Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen 

(2010:1932). 

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

 

Bakgrund 

Täktverksamhet har bedrivits på platsen tidigare. Björn Henrikson har ansökt om 

en utökad täktverksamhet av berg och grus under 20 år. 

 

Tidigare beslut 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade 

den 27 juni 2003, dnr 541-4819-2002, att meddela Björn Henrikson tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken till täktverksamhet till och med den 30 september 2013. 

 

Samråd 

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Nyköpings kommun 

genomfördes den 8 december 2011. Samråd för allmänheten annonserades i 

Södermanlands Nyheter den 7 februari 2012. Skrivelser utgick till Trafikverket, 

SGU, kringboende och Naturskyddsföreningen den 2 april 2013. Trafikverket har 

svarat att de inte har något att invända mot fortsatt tillstånd. SGU har svarat att de 

ser positivt på fortsatt drift av bergtäkter och att berggrundens lämplighet för 

avsedda användningsområden gärna bör visas. Vidare anser verket att grund-

vattensituationen bör belysas. I övrigt har inga synpunkter inkommit. 

 

Ärendets handläggning 

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om utökat tillstånd för berg- och grus-

täkt m.m. inkom den 6 maj 2013 till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Efter kompletteringar kungjordes ansökan i Södermanlands Nyheter den 31 oktober 

2014 samt den 2 juni 2015. Ansökan remitterades till miljönämnden i Nyköpings 

kommun, Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Sveriges geologiska 

undersökningar (SGU), Trafikverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Företaget har bemött inkomna yttranden. 
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ANSÖKAN MED YRKANDEN, ÅTAGANDEN OCH FÖRSLAG TILL 

VILLKOR 

Yrkanden 

Företaget yrkar att tillstånd meddelas för uttag av totalt 1 500 000 ton berg och 

200 000 ton grus och sand. Det årliga uttaget av berg är helt beroende av den lokala 

marknadens behov och beräknas i genomsnitt inte överstiga 50 000 ton per år med 

ett maximalt uttag på upp till 75 000 ton vid enstaka tillfällen. Grus- och sand-

uttaget kan variera från 0 ton till 10 000 ton per år beroende på regionens särskilda 

behov. 

Företaget ansöker om ett tillstånd på 20 år. Företaget yrkar även på verkställighets-

förordnande. 

 

Åtaganden 

Företaget åtar sig att inte göra uttag av berg inom slutliga brytningsgränsen under 

nivån +40 meter i täktens västra, norra eller nordöstra brytfront. 

 

Förslag till villkor 

1. Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten bedrivas i överens-

stämmelse med vad företaget har angett eller har åtagit sig i ärendet.  

2. Verksamhetsområdets gränser och fixpunkter ska i samråd med tillsynsmyndig-

heten märkas ut i terrängen med väl synliga och under verksamheten varaktiga 

markeringar.  

3. Vegetationen omkring täktområdet ska till skydd mot insyn bibehållas väsent-

ligen oförändrad under verksamhetstiden.  

4.  Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus 

vid bostäder inte överstiger begränsningsvärdena 50 dB(A) vardagar (mån-fre) 

kl. 07.00-18.00. Detaljregleringen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  

5.  Damning från vägar, transporter och upplag ska begränsas. Uppstår problem i 

omgivningen till följd av damning, åligger det tillståndsinnehavaren att vidta 

åtgärder för att begränsa damningen.  

6.  Uttagen ska ske så koncentrerat som möjligt med en successiv efterbehandling. 

Efter avslutad täktverksamhet ska hela området slutligen färdigställas som 

skogsmark, som på ett naturligt sätt ansluter till omgivande topografi. Samtliga 

dessa åtgärder ska vara slutförda ett år efter avslutad täkt, dock senast till till-

ståndets utgång. Samråd ska löpande ske med tillsynsmyndigheten om de 

successiva efterbehandlingsarbetena och den slutliga efterbehandlingen.  

7.  Avbryts eller upphör verksamheten innan den slutförts enligt detta beslut, ska 

anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten.  

 

Företaget kommer att ställa bankgaranti för fullgörandet av Miljöprövnings-

delegationens efterbehandlingskrav och föreslår en säkerhet om 450 000 kronor. 
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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 1 500 000 ton berg och 

200 000 ton sand och grus, varav maximalt 75 000 ton berg och 10 000 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.  

 

Verksamhetens läge, planbestämmelser och omgivningar 

Enligt översiktsplan för Nyköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 

den 12 november 2013, redovisas för det aktuella täktområdet vid Oppeby inga 

beskrivningar av särskilda värden, inga restriktioner eller rekommendationer 

noterade. De närmsta mindre tätorterna Tystberga och Lästringe förutspås vad 

gäller befolkningsökning förbli oförändrade eller något positiva. De ligger 40 km 

respektive 20 km från täkten. Inga riksintressen, Natura 2000-områden eller andra 

skyddsområden berörs av täktområdet. Inga antikvariska intressen finns inom 

området. Motorvägen E4 är redan byggd. Det stora järnvägsprojektet Ostlänken har 

sin fastställda utredningskorridor förlagd norr om nuvarande järnväg och Lästringe 

samhälle. Markanvändningen för fastigheten Bälinge-Oppeby 1:6 är skogsmark, 

numera till större delen kalhuggen, samt sedan 40 år täktmark. 

 

Verksamhetens bedrivande 

Verksamheten består i att ta ut berg- och grusmaterial för vidare leverans i när-

området. Verksamheten är intermittent med mellanliggande perioder då verksam-

heten ligger nere. Borrning sker maximalt en vecka två gånger per år med spräng-

ning i ett moment. Krossning och sortering sker kampanjvis cirka 8 veckor per år. 

Arbetstiderna kommer att bli vardagar måndag till fredag klockan 07-18. Endast 

uttransporter kommer att ske. 

 

Företaget har löpande kontakt med närboenden. Information sker i god tid före varje 

etablering. Borrning, sprängning och krossning sker vanligtvis en gång per år under 

en kort period. Företaget har liten möjlighet att styra försäljningen av produkterna, 

vilket innebär att företaget med kort varsel måste planera för borrning, sprängning 

och krossning. Det kan också vara svårt för den inlejda entreprenören att frigöra 

utrustning på kort tid. Målsättningen är att planera tillverkningsprocessen i god tid 

och undvika tillverkning under sommarperioden. 
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Fastighetsgräns, verksamhetsgräns och brytningsgräns enligt ingiven ansökan 

sammanfaller i princip, utom i ett område av fastigheten i sydväst, som helt undan-

tas från verksamhet. Enligt åtagande kommer företaget inte låta den slutliga bryt-

ningsgränsen, övre krönet i berg, understiga + 40 meter, vilket innebär att avståndet 

mellan brytningsgräns och verksamhetsgräns kommer att ha en varierande bredd av 

ca 5- 10 meter. Något särskilt utrymme utanför brytningsgräns, som samtidigt utgör 

gränsen för markingrepp, behövs inte för hantering av avbaningsmassor eller ut-

tagna massor. Dessa hanteras inom täkten. Innanför verksamhetsgränsen kommer 

vidare en smal zon på 3-5 meter reserveras för att kunna anlägga en enkel väg för 

att göra det möjligt att köra runt täkten. Inget utrymme utanför verksamhetsgränsen 

kommer att behöva tas i anspråk i samband med täktverksamheten. 

