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Archibald Douglas
Ekensholm 1
642 96 Malmköping

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till sandtäkt på fastigheterna Vadsbro 2:2 och
Sjöänden 1:1, Flens kommun
Verksamhetskod 10.20 och 10.50 enligt 4 kap. 3 och 6 g' miljöprövningsförordningen (2013:251)
3 bilagor

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. milj öbalken, Archibald Douglas (sökanden), med personnummer 4911270371, tillstånd endast till täkt av naturgrus på fastigheterna Vadsbro 2:2 och
Sj öänden 1:1 i Flens kommun.
Tillståndet gäller för brytning och sortering av totalt 300 000 ton naturgrus med ett
medeluttag på 30 000 ton per år, dock maximalt 60 000 ton under enstaka år.
Tillståndet gäller till och med den 31 december 2026.
Ansökan avslås vad gäller:
• geografisk utbredning i norra delen,
• tillståndstid på 20 år,
• maximalt utbruten mängd,
• brytning av berg samt,
• krossning av berg och naturgrus.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.
2. På avsnitt med olycksfallsrisk ska stängsel sättas upp eller allmänheten på
annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området.
3. Verksamhets- och brytningsområdet ska märkas ut i området på väl synligt sätt
och med under verksamhetstiden varaktiga markeringar.
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4. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande begränsningsvärden:
kl. 7.00-18.00
vardagar utom lördagar
50 dBA
kl. 7.00-18.00
lördagar, söndagar och helgdagar
45 dBA
kl. 18.00-22.00
45 dBA
kvällstid
kl. 22.00-7.00
nattetid
40 dBA
Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dBA,
angivet som begränsningsvärde, utomhus vid bostäder.
De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller
närfffltsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider
då verksamheten pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på
tillsynsmyndighetens begäran.
5. Verksamhet vid täkten får endast bedrivas helgfri måndag till fredag kl. 7.0018.00. Utlastning får dock ske alla dagar kl. 5.30-22.00. Delegation
6. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från täkten och
täktverksamhetens samtliga moment. Salt får inte användas vid
dammbekämpning. Delegation
7. Avledande av vatten från täkten ska ske genom sedimenteringsanläggning,
försedd med oljeavskiljande anordning, innan vattnet leds vidare.
Sedimentationsanläggningen ska vara ändamålsenligt utförd och dimensionerad
samt vara utrustad med anordning för effektiv oljeavskiljning
Sedimentationsanläggningens utformning och placering får slutligt fastställas i
samråd med tillsynsmyndigheten. Delegation
8. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vaxa märkta samt
förvaras i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd.
Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner.
Cisternerna ska förses med påkörningsskydd.
Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är
särskilt iordnings ställd för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt ska
ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon
eller maskiner. Utrusning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid
bedrivande av verksamhet.
9. I täktområdet ska hållas god ordning. Det åligger tillståndsinnehavaren att se
till att otillåten tippning inte sker inom området.
10. Utbrutet material samt material från befintliga upplag får endast avyttras till
ändamål där ersättningsmaterial för naturgrus saknas eller lokal brist
förekommer
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11. Endast material vars kornstorlek är mindre eller lika med 4 mm får avyttras till
ändamål där ersättningsmaterial för naturgrus saknas eller lokal brist
förekommer.
Undantaget är material från befintliga upplag som får avyttras till ovanstående
ändamål oavsett kornstorlek.
12. Material vars kornstorlek är lika med eller större än 16 mm får avyttras som
dekorsten.
13. Brytning av naturgrus får inte ske till ett större djup än + 53 m.ö.h. i
höjdsystemet RH2000. Brytning ska ske så att minst 2 meter material sparas
mellan täktbotten och högsta grundvattenytan.
14. Befintlig mark, skog och vegetation ska bibehållas mellan verksamhetsområdet
och fastighetsgränsen till Sj öänden 1:5.
15. Uttag av naturgrus ska ske med successiv efterbehandling där så är möjligt
allteftersom brytningen fortskrider. Externa massor får inte användas vid
efterbehandlingen. Senast två år innan verksamheten beräknas upphöra ska
verksamhetsutövaren skicka in en slutlig efterbehandlingsplan till
tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med tillsynsmyndigheten och
Länsstyrelsen. Efterbehandlingsplanen ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
Delegation
16. Slutlig efterbehandling av täkten ska vara slutförd och eventuella stängsel
borttagna inom tillståndstiden. Anmälan om slutbesiktning ska efter avslutad
efterbehandling omgående göras till tillsynsmyndigheten.
17. Om exploateringen av täkten avslutas innan tillståndets giltighetstid löpt ut, ska
anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten och täktområdet
iordningsställas enligt intentionerna i efterbehandlingsplanen.
18. En kopia av detta beslut ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen under
verksamhetstiden.
19. När tillståndet tas i anspråk ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten

Delegationer
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor
avseende att fastställa:
• ytterligare villkor av mindre betydelse för den del i beslutet som gäller
verksamhetstider (villkor 5),
• villkor för och val av metod för dammbekämpning (villkor 6),
• villkor för sedimentationsanläggning (villkor 7) samt
• ytterligare villkor avseende efterbehandling (villkor 15).
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Ekonomisk säkerhet
Sökanden ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp
om 500 000 kronor. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 2 år efter det att
detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.
Verkställighet
Milj öprövningsdelegationen avslår sökandes yrkande om
verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk först när det vunnit laga
kraft och en säkerhet har godkänts av MPD.
Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidningarna Sörmlandsbygden och Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning,
(se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§
delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Det tidigare täkttillståndet har förfallit och den uttagbara mängden inom det område
ansökan avser är beräknad till ca 540 000 ton naturgrus och 186 000 ton berg.
Genom att fortsätta och utvidga brytningen från befintlig täkt och
verksamhetsområde, finns här en optimal lösning för att förse områdena kring och i
Dunker, Malmköping och Flen, med förstklassiga kross- och naturgrusprodukter.
Täkten på fastigheterna Vadsbro 2:2 och Sj öänden 1:1 är den enda täkt i regionen
som i dagsläget kan tillhandahålla naturgrus i olika fraktioner. Efterfrågan på sand
och grusmaterial från takten har ökat beroende på att andra täkter inte har möjlighet
att leverera sand och grus för kvalificerade ändamål som infiltrationsbäddar,
markbäddar för enskilda avlopp mm. Genom att utnyttja bergkross där detta kan
användas som grusersättningsmaterial sparas naturgruset i grusåsen vars material
kan användas under lång tid. Täktens relativt ostörda läge i nära anslutning till väg
55 och endast ett par mil från Flen och Malmköping är bra. Korta transportavstånd
till konsument medför låg åtgång av drivmedel och också mindre utsläpp av
avgaser. Genom att fortsätta verksamheten inom området och även utnyttja det
underliggande berget, behöver endast en liten del orörd naturmark tas i anspråk.
Enligt statistiska uppgifter från SGU är årsbehovet av ballastmaterial 8-10 ton per
person och år i Sverige vilket innebär ett ballastbehov i täktens närområde på drygt
600 000 årston. Eftersom efterfrågan på täktens produkter ökat både inom och utom
kommunen, gör Archibald Douglas den strategiska bedömningen att ansöka om
fortsatt och utökat tillstånd för sin verksamhet.
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Tidigare tillståndsbeslut
Det tidigare tillståndet, enligt 12 kap. 1 § miljöbalken, till täkt inom fastigheterna
Vadsbro 2:2 och Sjöänden 1:1 (dnr 541-7352-2003) gällde fram till den 31
december 2015 och medgav ett uttag på 199 000 ton berg- och naturgrusmaterial,
varav högst 75 000 ton naturgrusmaterial.
Samråd
Myndighetssamråd med länsstyrelse och kommun har genomförts den 4 november
2014. Samråd med närboende har genomförts i form av riktat utskick daterat den 24
november 2014. Samråd har även hållits med Naturvårdsverket, SGU och
Trafikverket genom utskick i november 2012. Utökat samråd hölls via
tidningsannons i Eskilstunakuriren den 17 januari 2015.
Ärendets handläggning
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen
den 25 maj 2015. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna
Sörmlandsbygden samt Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning och har
remitterats till Flens kommun, Flens kommun Samhällsbyggnadsnämnden, Flens
kommun Räddningstjänsten, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt Trafikverket. Yttranden har kommit
in från SGU och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Sökanden har fått tillfålle att
bemöta yttrandena.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Sökanden yrkar på:
• fortsatt tillstånd att bryta och försälja ca 186 000 ton krossberg och 540 000
ton naturgrus fram till den 31 december 2035 på fastigheterna Vadsbro 2:2
och Sjöänden 1:1 i Flens kommun, motsvarande ett årligt medeluttag om ca
25 000 ton.
• Att normalt få bedriva täktverksamhet helgfri måndag till fredag kl. 7.0018.00, vintertid 7.00-22.00 under krosskampanj.
• Att få lasta ut hela dygnet alla dagar.
• Att beslutet ska gälla omedelbart efter det att tillstånd meddelats
(verkställighetsförordnande).
• Att SNV:s riktlinjer för externt industribuller för nyanlagd industri ska gälla
vid närliggande bostadshus.
• Att vibrationer till följd av sprängning vid närliggande bostad som
begränsningsvärde får uppgå till 4 mm/s.
• Att verksamheten huvudsakligen får bedrivas så som anges i ansökan.
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Åtaganden
• I kontrollprogrammet kommer brunnens, på fastigheten Sj öänden 1:5, nivå
och vattenkvalitet att kontrolleras.
• Företaget åtar sig att täcka salvan med sprängmattor vid sprängningsriktning
som medför risk för närliggande bostäder.
• Man åtar sig att se till att riksväg 55, som ligger inom riskområde för
stenkast vid särskild sprängriktning stängs av vid sprängning. Senast dagen
före sprängning kommer närboende att informeras med skriftlig information
i respektive brevlåda om att och när sprängning ska ske.
Förslag till villkor
Sökanden har inte lämnat några förslag till villkorsskrivning utöver vad som
angivits under Yrkanden.

Sökandens beskrivning av verksamheten
Planförhållande
Täkten ligger inte inom planlagt område.
Landskapsbild
Det planerade täktområdet är en del av Badelundaåsen och återfinns strax norr om
Dunkers gamla station. Åsen höjer sig 10-15 meter över omgivande mark.
Vegetation
Utanför den äldre täkten utgörs verksamhetsområdet av högvuxen tallskog.
Fältskiktet är fattigt och består framförallt av ljung och blåbär. Olika grässorter
förekommer. I bottenskiktet hittar man olika mossor samt grå och gulvit renlav.