 

Den totala grusförekomsten inom täktområdet har i täktens östligaste del en mäktig-

het på upp till ca 18 meter, under nuvarande täktbotten, som ligger på ca + 26 meter 

med en utbredning på ca 200 meter i nordsydlig riktning med avtagande mäktighet 

mot norr och en bredd på ca 50 meter till 100 meter. Uttag av grus och sand i täkten 

kommer att till stor del göras genom att avtäckning sker av grus och sand för att 

kunna göra fortsatt uttag av bergmassor. I områdets sydvästra del kommer inget 

ytterligare grus att tas ut. Nivån för brytning av grus och berg kommer att samman-

falla och kommer som täktplanens karta visar att vara nivån +26 meter i söder med 

en svag lutning mot norr till nivån +24 meter. Fixpunkten, +26,5 meter, sitter på ett 

kabelskåp. 

 

Materialbehov 

Företaget har redovisat resultatet av en utredning av materialets egenskaper och 

kvalité samt vilken avsättning som planeras för de produkter som kan framställas. 

Efterbehandling 

Den efterbehandlingsplan som företaget redovisar innebär i huvudsak att delar av 

området successivt kommer att återgå till skogsmark eller annan markanvändning.  

Den färdigställda täktbottennivån kommer att utgå från befintlig nivå +26 m i södra 

och nivån +24 m i norr. Efterbehandlingen ska ske på så sätt att området på ett 

naturligt sätt anpassas till omgivande terrängformer och markförhållanden i övrigt. 

Det innebär att ofyndiga massor ska planeras ut eller föras bort. Arbetsmaskiner och 

anläggningar från täktverksamheten avlägsnas. Frilagda bergytor rensas från löst 

material, bergslänterna skrotas, och vid behov anläggs någon terrass. Grusslänter ges 

en varierande lutning och utformning. För att främja den biologiska mångfalden finns 

många sätt att anpassa en alternativ efterbehandling. Därvid kan ett landskap skapas, 

som ekologiskt fungerar och skapar förutsättningar för en ny varierande flora och 

fauna. Detta gäller till stor del grusområdena, men även bergbranter och stenrösen 

kan ges en anpassad utformning. Företaget har diskuterat med Naturskyddsföreningen 

om att skapa nya miljöer för bland annat berguv i bergbranterna och för steklar och 

andra insekter i grusslänterna. Företaget är berett att i samråd med tillsynsmyndig-

heten och naturvårdare ge området en lämplig slutlig utformning. 
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Miljökonsekvensbeskrivning   

Av företagets miljökonsekvensbeskrivning framgår bland annat följande: 

Lokalisering 

Med de stora miljöfördelar m.m., som tidigare redovisats för befintlig täkt, är 

behovet av mindre regionala täkter med korta transportavstånd stort. För aktuellt 

område med Tystberga i centrum är det viktigt att upprätthålla en konkurrens-

situation i en bransch, som går mot färre och större täkter. De långa transport-

avstånden för att ta ut berg och grus från alternativa täkter, se nedan, är en viktig 

faktor för aktuell lokalisering. Täkten ligger inom ett område som i ”Grusinven-

tering för Södermanlands län” har betecknats som klass 3, det vill säga ett område 

som normalt kan upplåtas för täkt. 

 

Alternativa lokaliseringar 

Företaget har inte tillgång till någon alternativ plats. Närmaste bergtäkt ligger i 

Trosa kommun på 25 kilometers avstånd och närmaste grustäkt är Picke i 

Katrineholms kommun på 70 kilometers avstånd. 

 

Nollalternativ 

Täkten måste avslutas och närområdet får försörjas med berg- och grusmaterial 

från täkter på längre håll. 

 

Utsläpp till luft 

Utsläppen från verksamheten är begränsade; med utsläpp till luft från ett diesel-

aggregat 10 veckor om året samt en lastmaskin och ett antal transporter till och 

från anläggningen. Trafiken i närområdet inskränker sig i övrigt till personbilar 

till bostäder vid Trompesta Gård, traktorer och i förekommande fall timmerbilar. 

 

Buller 

Verksamheten bedrivs på täktbotten med 8-16 meter höga bergbranter som buller-

skydd. Med tanke på den kampanjvisa verksamheten bedöms bullerstörningarna 

från täkten bli små. Bullermätning är utförd vid närmaste bostadshus, Marieberg. 

Ljudnivån ligger mellan 20 och 38,5 dBA, med ett högsta värde av 38,5 dBA. 

Bullernivån ligger således med god marginal under 50 dBA. Bullernivån vid husen 

på längre avstånd bedöms vara lägre. 

 

Vibrationer och luftstötvåg 

Avståndet från berguttagen till närmaste fasta boende hyresgäst, Lilla Asptäppan, 

är mellan 260 meter och 340 meter. Till övriga två fastigheter väster därom är 

avståndet mellan 375 meter och 460 meter. Mellan täkten och de boende går en 

dalgång som skiljer täktens bergdel från de boendes markområden. Sprängning sker 

efter slutförd borrning med en sprängning och vanligtvis en gång per år. Enligt en 

bedömning av konsult beräknas vibrationerna bli mellan 2- 4 mm/s. Företaget 

bedömer att skaderisken på närliggande fastigheter är obefintlig. Störningen vid 

enstaka sprängning är en obehagskänsla och oro för befarade skador. Den enstaka 

sprängningen sker alltid mitt på dagen. Därmed bedömer företaget, särskilt då 
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kringboenden är förvarnade, att obehagskänslan inte kan vara stor. Vibrationer som 

ligger under 3 mm/s eller 4 mm/s brukar myndigheter anse vara ”komfortvärde”. 

Skaderisk på byggnader uppstår först vid betydligt större vibrationer. Om mot 

förmodan problem uppstår bör tillsynsmyndigheten genom delegation få hantera 

dessa frågor.  

 

Säkerhetsrisker 

Med största sannolikhet sker ett eventuellt oönskat utsläpp av oljeprodukter under 

arbete i täkten. Det mest sannolika är en skada på en hydraulslang. Det rör sig om 

små mängder olja. Personalen som har både maskinkunskap och saneringskunskap 

kan agera omedelbart. Instruktioner finns också i garage och vågkontor. Petroleum-

produkter förvaras i plastcistern med dubbla skrov på betongplatta. Tankning sker 

på betongplatta och oljor förvaras i maskinhall. Lastmaskinen står uppställd 

antingen i maskinhallen med betonggolv, som har en sådan utformning att en stor 

mängd vätska kan innehållas vid en läcka, eller på stor betongplatta intill hallen 

med samma lagringsmöjlighet. 

 

Skyddsintressen 

Området berörs inte av riksintressen avseende det rörliga friluftslivet och värdefull 

naturmiljö. Täktområdet ligger inom område 80-123 med klassningen 3 som är den 

lägsta klassen av naturvärde i ”Naturvårdsprogram för Södermanlands län, 1991”. 

De värden som framhålls är Bälingedalgångens småbrutna odlingslanskap med sina 

hagmarker. Täkten berör inte dessa världen och påverkar inte landskapsbilden i 

dalgången eller i trakten. Tre Natura 2000 områden ligger 4-6 kilometer söder om 

täkten, de berörs dock inte av avbördningen från täktens avrinningsområde. 

Företaget konstaterar att avbördningen inte påverkar förutsättningarna för fortsatt 

gynnsam bevarandestatus för de tre Natura 2000 områdena. Grusförekomsten har 

inventerats av SGU (SGU rapport 1991:4). Av rapporten framgår att såväl det 

geologiska som det samlade naturvärdet är klass 3, vilket innebär enligt rapporten 

ett område, som normalt bör kunna upplåtas för täkt. 