Enligt Skogsvårdsstyrelsens inventering innehåller området inga utpekade
naturvärden.
Geologi
Jordarten i åsen är en glacifluvial avlagring. De block och större stenar som finns i
materialet utgörs företrädesvis av granit, gnejs och amfibolit. Andelen korn mellan
0-8 mm utgör minst ca 30 % av åsmaterialet. Grusavlagringens mäktighet varierar
mellan 10-15 meter. Berggrunden som underlagrar åsmaterialet utgörs av
medelkomig, gråsvart diorit. Kulkvamsvärde på dioriten har i prover bestämts till
14,0. Gammastrålningsmätning av dioriten visar på strålningsvärden mellan 9 till 10
mikroröntgen per timma, vilket är ungefär lika med bakgrundsstrålningen. Detta
innebär att det inte fmns någon förhöjd radioaktivitet i bergarten.
Hydrologi
51 m.ö.h. ör den högsta bedömda grundvattenytan. Totalt måste ca 20 300 m3
nederbörd tas omhand. Eftersom täktbotten kommer att utgöras av berg måste denna
mängd nederbörd ledas till någon form av infiltrationsbassäng eller ledas bort från
täktområdet. Omräknat motsvarar detta i genomsnitt 0,6 l/s. Detta vatten kan
antingen infiltreras i åsmaterialet på sidan om täkten eller ledas till dike i den
energiskogsmark som finns väster om täkten ner mot Händösjön. Vid fastigheten
Sjöänden 1:5 finns en bergborrad brunn för enskilt vattenuttag. Brunnen är försedd
med 18 meter rör genom grusmaterial. Röret är cementerat fast i berget. Brunnens
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totala djup är över 100 meter. Eftersom täkten inte ska fördjupas ner under
grundvattenytan och eftersom nederbörd i täkten ska ledas bort eller infiltreras, är
risken att denna brunn ska påverkas mycket liten. Vid mätning i bilagd karta
framgår att avståndet mellan brytgräns och brunn är knappt 70 meter
(Milj öprövningsdelegationens anmärkning).
Friluftsliv
Inom området finns inga anordningar för det rörliga friluftslivet uppförda. Den
gamla järnvägen söder och öster om täkten utnyttjas huvudsakligen som
skogsbilväg.
Flora och fauna
I samband med inventeringar har inga skyddsvärda objekt konstaterats i området.
Floran och faunan bedöms vara typiska för området i sin helhet.
Bebyggelse
Närmaste fastighet, Sjöänden 1:5 finns mindre än 100 meter från
verksamhetsområdets västra gräns. Vid mätning i bilagd karta framgår att avståndet
mellan närmsta bostadshus och verksamhetsområdesgräns respektive
brytområdesgräns är knappt 50 respektive knappt 70 meter
(Milj öprövningsdelegationens anmärkning). Täkten är här efterbehandlad och
skogsridå har planterats på den sparade höjdryggen. Ingen verksamhet ska bedrivas
åt detta håll.
Kulturmiljö
Vid inventeringen noterades en liten stensättning av järnålderstyp strax utanför
utredningsområdet i norr, vilket föranledde en noggrann granskning av den del av
utredningsområdet som ligger högst på åsens krön.
Inga fornlämningar hittades i utredningsområdet.
Vägar och trafik
Infarten till täktområdet sker från enskild väg ut mot samhället Dunker och vidare
ut till riksväg 55. All trafik från och till täkten sker längs detta vägsystem. På
riksväg 55 sker transporterna antingen norrut eller söderut.
Brytningsprogram, brytningstid, arealer och mängder
Exploatören gör bedömningen att man normalt kommer att bryta ca 25 000 ton berg
och grus per år. Under enstaka år kan produktionen komma upp i som mest 75 000
ton.
De koder enligt FMH-bilagan som är aktuella är:
10.20: Täktverksamhet
10.50: Kross- och sorteringsverksamhet
Fortsatt brytning kommer att ske mot norr, öster och söder. Brytningen kommer att
bedrivas i en pall ner till en täktbottennivå på + 52 m.ö.h. Verksamhetsområdet
omfattar ca 13,6 ha. Brytning kommer att ske inom 10,4 ha. Med en grusmäktighet
mellan 10-15 meter och en bergpall om maximalt ca 8 meter medför detta en
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brytbar mängd berg och grus motsvarande 730 000 ton. Verksamheten i täkten
utgörs av avbaning, grävning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning,
sortering och uttransport.
Borrning
Produktionssprängning
Krossning
Skutknackning
Sortering
Utlastning

1 gång/år; 2 veckor/gång
1 tillfälle/år
Kampanj om 1-2 mån/år
kampanj om 1-2 mån/år
Kampanj om 1-2 mån/år
Kan ske alla dagar vid behov

Krossning, skutknackning och sortering kommer att äga rum i kampanjer och varar
1-2 månader per år och företrädesvis under vinterhalvåret. Täktverksamheten
kommer att vara koncentrerad till vardagar mellan 7.00 och 18.00 medan
uttransport kan ske under hela dygnet alla dagar. Under krosskampanj vintertid blir
arbetstiden 7.00-22.00.
Ansökningstiden (fram till den 31 december 2035) kan tyckas lång men korta
tillstånd kan orsaka osäkerhet i tillgång för närområdet. Inga närboende verkar dock
ha blivit störda av den tidigare verksamheten. Bra planerad verksamhet på en bra
placerad plats och som man vet kommer att skötas på ett bra sätt är bra för både
grannar och kunder som nu vet att verksamheten kommer att finnas under lång tid
och kan inrätta sig därefter.
Naturgrusets kornstorleksfördelning och användning
Kornstorleksfördelningen på isälvsmaterialet (samlingsprov från täktväggen) finns
som bilaga till inlämnade handlingar. Enligt siktkurvan utgör fraktionen 0-8 mm 86
% av isälvsmaterialet. Omräknat i ton motsvarar detta 464 400 ton av det totalt
ansökta tonnaget isälvsmaterial om 540 000 ton. Fraktionen 0-2 mm som utgör ca
46 % (eller 448 400 ton) av totala mängden isälvsmaterial används dels för
förstärkningsinfiltration av ytvatten som ska bli grundvatten och vidare utnyttjas
som dricksvatten, dels för rening av avloppsvatten från bland annat enskilda avlopp.
Även stora delar (mer än hälften) av fraktionen 2-8 mm som utgör 40 % (216 000
ton) används också för både ytvatteninfiltration och avloppsvattenrening.
Resterande mängd 2-8 mm (mindre än 100 000 ton) används till putssand, mursand,
sandningssand, bäddsand för fiberkabel och natursingel. Den grövre fraktionen av
avlagringen som utgör ca 14 % (75 600 ton) kan användas som dekorationssten
eller krossas och användas tillsammans med bergkrossmaterialet som bärlager eller
makadam. Endast en mycket liten del av den totala mängden isälvsmaterial måste
krossas och kan inte användas som det är till kvalificerade ändamål.

Takten är lokaliserad i hörnet av Flen, Gnesta och Strängnäs kommun. Bara i Flens
kommun finns ca 4000 enskilda avloppsanläggningar. Till en anläggning går det åt
ca 18 m3. För att ha tillgång till sand för enbart enskilda avlopp inom Flens
kommun behövs ca 120 000 ton mellansand, då inte medräknat det hanteringsspill
på 10-15 % som uppstår. Alla anläggningar behöver inte renoveras samtidigt men
det är lämpligt att ha denna beredskap under tid då många enskilda avlopp är gamla
och behöver göras om. Fraktionen 0,2-2 % utgör ca 30 %. För att få ut 120 000 ton
0,2-2 mm måste man bryta och sortera minst 400 000 ton. Till denna mängd
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tillkommer även den infiltrationssand som större kommunala
grundvattenanläggningar använder vid förstärkt infiltration då t.ex. ytvatten
används. För enskilda avloppsanläggningar och större
ytvatteninfiltrationsanläggningar är bergkross inget alternativ.
I samband med sorteringen kommer fraktioner för övriga användningsområden
fram.
Efterbehandling
Efterbehandling kommer att utföras kontinuerligt längs sidorna med varierande
släntlutning där slänterna utgörs av grusmaterial. Där bergslänter utgör
begränsningarna kommer dessa att lämnas näst intill vertikala med stenrad längs
släntkrönet. Täkten kommer att efter avslutning huvudsakligen att planteras med
skog. Detaljerad utformning av efterbehandlingen ska ske i samråd med
tillsynsmyndigheten när detta blir aktuellt.

Miljökonsekvensbeskrivning
Lokalisering
Täkten är belägen ca 10 km norr om Malmköping, några kilometer väster om
Dunker. Täktens närområde är omgivet av brukad barrskog, vilket medför att
täktområdet är skyddat för insyn. Brytningsområdet ligger dels inom tidigare
tillståndsgivet verksamhetsområde samt inom utvidgning mot söder. Kvaliteten på
bergarten med avseende på tillverkning av krossprodukter är god liksom efterfrågan
på täktens sand och grusmaterial. Läget i nära anslutning till väg 55 medför att
produkterna som tillverkas är såväl miljö- som priskonkurrenskraftiga. I närområdet
finns ingen annan täkt med sand och grusmaterial.
Täkten är bra placerad och mycket få fastigheter och boende berörs av
verksamheten. Trots det relativt avskilda läget ligger täkten nära
avsättningsområdena.
Alternativa lokaliseringar
En alternativ lokalisering som utretts är Kräftbäcken. Avståndet mellan täkten vid
Sj öänden och lokaliseringen vid Kräftbäcken är ca 6 km fågelvägen. Vid
Kräftbäcken bedrivs i nuläget en husbehovstäkt med en blygsam produktion för att
täcka behoven på ägorna till Ekensholms slott. Denna täkt ligger visserligen mer
avsides än täkten vid Sjöänden, men en utökad verksamhet vid Kräftbäcken bedöms
som ett sämre alternativ främst p.g.a. följande skäl.
• Brytningen av grus- och sandmaterial skulle kunna ökas något, men på
grund av mindre mäktighet ovanför grundvattenytan bedöms inte
produktionen av sandmaterial kunna komma upp i samma nivå.
• Det saknas helt möjlighet att bryta berg.
• Täkten ligger längre ifrån väg 55 och framförallt vägen ifrån
husbehovstäkten (väg 860) ner till vägen mellan Dunker och Anhammar
(väg 884) bedöms inte klara tunga transporter i den omfattning som skulle
krävas.
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• Inmätningar utförda 1991 har visat att det då fanns ca 20 000 m3frn kvar,
vilket motsvarar 35-40 000 ton. Detta motsvarar mindre än två års brytning i
täkten vid sjöänden.