 

Ett gravfält finns strax söder om täktområdet. En nyligen genomförd arkeologisk 

utredning (rapport 2013:42, Stiftelsen Kulturmiljövård) visar dock att inget av 

antikvariskt intresse har påträffats inom aktuellt verksamhetsområde. 

 

Avfall 

Företaget hanterar inga kemiska produkter med risk för miljön och människors 

hälsa. Miljöfarligt avfall förvaras i täta behållare på betonggolv i maskinhallen. 

 

Yt- och grundvatten 

Täkten ligger inom huvudavrinningsområdet HARO 63064, vattenförekomstens 

id är 652397-158631. Norr om Dykällan ligger områdets vattendelare. Befintligt 

dike bildar en tydlig stillastående vattenyta utan synlig avrinning åt något håll. 

En landskapstolkning visar en större vattenförekomst. Vattnet i området är tydligt 

brunfärgat. Det skulle också kunna utgöra en slags grundvattensamling. Vatten-

förekomsten däms av omgivande berg med uppenbart täta och sprickfria bergarter. 
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Sammanfattnings kan konstateras att hela dikessträckan, från Lilla Asptäppan till 

vattendelaren och sedan vidare till Trompestas åkrar öster om täktområdet har 

varit föremål för omfattande dikesgrävning. Troligen för att förbättra skogs-

tillväxt. 

 

Grundvattennivån i borrhålet, centralt beläget inom täkten, har mätts till 10 meter 

under markytan innan pumpning påbörjades för att omsätta borrhålet innan prov-

tagning. Tidigare mätningar, se MKB, har även de fastställt att grundvattenytan 

ligger på detta djup (9,8 meter). Enligt borrprotokoll vid anläggandet av borrhålet 

så består de översta 18 metrarna av grus och sand.  

 

Grusfyndigheten vid Oppeby är en liten, isolerad isälvsavlagring utan förbindelse 

mot norr eller söder. Där avlagringen inte ligger direkt mot berg är avgränsningen 

mot omgivningen osäker. I öster går en moränavlagring mot gruset. Den större 

och mäktigare delen av isälvsavlagringen, låg inom nuvarande täktområde och är 

huvudsakligen redan bortschaktad. Dock finns en grusbildning med ett djup upp 

till 18 meter kvar under nuvarande täktbotten. 

 

I dalgången väster om täktområdet är grusavlagringen grundare, 1-5 meter. Den 

huvudsakliga grundvattenbildningen sker troligen ytligt i bergen väster och norr 

om ”västra diket” och infiltreras genom befintliga svallgruslager för att mynna i 

bland annat Dykällan. Den mindre avrinningen från bäckdalgångens östra sida 

avbördas vidare söderut och når inte Dykällan. Som redovisas under verksamhets-

beskrivningen kommer företaget som skyddsåtgärd begränsa brytgränsens höjd, 

innebärande att grundvattenbildningen i dalgången inte kommer att förändras. 

 

Det finns inget som tyder på att grundvattnet i berggrunden och i omgivande 

brunnar eller källa kommer att påverkas. Ingen ytavrinning sker från området. 

Allt regn och smältvatten infiltrerar i gruslagret under täktbotten med trolig 

rörelseriktning mot öster. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Den mycket begränsade intermittenta täktverksamheten kan jämföras med 

jordbruksverksamhet. Arbetet i täkten innebär utsläpp till luft från ett diesel-

aggregat 10 veckor om året samt därutöver buller och utsläpp från en lastmaskin. 

Då inga miljöfarliga ämnen hanteras och inga förorenande utsläpp görs, bedömer 

företaget att miljökvalitetsnormerna för buller, vatten och luft kan följas. 

 

Hushållning med naturresurser 

Täkten har funnits under lång tid. Verksamheten har numera ställts om till berg-

uttag, men utnyttjar de små befintliga grus- och sandmängderna i täkten till 

specialprodukter som fortfarande är svåra att ersätta med bergkross. Företaget 

anser att det är bättre att utnyttja en plats som är utpekad som lämplig för täkt-

verksamhet och redan ianspråktagen, om alternativet är att öppna en ny täkt. Då 
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transporter är miljöbelastande, anser företaget att det finns stora miljövinster med 

närproducerat material som ger korta transporter. 

 

Allmänna hänsynsreglerna 

Företaget har stor erfarenhet och kunskap från täktverksamhet. Produkterna i form 

av bergkross och grus är rena. Företaget bedömer att verksamheten inte kommer 

att innebära någon skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Beredskap och kunskap finns om miljöskada skulle ske. Företaget anser att det är 

god hushållning att utnyttja de berg- och grusmassor som finns i den redan upp-

tagna täkten. Regionen gynnas av bergkross och grusproduktion med korta 

transportavstånd. Täktverksamheten har bedrivits sedan länge på samma plats. 

Täkten ligger inom ett område som i ”Grusinventering för Södermanlands län” har 

betecknats som klass 3, det vill säga ett område som normalt kan upplåtas för täkt. 

Företaget har inte möjlighet att få tillgång till alternativ plats. Med de försiktig-

hetsåtgärder som företaget är berett att åta sig för att minska olägenheterna, bör 

den valda platsen kunna anses godtagbar med hänsyn till miljöbalkens hänsyns-

regler enligt 2 kap. och med hushållningsbestämmelserna enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. 

 

YTTRANDEN 

 

Trafikverket anför i huvudsak följande. Trafikverket har inget att erinra mot 

fortsatt täktverksamhet. 

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anför i huvudsak följande. Länsstyrelsens 

bedömning är att verksamheten inte ska betraktas som vattenverksamhet enligt 

11 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har samma uppfattning som redovisas i 

SGU:s rapport 2011:10 om vad som bör betraktas som oundgängligt material. 

Länsstyrelsen uppfattar att det främst gäller avyttring av grus som överlagrar 

berget. Länsstyrelsens uppfattning är att det är rimligt att grus som överlagrar 

berg som ska brytas får säljas, så länge det inte rör sig om orimligt stora 

volymer.  

 

Sveriges Geologiska undersökning (SGU) anför i huvudsak följande. SGU 

anser att det positivt att en hydrogeologisk undersökning har genomförts. Det 

kan konstateras att tillrinningen av grundvatten från berggrunden till täkten är 

obefintlig, vilket tyder på ett mycket tätt berg. De analyser som gjorts på grund-

vattnet i Dykällan och i brunnen i täkten visar att kvävehalterna är lägre i 

Dykällan än i brunnen i täktbotten. Detta kan indikera att grundvattnets flödes-

riktning bör vara riktad söderut och att Dykällan inte har kontakt med grund-

vattnet från täkten. Antagandet förstärks av de grundvattenrör som installerats 

söder om täkten. SGU delar företagets uppfattning om grundvattnets strömnings-

riktning. Grundvattennivåerna vid Dykällan ligger ca 14 meter högre än grund-

vattennivåerna under nuvarande täktbotten. I handlingarna anses därför kontakten 

mellan Dykällan och täkten vara obefintlig samt att den huvudsakliga tillström-
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ningen av grundvatten till källan kommer norrifrån. SGU håller med om detta och 

anser det vara positivt att verksamhetsutövaren avser lämna en bergrygg mellan 

verksamhetsområdet och Dykällan. SGU anser vidare att risken för påverkan 

på Dykällan och omkringliggande våtmark är mycket liten. SGU anser att ett 

kommande kontrollprogram bör innehålla provtagning av grundvattnet (vatten-

kemi och grundvattennivåer) i ett flertal av de installerade grundvattenrören, samt 

i Dykällan för att kunna följa eventuella förändringar. Ifråga om materialförsörj-

ning har SGU inget att erinra. 

Miljönämnden Nyköpings kommun anför i huvudsak följande. Nämnden anser att 

förutom den direkta miljöpåverkan som uppstår genom brytningen kommer en 

20 år lång brytningstid att innebära en försvårad eller omöjlig markanvändning 

under mycket lång tid framöver. Nämnden föreslår en halvering av såväl bryt-

ningstid som mängd. Nämnden har i samband med granskning av 2012 och 2013 

års miljörapporter konstaterat att företaget lämnat in uppgifter om mängd utbrutet 

berg och grus, som är 39 % respektive 49 % utöver totalt tillåten mängd. Nämnden 

har gjort åtalsanmälan om miljöbrott och vill invänta åklagarkammarens beslut 

innan definitiv ställning tas till remissvar om aktuell ansökan.  En berg- och grus-

täkt innebär alltid en miljöpåverkan. Hur stor den påverkan är beror på många 

faktorer. Miljönämnden redogör i nedanstående punkter för några av de förhåll-

anden som nämnden anser har betydande påverkan på miljö och utveckling. 

Dessa punkter bör därför beaktas särskilt i ett eventuellt tillstånd. 

SGU har pekat ut området väster om täkten som intressant för grundvattenbild-

ning. Miljönämnden anser att ingen brytning får ske i eller alldeles i anslutning till 

det området. Inte heller i eller i anslutning till moss- och myrbäckenet norr om det 

planerade täktområdet eller diket väster och norr om det planerade täktområdet. 

Enligt ansökan bedöms vattnet i Dykällan inte ha någon kontakt med isälvsforma-

tionen där täkten är belägen, utan får sitt vatten från områden norr om täkten. 

Samtidigt finns en bedömning (utredning från Ecolus) att en något mindre till-

rinning kommer att ske när det västligaste höjdpartiet på 46 meter tas bort. 

Miljönämnden anser därför att höjdpartiet ska behållas. 

Av företagets komplettering den 22 maj 2014 framgår av karta 1 att det finns en 

sprickzon i berget i täktområdet. Zonen sträcker sig från nordost till sydväst. Vad 

Miljönämnden förstår av ansökan så hämtar Dykällan sitt vatten från de övre 

jordlagren och påverkas inte av sprickzonen. Om det finns någon koppling mellan 

sprickzonen och den borrade brunnen vid Skogshult känner inte nämnden till. 

Brytningen av berget planeras att ske ner till +24 m och grundvattnet finns på 

ca +14 m. Sker inte brytningen enligt plan kan det få konsekvenser på grund-

vattennivån, vilket bör beaktas särskilt i ett eventuellt tillstånd. 

Förutsatt att berget som bryts, och de lösa jordlagren ovanpå som tas ut samtidigt, 

inte har någon geohydrologisk koppling till vare sig dricksvattenbrunnar i när-

heten eller ytvatten norr om täkten, har Miljönämnden beträffande denna del av 

ansökan inte något att erinra mot att den ansökta täktverksamheten bedrivs. Då 
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bedömer nämnden att verksamheten inte heller behöver tillstånd för vatten-

verksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. 

I ansökan finns en redogörelse för grundvattenkvaliteten i täkten. Den visar att 

vissa ämnen förekommer i förhöjda halter, men halterna skiljer sig mellan prov-

tagningspunkterna. Även i punkt gv 4, ett par hundra meter utanför täkten, är 

halterna förhöjda. Det är svårt att säga om ämnena härstammar från täktverksam-

heten eller om det är berggrunden i sig som ger dessa halter. Nitrat skulle dock 

kunna härstamma från sprängningar i täkten. Nitrathalten ligger dock långt under 

gränsvärdet för otjänligt som dricksvatten. Företaget skriver i ansökan att av-

ledning till sedimentationsanläggning för att kunna kontrollera och behandla 

eventuellt grumlat eller ammonium-/oljepåverkat ytvatten inte är praktiskt 

genomförbart bl.a. på grund av gruslagrets djup till vattennivån – minst 10 meter. 

Miljönämnden utgår ifrån att omhändertagande av eventuellt förorenat ytvatten är 

tekniskt möjligt att lösa t ex genom pumpning av ytvatten till en tät damm eller 

annan åtgärd, men är tveksam till om det är miljömässigt motiverat med utgångs-

punkt i resultaten från de aktuella vattenanalyserna. 

Nämnden menar dock att regelbunden provtagning av grundvattenkvaliteten ska 

ingå i kontrollprogrammet för verksamheten, för att säkerställa ett tillräckligt 

underlag att utgå ifrån inför framtida bedömningar. 

Enligt beskrivningen i ansökan är materialet i grusfyndigheten mycket blandat. 

Delar av materialet är därför förmodligen sådant som inte går att ersätta med 

krossat berg. Eftersom företaget inte undersökt vilken fördelning av fraktioner av 

olika kornstorlekar som finns i täkten, bedömer Miljönämnden att tillstånd inte 

kan ges för grusuttaget i sig.  

Vad Miljönämnden förstår är uttaget av grus en följd av uttaget av berg, eftersom 

berget till viss del är överlagrat av grus. Miljönämnden anser att grus bara får 

brytas om det överlagrar berg som ska brytas i täkten. Endast de grusfraktioner 

som inte kan ersättas av krossat berg får avyttras. Övrigt grusmaterial ska behållas 

i täkten och användas vid efterbehandlingen av täkten. 

Häckning av backsvalor förekommer i området. Miljönämnden anser att det ska 

framgå av tillståndet att ingen täktverksamhet får ske i branterna där svalorna 

häckar mellan 15 maj och 15 augusti. 

Berget som ska brytas finns i ett område där det är hög risk för radon. Ett EG-

direktiv om joniserande strålning kommer att implementeras i svensk lagstiftning 

från och med 2018. Strålningen kommer att beräknas som aktivitetsindex. 

Direktivet kommer att gälla färdigt byggmaterial som släpps på marknaden. 

Det finns alltså ännu så länge inget uttryckligt krav på den som bryter berg att 

kontrollera strålningen från materialet. 

Miljönämnden bedömer det dock vara rimligt ur hälsoskyddssynpunkt att det 

åligger den som bryter berg att känna till om materialet ger ifrån sig strålning och 

kunna ge adekvat information till den som använder bergmaterialet för att fram-

ställa färdigt byggmaterial eller använder materialet intill byggnader. Eftersom 

företaget rimligen inte alltid kommer att veta vad materialet i slutändan ska 
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användas till, bör mätningskravet gälla allt bergmaterial. När det ändrade direk-

tivet implementeras i svensk lagstiftning kan försiktighetsmåttet behöva anpassas 

till de nya reglerna. Miljönämnden föreslår följande villkor: Mätning och doku-

mentation av radionukleiderna Ra-226, Th 232 och K-40 koncentration och 

beräknade aktivitetsindex ska utföras på krossprodukterna och finnas tillgänglig 

för den som ska använda krossprodukterna. 

När det gäller buller, vibrationer, damning och kemikaliehantering anser miljö-

nämnden att brukliga standardvillkor för täktverksamhet av den sökta omfatt-

ningen ska gälla även för denna täkt. 