Vidare har det utretts ifall en nyetablering kan göras, dvs. öppna en helt ny täkt.
Eftersom brytning av grusmaterial är en viktig del av verksamheten måste en
eventuell nyetablering ske där tillräckliga mäktigheter av material med rätt kvalitet
kan förväntas, dvs. i åsmaterial. Jordartskartan visar var åsmaterial finns i området
kring Sjöänden. De områden där lämpligt material kan finnas är:
• Norr om nuvarande täkten. Detta område omfattas av Riksintresset
Högstensmon-Rinkestamon.
• I åsformationen några kilometer öster om täkten. Detta område omfattas av
Riksintresset Moradalen-Lindvretsmon-Byringeåse.
Eftersom samtliga områden där brytvärt material skulle kunna finnas omfattas av
naturvårdsintressen bedöms det inte som möjligt att nyetablera en täkt inom den
aktuella täktens avsättningsområde.
Effekter och åtgärder
Buller
Buller genereras av all verksamhet i täkten. Det som orsakar mest bullerspridning är
borrning, sprängning, skutknackning samt krossning. Eftersom det mesta av
verksamheten kommer att bedrivas omgärdat av höga naturgrusvallar blir störande
ljud till omgivningen lägre i framtiden eller ungefär som situationen är idag. Enligt
mätningar är bullerstörning från täkten i dagsläget under gällande
begränsningsvärden. Bulleimätningar utförs och kommer att utföras i enlighet med
företagets egenkontrollprogram.

Av bullerutredningen daterad den 10 februari 2016 framgår att verksamheten med
bullerskärmande åtgärder kan bedrivas dagtid i täkten utan att överskrida
Naturvårdsverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller. Av
bullerutbredningskartan framgår att vid nulägesberäkningen, med en bullervall på 46 meter, tangeras begränsningsvärdet 50 dBA för närmsta fastighet vid full drift. Av
bullerutredningskarta för framtidsscenario framgår att, med en bullervall på 5 meter,
klaras bullerbegränsningsvärdet 50 dBA för närmsta fastighet. Den fastighet som
beräknas få högst bullervärden antas få värden på 49 dBA.
Vibrationer och luftstötvåg
Vid sprängning uppstår vibrationer i berggrunden. Vibrationema är beroende av
bland annat momentant detonerande laddningsmängd, borrdjup och typ av sprängoch tändmedel. Vibrationer i samband med sprängning har vid närmsta fastighet
inte överstigit 4 mm/s. Fortsatta vibrationsmätningar kommer att utföras i enlighet
med egenkontrollprogrammet. Vid beräkning av förväntade, normala nivåer vid
sprängning redovisas värdena 3-4 mm/s samt 60-100 Pa reflexionstryck för närmsta
belägna fastighet Sjöänden 1:5. Motsvarande beräkningar för maximalfall ger 4
mm/s och 120 Pa.
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Vid kontrollmätning av vibrationer i samband med sprängning den 19 november
2015 uppmättes värdet 4,2 mm/s vid Sjöänden 1:5 och luftstötvågen vid samma
sprängning uppmättes till 49,2 Pa.
Risker i samband med sprängning
Kastriskzonen är 300-400 meter. Av beräkningar av risker för sprängkast framgår
att det finns risk för stenkast för närmsta fastigheter och riksväg 55 vid särskilda
sprängriktningar. Företaget åtar sig att täcka salvan med sprängmattor vid
sprängningsriktning som medför risk för närliggande bostäder. Man åtar sig också
att se till att riksväg 55, som ligger inom riskområde för stenkast vid särskild
sprängriktning stängs av vid sprängning. Senast dagen före sprängning kommer
närboende att informeras med skriftlig information i respektive brevlåda om att och
när sprängning ska ske.
Mark
Området inom de 13,6 ha som utgör verksamhetsområdet är under den tid som
verksamheten pågår att betrakta som industriområde med de begränsningar på
tillgänglighet som detta kan innebära. Enligt planen kommer täktbotten efter
avslutad verksamhet att planteras med skog. Gruskanter kommer att släntas medan
bergbranterna kommer att bli kvar som branter med stenrader på krönen.
Hydrologi och dagvattenhantering
Det regn som faller över verksamhetsområdet kommer till viss del att söka sig in
mot täkten. Detta innebär att en liten del av grundvattenbildningen som med tiden
skulle bildas, leds till sedimentationsdammen och vidare ut från åsområdet ner mot
Händösj ön. Det vatten som i framtiden kommer att förekomma i täktområdet leds
till en infiltrationsdamm väster om täkten, söder om täktinfarten. Eventuellt
suspenderat material får sedimentera i botten av bassängen. Detta sediment
återanvänds efter ett tag i stenmjölsfraktionen. I dammen infiltreras vattnet i
grusåsen. Ett överfall kommer att ordnas så att vatten vid extrema flöden kan ledas
till dike ner mot Händösjön.
Utsläpp till mark och vatten
De utsläpp till vatten som genereras i täkten är framförallt finkomiga bergpartiklar i
form a suspenderat material. Det kan vara diesel och olja från fordon och maskiner
samt NOx från sprängningar.
I täkten finns maskiner och detta medför att det finns risk för haverier av olika slag.