Miljönämnden påpekar särskilt vikten av att klara bullervärdena vid Äppelstugan, 

som ligger mer oskyddat än Marieberg intill täkten. Det är svårt att veta i nuläget 

vad bullervärdena vid Äppelstugan kan bli, eftersom det inte är gjord någon 

mätning här. Krossar och andra flyttbara bullrande verksamheter bör placeras så 

att de stör såväl Marieberg som Äppelstugan så lite som möjligt. Miljönämnden 

anser att det i tillståndet bör förtydligas vad som gäller om buller och andra stör-

ningar för Äppelstugan, som ägs av sökanden, men används som fritidshus av 

hyresgäst på sommaren, mot bakgrund av den kraftiga ökningen av omfattningen, 

från 100 000 ton berg på 10 år till 1 500 000 på 20 år. 

Då det i närheten av verksamheten finns bostäder som används som fritidhus, 

bedömer miljönämnden att det bör finnas ett villkor i tillståndet om att verksamhet 

inte får bedrivas under semestertid. I det tidigare tillståndet fanns ett villkor om att 

krossning, borrning, sprängning och skutknackning inte får ske mellan 20 juni och 

15 augusti, vilket bör gälla även fortsättningsvis. 

Vad miljönämnden erfar kommer branta stup att finnas, när brytningen av berg är 

avslutad. Det behövs antingen sprängda skyddshyllor eller någon annan form av 

skydd eller hinder för att människor och djur som rör sig i området inte ska skadas 

om de ramlar utför stupen eller kunna hindras från att ramla ner. Om skyddshyllor 

ska sprängas eller andra hinder ska ställas upp, måste verksamhetsområdet vara 

tillräckligt väl tilltaget för att utrymme finns för detta.  

 

SÖKANDENS BEMÖTANDE AV YTTRANDENA 

Företaget har i bemötande framfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen i Söderman-

lands län har mångårig kunskap och erfarenhet av att handlägga täktärenden. 

Myndigheten ansåg att verksamheten inte är att betrakta som vattenverksamhet, och 

att påverkan på närliggande områden borde bli små. En prövningsfråga av vikt för 

Länsstyrelsen är sedan lång tid uttagen av naturgrus. Länsstyrelsen anser i Oppeby-

ärendet att det är rimligt att grus, som överlagrar berg som ska brytas, får säljas, så 

länge det inte rör sig om orimligt stora volymer. Företaget delar denna uppfattning 

och anser att den i ansökan redovisade uttagsvolymen av grus är just en sådan ”inte 

orimligt stor volym”. 

SGU är ansvarsmyndighet för grundvattenfrågor och har dessutom i uppdrag att 

bl.a. bevaka att geologiska naturmaterial används på ett effektivt och hållbart sätt. 
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Myndigheten anser att det är positivt att en hydrogeologisk undersökning har 

genomförts. Myndigheten konstaterar att tillrinningen av grundvatten från berg-

grunden till täkten är obefintlig, och att den närliggande brunnen vid Dykällan inte 

har kontakt med grundvattnet från täkten. Myndigheten finner det ändå positivt att 

verksamhetsutövaren avser att lämna en bergrygg mot Dykällan. SGU har inget att 

invända mot uttag av de begränsade grusmängder, som uppges i ansökningshand-

lingarna. Företaget delar SGU:s uppfattning. 

Med anledning av Miljönämnden i Nyköpings kommun förordat en tidsbegränsning 

och annan framtida markanvändning kan följande framhållas. Det aktuella täkt-

området ligger inom område nr 123 i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för Söder-

manlands län. Inga speciella naturvärden är uttalade vilket medförde att platsen är 

betecknad som klass 3 i grusförekomst nr 960 i Grusinventering för Södermanlands 

län. Det innebär ett område, som bör kunna upplåtas för täkt. Lantmäteriet hade 

samma uppfattning år 2003 när man tillät avstyckning av Oppeby 1:6 som just en 

särskild fastighet lämpad för täktändamål.  

Företaget har låtit granska ”Översiktsplan för Nyköpings kommun” antagen av 

kommunfullmäktige den 12 november 2013. Översiktsplanen gäller de kommande 

20 åren men även med en utblick mot 2050 vad gäller samhällsutveckling och 

befolkningstillväxt. För det aktuella täktområdet vid Oppeby finns inga beskriv-

ningar av särskilda värden, inga restriktioner eller rekommendationer noterade. 

De närmsta mindre tätorterna Tystberga och Lästringe förutspås vad gäller befolk-

ningsökning oförändrad eller något positiv. De ligger 40 respektive 20 km från 

täkten. Inga riksintressen, Natura 2000-områden eller andra skyddsområden berörs 

av täktområdet. Motorvägen E4 är redan byggd. Det stora järnvägsprojektet Ost-

länken har sin fastställda utredningskorridor förlagd norr om nuvarande järnväg och 

Lästringe samhälle. Markanvändningen för fastigheten Bälinge-Oppeby 1:6 är i 

själva verket skogsmark, numera till större delen kalhuggen, samt sedan 40 år 

täktmark. Täkten kommer efter avslutad verksamhet att återgå till skogsmark. 

Någon annan markanvändning, som miljönämnden antyder i sitt yttrande, är således 

inte aktuell. 

Sammantaget finner företaget att inga rimliga skäl föreligger för att som nämnden 

föreslår halvera brytningstiden eller mängden jämfört med den gjorda ansökan. 

Praxis hos beslutsmyndigheterna (MPD) för bergtäktstillstånd i landet är numera 

ofta minst 20-åriga tillstånd. 

Företaget bestrider vidare nämndens förslag om att uppskjuta beslutshandlägg-

ningen på grund av en eventuell utredning från åklagarmyndigheten om miljöbrott. 

Björn Henrikson hävdar att åtalsärendet beror på ett misstag med rapporterings-

redovisningen, orsakad av huvudsakligen bristfälliga redovisningsinstruktioner från 

myndigheterna. Företaget anser det inte rimligt att åtalsärendet, med missvisande 

bedömningsunderlag, och dessutom med mycket långa handläggningstider, ska 

fördröja det aktuella tillståndsärendet, som redan det har lång handläggningstid. 

I en liknande åtalsanmälan från kommunen avseende 2010 års verksamhet beslöt 

för övrigt åklagaren att i april 2013 lägga ned förundersökningen, då brott inte 

kunde styrkas. 
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1. Påverkan av yt- och grundvatten 

Den tillrinning från västliga höjdpartiet inom täktområdet, som nämnden anspelar 

på i andra stycket, och som vår konsult Björn Sundblad, Ecolus, antytt skulle något 

minska tillrinningen, avsåg den situationen som framgick av en tidigare täktplan i 

ansökningsförfarandet med brytning ner till nivån +24 meter för hela täktområdet. 

I den komplettering, som på MPD:s uppmaning inlämnades den 22 maj 2014, 

redovisar företaget att de lämnar en bergrygg aldrig understigande +40 meter. 

Det innebär att höjdpartiet kommer att finnas kvar nästan helt intakt. Därmed har 

också den lilla risken för påverkan, som Ecolus antytt i de tidigare handlingarna, 

eliminerats. Just detta framgår också av vad SGU angivit som positivt i sitt remis-

svar. Den borrade brunnen vid Skoghult är djupborrad till c:a 100 meter och ligger 

på västra sidan av ett helt annat bergsparti jämfört med det område som berörs av 

bergtäkten. (Se för övrigt SGU:s hela remissvar angående grundvattnet.) I övrigt 

delar företaget nämndens synpunkter under denna punkt. 

2. Vatten som uppkommer inom täkten. 

Företaget delar miljönämndens synpunkter under denna punkt. 

3. Täkt av naturgrus 

Företaget har i ansökan uppgivit att mycket små volymer naturgrus kommer att 

uttas till specialprodukter. Dessa produkter har angivits i täktplanen och har korn-

storlekar från finfraktionen 0-3 mm, singelfraktioner 16-32 mm till stenfraktioner 

90-150 mm. Företaget har i täktplanen och därefter i komplettering i text beskrivit 

och förklarat grusfyndighetens geologiska sammansättning. Alla enskilda fraktioner 

kan sorteras fram till önskade specialprodukter, och det mesta gruset är avbaning 

för berguttagen. Företaget konstaterar att Länsstyrelsen och SGU inte har haft några 

direkta invändningar mot förslaget. 

Häckning av backsvalor har inte förekommit de senaste 8-9 åren. Detta verifieras 

av Jan Gustafsson, Fågelföreningen Tärnan. Orsaken till detta är bland annat det 

minskade uttaget av naturgrus från täkten. Backsvalor kräver nämligen årligen 

nyblottade grusbranter för att kunna gräva ut sina boplatser. Företaget har i ansökan 

förklarat sig berett att i samråd med tillsynsmyndigheten och naturvårdare ge täkt-

området lämplig utformning som gynnar den biologiska mångfalden. Att där så är 

möjligt underhålla grusbranter är ett sådant exempel. Återkommer backsvalor 

kommer deras boplatser givetvis att skyddas från täktverksamhet så länge häckning 

är aktuell. Björn Henrikson anser därför att något särskilt tidsvillkor på grund av 

backsvalehäckningar ej behövs. 

4. Radon 

Efter utredning av företagets konsult Björn Sundblad, Ecolus, anser företaget att 

något villkor om dokumentation om radionuklider inte behövs.  
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5. Övrigt 

Äppelstugan hyrs ut som fritidshus årligen under tiden 1/4-30/9. I hyresgästens 

kontrakt står att hyresgästen är fullt införstådd med att grus- och bergtäkt pågår 

enligt gällande täktplan, och att hyresgästen inte har något att invända mot denna 

verksamhet. Övrig tid disponerar företaget stugan för företagets verksamhet. 

Företaget accepterar villkoret enligt det tidigare tillståndet att göra uppehåll under 

tiden 20 juni till 15 augusti med krossning, borrning sprängning och skutknackning. 

 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN 

 

Miljökonsekvensbeskrivning  

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att företaget har genomfört samråd och 

upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljö-

balken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljö-

prövningsdelegation finner att miljökonsekvensbeskrivningen efter gjorda 

kompletteringar kan godkännas.  

Tillåtlighet 

Tillståndets omfattning 

Ansökan avser utökad täkt av berg samt sand och grus. Den årliga produktionen av 

material från bergtäkten beräknas att i genomsnitt inte överstiga 50 000 ton. 

Motsvarande uttag av sand och grus beräknas till under 10 000 ton årlig mängd. 

Den sökta tillståndstiden är 20 år vilket innebär en verksamhet fram till och med 

år 2035.  

Miljöprövningsdelegationen ser inte skäl till att begränsa uttagen mängd berg på det 

sätt som miljönämnden yrkar i sitt yttrande. Fastigheten är sedan tidigare tagen i 

anspråk för täktverksamhet och det föreligger inga skyddsbestämmelser som 

begränsar att täktverksamhet kan bedrivas. 

En ökad omfattning av verksamheten, dels i produktion och dels i yta jämfört med 

tidigare tillstånd, kommer att innebära en ökad miljöpåverkan. Under förutsättning 

att villkoren och åtaganden i detta tillstånd uppfylls och de försiktighetsmått som 

företaget i övrigt angett vidtas så anser Miljöprövningsdelegationen dock att verk-

samheten kan bedrivas med minsta olägenhet för miljö och hälsa.  

 

Val av plats  

Avståndet från närmsta bostäder till brytgränsen är ca 250 meter. Miljöprövnings-

delegationen anser att verksamheten på detta avstånd bör kunna bedrivas utan 

oacceptabla olägenheter för närboende under förutsättning att en bullerreducerad 

borrigg används om så visar sig vara nödvändigt samt att bullrande verksamhet 

begränsas under en del av sommarhalvåret. 

Miljöprövningsdelegationen ser en risk i att angränsade våtmark norr om täkten kan 

komma att påverkas. Den stora skillnaden på mer än 20 meter i vattennivå mellan 
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våtmarken och grundvattenakvifären i täkten ökar risken påtagligt att en sprickzon 

kan avleda mer än obetydliga mängder vatten mellan våtmarken och sand- och 

grusavlagringen när naturliga barriärer delvis avlägsnas. En justering av bryt-

området utan att förutsättningarna för att sökt mängd berg som kan brytas påverkas, 

är därför påkallat. 

Vilken påverkan som uppkommer på grundvattnet har inte kunnat klargöras men 

genomförda undersökningar indikerar att kväveföreningar från detonerat spräng-

medel avleds via grundvattnet. Nedströms finns uttagsbrunnar för dricksvatten. 

Platsen för en bergtäkt är inte optimal då den finns i direkt anslutning till en sand- 

och grusformation med grundvatten. Den kan snabbt sprida föroreningar vidare. 

Det finns därför skäl till att försiktighetsåtgärder vidtas för att kompensera för val 

av plats och därmed uppnå en rimlig nivå för att lokaliseringen ska vara lämplig.  

Det framgår av kartunderlag från SGU att ett grundvattenmagasin finns i jord-

lager inom västra halvan av täktområdet samt direkt väster och sydväst om täkten. 

Området är som mest drygt 500 meter brett och knappt 700 meter långt i nord 

sydlig riktning. Magasinet ligger i en sand- och grusavlagring och får anses ha ett 

skyddsvärde i sig som potentiell vattentäkt även för bostadsfastigheter framöver 

även om det inte är klassat som en vattenförekomst. Under förutsättning att vatten 

som är påverkat från bergtäkten inte avleds till grundvattnet i sand och grusav-

lagringen så bedömer Miljöprövningsdelegationen att en täktverksamhet kan 

bedrivas på platsen med vissa försiktighetsmått. 

Transporter till och från täkten kommer gå via väg 778 samt den ca 500 meter långa 

tillfartsvägen. Tillfartsvägen är asfalterad och passerar ett par bostadsfastigheter. 

Damm från tillfartsvägen kan trots att vägen är hårdgjord periodvis behöva be-

kämpas. Under förutsättning att tranporterna sker vardagar mellan kl. 07.00 och 

18.00 så anser Miljöprövningsdelegationen att den trafikmängd som täktverksam-

heten genererar kan accepteras på befintlig tillfartsväg.  

Med vidtagande av försiktighetsåtgärder finner Miljöprövningsdelegationen att den 

valda platsen kan accepteras med hänsyn till kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken.  

 

Hushållningsbestämmelser 

Området för lokaliseringen är inte av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 

Miljöprövningsdelegationen finner att natur- och kulturmiljön inte kommer skadas 

påtagligt med de åtaganden som företaget har gjort. Miljöprövningsdelegationen 

bedömer att verksamheten inte är oförenlig med hushållningsbestämmelserna. 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 material-

försörjning. Täktens inriktning på leverans av i huvudsak krossmaterial är ett 

steg i rätt riktning i detta avseende.  
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Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten går att förena med en 

från allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljö-

kvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) fast-

ställt sådana miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 

kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon.  