I täkten ska finnas säckar med absorberingsmedel som är avsedda för en första
insats vid en oljeolycka. Ett oljeutsläpp i läkten med bergbotten skulle t.ex kunna
leda till att oljan fördes med vattnet till sedimentationsdammen. Det mesta av oljan
vid ett mindre utsläpp fastnar i det krossmaterial som finns på täktbotten, där olja
och förorenat material kan grävas upp och forslas till destruktion. Risken för att
denna förorening skulle föras vidare ner i grundvattnet finns men är mycket liten.
Genom att kontrollera vattnet i sedimentationsdammen kan en eventuell förorening
som spridits dit, tas om hand, olj eavskilj as och saneras. Suspenderat material tas om
hand i sedimentationsdammen. Halten mineralolja och kväve mäts på utgående
vatten vid infiltrationsbassängen. Sanitära anordningar på platsen kommer att vara
utan avlopp.
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Kvävet når inte några större vattendrag och kommer inte att påverka
milj ökvalitetsnormen.
Kemikalier och petroleumprodukter
Oljeprodukter och andra kemikalier, om de förvaras i täkten, ska förvaras antingen i
container eller i ADR-godkända tankar. En förteckning över milj öfarliga produkter
och volymer som lagras inom området ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Det
mesta av kemikalier och oljeprodukter förvaras i företagets verkstad i Svalboviken.
Eventuell spillolja från maskiner ska samlas upp i separat tank och transporteras till
verkstaden. Tankning och reparation av bilar och lastmaskiner görs inte i täkten.
Vid krossning kommer generatorn att finnas i container med dieseltanken inbyggd
och stå i uppsamlingskärl. Tankning av generatortanken sker från tankbil i slutet
system med överfyllnadsskydd. Uppställningsplats för lastmaskin finns under tak
och med hårdgj ord yta. Ett avlångt droppkärl med kanter kommer att ställas under
maskinerna.
Utsläpp till luft
De utsläpp som fenereras i täkten är framförallt finkorniga partiklar i form av
damm Det är CO2 från maskiner och fordon samt NO„ från sprängningar.
Utsläppen från maskiner och fordon i täkten försöker företaget minimera genom att
planera de interna transporterna på bästa sätt. Genom att successivt ersätta äldre
utsliten utrustning mot ny med bättre teknik minskas även avgasutsläppen. De korta
transporterna till avsättningsområdena bidrar till lågt avgasutsläpp från de externa
transporterna.
Sprängning ger ett momentant utsläpp som mycket snart avklingar och utslaget över
året påverkas inte kvalitetsnormen för området som helhet. Genom att efter
sprängning begjuta salvan med vatten binds kvävet och förs med vattnet genom
täktbottens krossbädd vidare till sedimentationsdammen Här mäts kvävehalten på
utgående vatten. Från dammen infiltrerar vattnet i grusåsen eller vid stora flöden
leds vattnet till dike där växtlighet plockar till sig kvävet. Avståndet till Händösjön
är långt och sannolikheten att kvävet från sprängningen ska nå dit är minimal.
Damning
All verksamhet i täkten genererar damm. Besvärande damning kommer att
bekämpas med bl.a. vattenbegjutning eller annan jämförbar effektiv metod. Avstånd
till närmaste bostadshus är kort så det är viktigt att damningen bekämpas
kontinuerligt. Damning har hittills inte varit något problem och kommer med största
sannolikhet inte att vara det i fortsättningen heller.
Avfall
Avfall i foul' av skräp och normala sopor kommer att hanteras i sopkärl och vid
behov transporteras till deponianläggning/sorteringsplats. Miljöfarligt avfall
förvaras i företagets verkstad. Det eventuella milj öfarliga avfall som måste tas
omhand i täkten kommer att förvaras inomhus i avvaktan på vidare transport till
destruktionsanläggning. Vad som finns och i vilken mängd det förekommer ska
j ournalföras och journalen finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
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Naturmiljö
Genom täktverksamheten blir naturmiljön kraftigt påverkad inom
verksamhetsområdet och även omgivande naturmiljöpåverkas av damm, vibrationer
och buller. Efter brytningstidens slut, då täktbotten återplanterats, branter lämnade
som intressanta natunniljöer, avbaningsmassor och övriga inerta j ordmassor
jämnats ut och planterats, kommer områdets naturvärden att återigen höjas.
Friluftsliv och rekreation
Området har idag inga större kända rekreationsvärden. Uppsöker men täktens
närområde under arbetstid påverkas man av ljud och vibrationer från verksamheten.
Man utestängs endast från den del av åsen som utgör själva verksamhetsområdet.
Sannolikt kommer området att återigen kunna utnyttjas efter det att
täktverksamheten upphört och efterbehandling skett.
Naturresurser
Genom att endast använda naturgrusmaterialet för kvalificerade ändamål där
ersättningsmaterial är svåra att finna motiveras denna verksamhet i naturgrus. Berg
är inte heller en förnyelsebar resurs om man ser till mänskliga åldersrelationer men
tillgången på bergmaterial överskrider dock vida det grusmaterial som ska ersättas.
Genom att bryta både berg och naturgrus på samma plats är det lättare och mer
troligt att rätt material levereras till rätt ändamål. Genom att använda naturgruset
där detta med yttersta svårighet kan ersättas och använda krossprodukter där detta är
lämpligt, används det förädlade materialet på bästa sätt. Genom att även minimera
transporterna hushåller företaget med naturens resurser. Korta transportavstånd är
också en fördel som kan tillskrivas täkten och dess lokalisering.