Närmsta klassad ytvattenförekomst finns drygt 5 kilometer nedströms täkten. Någon 

klassad grundvattenförekomst finns däremot inte nedströms. Miljöprövningsdelega-

tionen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitets-

norm 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 verksam-

heten inte i någon betydande mån kommer att motverka möjligheten att uppnå de 

nationella miljömålen under förutsättning att våtmarken på angränsande fastighet 

norr om täkten inte kommer att avvattnas via bergtäkten. 

 

Villkor 

Utöver de förslag till villkor som företaget har angett i ansökningshandlingarna 

har Miljöprövningsdelegationen föreskrivit om ytterligare villkor. Nedan följer en 

motivering till vissa villkor. 

 

Materialanvändning – villkor 2 

Företaget har redovisat att krossat material inte lämpar sig eller är det bästa valet 

vid användning i skjutvallar och ridbanor till skillnad mot naturgrus. Användingen 

av naturgrus ska användas till kvalificerade ändamål där inte annat ersättnings-

material går att uppbringa. Detta innebär att i de fallen bergkross eller något annan 

produkt ger acceptabel funktion och egenskaper så ska ett sådant ersättningsmaterial 

användas. För att tydliggöra hur viktigt det är att hushålla med naturgruset, före-

skriver Miljöprövningsdelegationen att materialet enbart får användas till använd-

ningsområden där ersättningsmaterial saknas. I likhet med miljönämnden anser 

delegationen att de fraktioner som kan ersättas av annat material ska användas till 

efterbehandling av täkten. 

 

Buller – villkor 6 och 7 

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. För att begränsa bullernivåerna när 
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verksamheten utvidgas anser Miljöprövningsdelegationen att det finns skäl att 

skyddande skog i möjligaste mån sparas i verksamhetsområdet. 

Beräkningar som utförts av buller i omgivningen behöver följas upp när företaget 

återupptar driften för att klargöra om begränsningsvärdena kan innehållas med den 

utrustning som normalt används då borrning sker upp på krönet av brytfronten.  

 

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 trafik-

mängden på tillfartsvägen från väg 778 kommer att vara en konsekvens av den 

verksamhet företaget bedriver. Delegationen anser därför att företaget 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 

Den äldre täktbotten till bergtäkten är relativt liten i förhållande till dem areal som 

en återupptagen brytning kommer att medföra. Den volym vatten som uppkommer 

bl.a. genom nederbörd inom denna del av täkten kommer att öka. Eftersom det inte 

finns någon hydrogeologisk kartering av berget i sig inom brytområdet så ökar 

osäkerheten om hur stor tillrinningen kan komma att vara in i bergtäkten av vatten 

via bergssprickor. Att berget, förutom i sprickzonen, kan anses tätt ger inga 

garantier för att dessa förhållanden består. Miljöprövningsdelegationen kan därför 

konstatera att SGU:s bedömning får ses som en bedömning av att täkten i dagsläget 

kan anses ha mycket lite inträngande vatten. Delegationen anser att det är angeläget 

att borrningen och utvinningen av berg ska utföras på sådant sätt att vattnet som 

uppkommer inom bergtäkten hålls avskilt från den akvifär som finns i sand- och 

grusavlagringen i södra delen av verksamhetsområdet. Företaget måste därför lägga 

särskilt vikt vid att inhyrd entreprenör har en borrplan som skapar en barriär redan 

vid den första borrkampanjen och att denna barriär behålls och förbättras allt efter-

som. Så kallad underborrning får såldes inte förekomma som innebär att vatten från 

bergtäkten infiltreras ner i sand- och grusavlagringen.  

Så vitt Miljöprövningsdelegationen kan se så torde vatten från täktbotten i den delen 

där bergtäkt har bedrivits i dagsläget avledas till grundvattnet i sand- och grusav-

lagringen eftersom någon tröskel och alternativ avledning som hindrar vattenflödet 

ut från bergtäkten inte synes ha sparats när berg ursprungligen började brytas i 

täkten. En sådan tröskel måste således skapas. 
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Miljöprövningsdelegationen bedömer att vattnet från bergtäkten ska hanteras 

separat i sedimentationsdammar och inte avledas till det grundvatten i sand- och 

grusavlagringen. Avlagringen av sand- och grus bedöms vara värd att skydda för en 

framtida användning till uttag av dricksvatten. Åtgärder enligt ovan behöver således 

vidtas som hindrar att vattenflödet från bergtäkten når grundvattenförekomsten i 

sand- och grusavlagringen innan nytt berg börjar brytas i täkten enligt ovan. Berg-

täkten ska således inte medges ha en direkt kommunikation med akvifären i sand- 

och grusavlagringen under driftiden. Sedimentationsdammarna har också till funk-

tion att begränsa mängden kväve och ammonium från sprängmedel som når den 

recipient som vattnet avleds till. Åtgärderna samt sedimentationsdammarnas 

närmare utformning och vattnets avledning till recipient samt kontroll av vatten 

ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Efterbehandling – villkor 13 och 14 

Företagets förslag att efterbehandla täkten genom plantering av skog bedöms vara 

en mindre lämplig metod för de delar av täkten som har varit sand- och grustäkt. 

Eftersom grundvattennivån ligger åtskilliga meter under täktbotten kan stora delar 

av denna del av täkten lämnas utan tillförsel av avbaningsmassor eftersom den 

omättade zonens mäktighet bör ge ett tillräckligt bra skydd för grundvattnet. 

Efterbehandlingen kan därför i denna del ske genom att sand och grus lämnas i 

ytan för att främja en biologisk mångfald. Kvarvarande fraktioner av sand och 

grus kan bidra till en kuperad och varierad yta i täktbotten i kombination med 

eventuella slänter av grus och sand. 

Den delen av täkten som varit bergtäkt kan däremot efterbehandlas enligt lämnat 

förslag med hjälp av avbaningsmassor från täkten. De massor som krävs för efter-

behandlingen bedömer Miljöprövningsdelegationen finns inom brytområdet och 

inom ramen för tillståndsgiven mängd. Externa massor ska inte tillföras täkten då 

de utgör en risk för att föroreningar tillförs grundvattnet som nerströms används 

som dricksvatten. I övrigt delar Miljöprövningsdelegationen förslaget om att 

närmare utformning kan ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Miljöprövningsdelegationen delar Miljönämndens 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 bedömer Miljöpröv-

ningsdelegationen att en skyddshylla ger ett bättre långvarigt skydd för människor 

och djur än någon annan bestående åtgärd. 

 

Radiaktiva nuklider – villkor 15 

Mot bakgrund av att verksamheten inte har en enhetlig bergartssammansättning så 

går det inte att enbart utgå från data som SGU tillhandahåller från flygmätningar via 

den så kallade kartvisaren som nås via internet. Gnejsgraniten som dominerar 

regionalt har sannolikt en acceptabelt aktivitetsindex med avseende på sönderfall av 

uran, torium och kalium. Bergtäkten innehåller dock fler bergarter än gnejsgranit, 

bland annat en pegmatit och en sprickzon. Sådana yngre formationer kan generellt 
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ha en högre andel radionuklider och bör därför provtas för att en bedömning ska 

kunna göras om det finns ett behov av att begränsa användningen i någon del av 

visst material i täkten. Utspädning med annat bergmaterial är inte en lämplig metod 

om aktivitsindex är över åtgärdsgränsen.  

 

Kontrollprogram – villkor 16 

Kontrollprogrammet behöver bland annat innehålla ett provtagningsprogram av 

relevanta parametrar i vatten som avleds från sedimentationsanläggningen samt i 

grundvatten i täkten respektive nedströms täkten.  

 

Ekonomisk säkerhet 

Detta tillstånd är för sin giltighet beroende av att tillståndsinnehavaren i enlighet 

med 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken ställer säkerhet för kostnaderna för 

avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksam-

heten kan föranleda. 

Miljöprövningsdelegationen anser att beräkningen av ekonomisk säkerhet ska göras 

enligt Miljösamverkan Sveriges grundmodell. Kostnaden per m
2
 är 12 kr/m

2
 för 

berg och 4 kr/m
2
 för grus. Hänsyn har tagits till att sprängning kan komma att 

erfordras för utformning av skyddshyllor eller liknande och att uttaget av sand- och 

grus sker på ytor som avryms för att i nästa steg vara ett brytningsområde för berg.  

 

Miljöprövningsdelegationen har beräknat säkerheten till 800 000 kr enligt ovan-

stående modell. Det nya brytområdets area på 3 hektar samt det äldre ännu ej efter-

behandlade ytan på 0,5 + 1,8 hektar har använts som ingående värde i beräknings-

formeln. En fast kostnad för bortforsling samt rivning på 50 000 kronor ingår. Vid 

uppräkning av totalkostnaden för efterbehandling då tillståndstiden är 20 år har 

Riksbankens tillväxtmål 2 % använts (se även detaljerad beräkning i bilaga 3). 

Frågan om verkställighetsförordnande 

Företaget har yrkat på att verkställighetsförordnande ska lämnas enligt 22 kap. 28 § 

miljöbalken. Företaget har inte redovisat några skäl till detta yrkande. Miljöpröv-

ningsdelegationen konstaterar att yttrande har lämnats om att tillstånd inte ska 

lämnas för den sökta verksamheten av en remissinstans. Mot bakgrund av att det har 

funnits olika uppfattningar om tillåtligheten, samt att enligt gällande rättspraxis ska 

verkställighetsförordnade lämnas med viss restriktivitet, finner Miljöprövnings-

delegationen att det inte finns skäl 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 4) 
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Avsteg från normal arbetstid får göras vid enstaka tillfällen om det finns särskilda 

skäl och tillsynsmyndigheten godkänt avsteg från villkoret. (villkor 7) 

Miljöprövningsdelegationen kan inte förutse alla situationer eller platser där damm-

bekämpning kan bli nödvändig, inte heller vilka åtgärder som är mest lämpliga för 

situationen. Tillsynsmyndigheten bör därför ha möjlighet att beroende på situation 

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. Tillsyns-

myndigheten ska ha en möjlighet att begära att provtagning och kontroll av vatten 

görs av företaget. Vilka parameterar som behöver kontrolleras kan ändra sig över 

tiden, men ammonium och suspenderat material är en parameter som kan behöva 

följas upp. Sedimentationsanläggningen och avledningens utformning samt 

placering ska slutligt fastställas efter godkännande av tillsynsmyndigheten.  

(villkor 11) 

Företaget har översiktligt redovisat hur täkten kommer att efterbehandlas. Redo-

visningen kan anses vara ett tillräckligt underlag för den reviderade ansökan till-

svidare i avvaktan på en slutlig efterbehandlingsplan senast 3 år innan verksam-

heten avslutas. Miljöprövningsdelegationen anser att efterbehandlingen i huvudsak 

bör utföras enligt företagets förslag i de delarna som utgjorts av bergtäkt men att 

den kvarvarande täktbotten och eventuella slänter i den del som utgjorts av sand- 

och grustäkt kan efterbehandlas på ett sätt som ger en ökad biologisk mångfald. 

Externa massor ska inte tillföras utan täktbotten inom den del som utgjorts av 

bergtäkt ska avslutas på en nivå av minst +24 respektive + 26 meter över havet. 

Tillsynsmyndigheten bör dock ha rätt att besluta om efterbehandlingens ut-

formning om ett annat behov föreligger. (villkor 13) 

 

Övrigt 

Miljönämnden i Nyköpings kommun vill invänta åklagarmyndighetens beslut i 

fråga om tidigare uttag från täkten enligt det utgångna äldre tillståndet innan 

definitiv ställning till remissvar om aktuellt tillståndsansökan tas. Företaget 

motsätter sig en sådan ordning. Miljöprövningsdelegationen finner inte skäl att 

förlänga handläggningen av aktuell täktansökan av angiven orsak.  

 

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 grundlägg-

anden bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 

4 kap. miljöbalken. Tillstånd ska därför lämnas till verksamheten.   
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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 företaget 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.  

 

Vattenverksamhet 

Tillstånd enligt detta beslut innebär inte något tillstånd till vattenverksamhet. 

Vattenverksamhet regleras i 11 kap. miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet 

krävs med undantag för de fall där det är uppenbart att varken enskilda eller all-

männa intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållan-

dena behövs dock inget tillstånd. Bevisbördan ligger hos verksamhetsutövaren. 

Avser vattenverksamheten markavvattning ska tillstånd alltid sökas. Ansökan om 

tillstånd till markavvattning görs hos Länsstyrelsen. 

 

Miljörapport 

Varje år före utgången av den 31 mars ska miljörapporten inges till tillsynsmyndig-

heten (26 kap. 20 § miljöbalken). Inlämningen ska ske digitalt via Svenska Miljö-

rapporteringsportalen SMP. Miljörapporten ska utformas i enlighet med Natur-

vårdsverkets 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 

Företaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 

och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap. 19 § miljö-

balken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksam-

hetsutövarens egenkontroll.  
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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 verksam-

hetsutövaren 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. Företaget ansvarar för att 

undersöka om mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar är så föro-

renade 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). 

 

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 länsasses-

sor Mikaela Öster, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-Marie Askaner, 

miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare 

Bernt Forsberg, miljöskyddsenheten. 

 

 

 

 

Mikaela Öster  Ing-Marie Askaner 

 

 

 

   Bernt Forsberg 

 

BILAGA 

1. Hur man överklagar 

2. Kungörelsedelgivning 

3. Beräkning av ekonomisk säkerhet 

4. Täkt- och brytningsplan 

5. Översiktskarta 
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Bilaga 1 

 

 

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 i Uppsala län och inte till mark- och 

miljödomstolen.  
 

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

 

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, 

annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

 

 

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

 

 



   
 

  

   

 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17 

TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

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

Bilaga 2 

 

 

KUNGÖRELSEDELGIVNING 

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 9 juli 2015 

(dnr 551-2695-13) beslutat att meddela tillstånd till täkt av berg samt sand och grus 

för Björn Henrikson, med uppgiven firma Tystberga Grus- och Bergtäkt, på fastig-

heten Bälinge-Oppeby 1:6, Nyköpings kommun. Tillståndet ger företaget möjlighet 

att bryta 1 500 000 ton berg samt 200 000 ton sand och grus under en tillståndstid 

av 20 år.  

Beslutet hålls tillgängligt hos Jenny Åtegård, Stadshuset, Stora Torget 4, Nyköping 

samt vid Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i Uppsala. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 9 juli 2015, då delgivning 

anses ha skett. 

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 
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Bilaga 3 

 

 

 



Bilaga 4 – Täkt- och brytningsplan, brytningsområdet utgörs av ytan som begränsas av punkterna 1 till 7 Dnr: 551-2695-13 

 



 

 

Bilaga 5 – Översiktskarta 

   

 