Yttranden
Länsstyrelsen i Södermanlands län har yttrat sig och anför i huvudsak följande.
Länsstyrelsen anser att då de av sökande uppgivna användningsområdena för
naturgruset är mestadels sådana där det enligt SGU kan vara tekniskt möjligt att
producera lämplig produkt med ersättningsmaterial bör tillstånd till brytning av
naturgrus inte lämnas till mer än 10 år och mängden bör anpassas till dessa tio år.
SGU anger i sin rapport att det för att byta ut natursand för rening av dricksvatten
mot kross behövs mer kunskap. Länsstyrelsen anser att detta är ett skäl till att
tidsbegränsa uttaget av naturgrus till tio år då kunskapen om ersättningsmaterial för
användningsområdet kan ha kommit längre än i dagsläget.

Mätningen av vibrationer på bostadshuset på fastigheten Sj öänden 1:5 som utfördes
den 19 november 2015 gav ett värde på 4,2 mm/s. Länsstyrelsen anser att det är
tveksamt om verksamheten kommer att klara att uppfylla villkor på 4 minis i
närmaste bostadshus. Beräkningarna av vibrationer anger för fastigheten Sjöänden
1:5 att dessa kan komma att hamna på 4 mm/s Länsstyrelsen anser att sökande inte
har visat att de kan klara att hålla vibrationsvärden på 4 mm/s eller lägre vid
sprängningar. Länsstyrelsen anser att om tillstånd lämnas krävs att mätningar sker
vid alla sprängningar då det enligt utredningen finns en stor risk att villkor för
vibrationer överskrids.
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Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det inte förekommer några stenkast från
verksamheten in på fastigheten Sjöänden 1:5. Utifrån ansökan framgår att det är en
risk att sådan kommer att ske även efter att borrhålsdiametern har minskats.
Länsstyrelsen bedömer att om tillstånd lämnas är det viktigt att villkor föreskrivs
angående vibrationer och hur dessa ska kontrolleras samt villkor om att täckning
med sprängmattor ska ske för att förhindra stenkast.
SGU har yttrat sig och anför i huvudsak följande.
SGU vill göra tydligt att detta i första hand är en grustäkt och att uttaget av berg är
underordnat. Det här framgår tydligt av att de mängder material som planeras att tas
ut till största delen utgörs av naturgrus och att det anges att berget täcks av 10-15 m
naturgrus som måste tas bort innan berget nås. I det fall tillstånd ges bör detta
tillstånd vara mycket begränsat i tid och med avseende på volym. Detta mot
bakgrund av att användningen av naturgrus är mycket hög i Södermanlands län. I
länet utgörs 29 % av ballastproduktionen av naturgrus, medelvärdet för landet är 14
%. Att ge tillstånd för så lång tid som 20 år är olämpligt och minskar incitamentet
till omställning från naturgrus till alternativa material och är inte en hållbar strategi
för materialförsörjningen i regionen.
I avsnittet Hushållning och kretslopp i ansökan förs ett resonemang om att den
sökta täktverksamheten kan bidra till att grusåsar sparas. Det resonemanget är
vilseledande eftersom materialet från den fortsatta täktverksamheten i huvudsak
kommer utgöras av naturgrus från Badelundaåsen och endast en mindre del kommer
utgöras av berg. Det är även oklart hur stor andel av naturgruset som verkligen
utgörs av de kornstorlekar som är svåra att ersätta med krossat berg. SGU
ifrågasätter de slutsatser som dras i bilaga 3 & 5 om kornstorlekssammansättningen
hos naturgruset inom täktområdet. SGUs bedömning är att provet inte är
representativt för avlagringens komstorlekssammansättning i det tänkta
brytningsområdet. Enligt SGU:s grusdatabas utgörs materialet till 30 % av sand till
skillnad från analysen som visar på 80 %. Bedömningen från grusdatabasen är i och
för sig baserad på uppgifter från 1991 och förhållandena i täkten kan ha förändrats
sedan dess. Att beskriva sammansättningen hos materialet i en naturgrustäkt från
komstorleksanalyser är vanskligt och att då göra det från enbart ett prov är inte att
rekommendera. Ett mer rättvisande sätt att bedöma materialets sammansättning får
man genom att översiktligt beskriva och dokumentera schaktväggarnas uppbyggnad
och dokumentera dessa med t.ex. fotografier. Utifrån detta bygger man upp en
översiktlig bild av avlagringen vilken sedan ligger till grund för en uppskattning av
materialets sammansättning. Då får man också en bild av hur materialet skiljer sig
mellan olika delar av täkten.
Den delen av Badelundaåsen där täkten ligger har högsta naturvärdesklass samt
stora geologiska skyddsvärden enligt SGU:s grusdatabas. Den här delen av
Badelundaåsen kan därför anses vara en sådan natiirgrusavlagring av stor betydelse
för natur- och kulturlandskapet som avses i milj ökvalitetsmålets precisering om
bevarande av naturgrusavlagringar.
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Grundvatten
SGU anser att ansökningshandlingarna saknar uppgifter kring
grundvattenförhållanden i området. Främst rör det uppmätta grundvattennivåer i de
lösa jordlagren men även i berg. SGU önskar även en tydligare bild över bergytans
läge. Det bör även framgå om täktområdet ligger inom en beslutad
grundvattenförekomst.
Bedömningen avseende vilken påverkan som verksamheten kan få på grundvattnet
kan inte bedömas tillräckligt väl utifrån de aktuella handlingarna. Flera av
synpunkterna som framförs togs även upp i SGUs yttrande i samrådet. SGU anser
att tidigare synpunkter inte har beaktats i tillräcklig omfattning.

Sökandens bemötande av yttranden
SGU
Sökanden instämmer i att brytning av grusmaterial, eller mer korrekt benämnt,
sandmaterial är en viktig del av verksamheten i täkten. Att andelen grusbrytning i
Södermanland är högre än riksgenomsnittet är möjligt, men den aktuella täkten är
ytterst liten och det kommer inte att påverka statistiken för länet som helhet ifall den
stängs.
Det är allmänt accepterat att grustäkter gynnar den biologiska mångfalden, se till
exempel Rödlistade arter och naturvård i Sand och Grustäkter (Artdatabanken SLU
2012). Eftersom det saknas andra grus- och sandtäkter i närområdet är den aktuella
täkten en viktig biologisk refug. Sökanden anser att det är bättre ur detta perspektiv
att det finns ett större antal spridda mindre täkter än några enstaka större.
Precis som SGU påpekar har brytningen i täkten ändrat inriktning sedan 1991. Då
bröts inget bergmaterial och utvinningen av grus skedde i åskärnan. Det material
som togs i åskärnan krossades och användes till stor del för skogsbilvägar och
liknande. I nuläget och i den planerade fortsatta verksamheten bryts främst
sandmaterial i åsens yttre delar, där de finare fraktionerna dominerar. En bild ifrån
täkten i figur 1 är tagen i den riktning som den huvudsakliga brytningen av sand
sker. Det framgår att grövre material till största delen finns högt upp (topset). Under
detta grövre material dominerar sand, vilket även är fallet i de lager som skymtar
genom rasmassorna. De observationer som gjorts i brinken i samband med uttag
visar också att finare material dominerar.
I stora delar av täkten saknas grundvatten i jordlagren och grundvattnets överyta
ligger nere i berggrunden. Samtliga fastigheter på åskanten eller i direkt anslutning
till åsen har djupborrade bergbrunnar. Detta indikerar tydligt att det inte finns någon
grundvattenföring av betydelse i detta åsavsnitt. Sökanden bedömer därför att det
inte finns något intresse varken nu eller i framtiden av att ta vatten ur åsen inom det
område som täkten berör.
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Det har hittills inte visat sig möjligt att framställa varken puts- eller mursand och
inte heller sand för rening av vatten ifrån bergmaterial ifrån täkten.
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I närområdet kommer ett flertal enskilda avlopp att behöva ersättas under de
kommande åren. Många fastighetsägare har investerat indrän-system och liknande
syntetiska lösningar, men dessa har inte levt upp till de krav som ställts. Det finns
en stor lokal efterfrågan på natursand för detta ändamål.
De vibrationsberäkningar som utförts visar att vibrationsvärdena kan hamna på 4
mm/s. Det innebär att ett mindre överskridande inte medför fara för skador på
varken människor eller byggnader, men att vibrationerna kan upplevas som
obehagliga. Värdet tillämpas därför ofta i större bergtäkter där sprängning kanske
sker en gång i månaden. Med tanke på att sprängning i den aktuella täkten kommer
att ske mindre än en gång per år, bör det obehag vibrationerna medför kunna
motverkas genom information till kringboende. Sökanden bedömer det dock som
rimligt att vibrationsmätningar utförs vid första sprängtillfället. Om då värdet
underskrids behöver inte ytterligare mätningar göras.
Verksamhetstid
Både SGU och Länsstyrelsen förordar att ett eventuellt tillstånd medges för en
kortare tid än vad som är sökt. SGU ger inget förslag till alternativ tidsbegränsning
medan Länsstyrelsen anger tio år.
Sökanden planerar att göra betydande investeringar i täkten efter att ett eventuellt
nytt tillstånd meddelats. Dessa investeringar omfattar t.ex. indragning av fiber för
en förbättrad övervakning, men om en lång verksamhetstid medges kommer även
en modernisering av utrustningen i täkten att bli möjlig.
Sedan 2012 har täkten en ny entreprenör, Svalbovikens Kross AB, som bara har
kunnat arbeta på 3 års sikt med tidigare tillstånd. Längden på tillståndstiden är
avgörande för hur långsiktiga investeringar tillståndshavare och entreprenörer ska
kunna göra i täkten. Ju längre investeringshorisont som ges desto modernare och
milj övänligare blir satsningarna i täkten. Milj öprövningsdelegationen bör därför
bevilja en tillståndstid på minst 15 år.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Milj ökonsekvensbeskrivning
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en milj ökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap.
milj öbalken och förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar
Milj öprövningsdelegationen finner att inlämnad milj ökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap.
9 § milj öbalken under förutsättning att tillstånd till bergtäkt avslås. Hade tillstånd
till bergtäkt övervägts skulle milj ökonsekvensbeskrivningen behövt kompletteras
med en utförligare hydrogeologisk utredning samt riskbedömning för de
bergborrade brunnarna.
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Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Ansökan avser fortsatt och utökad täkt av naturgrus och berg under 20 års tid.
Tidigare tillstånd till täkt gick ut den 31 december 2015.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att ansökan utgörs av en bergtäktsdel och
en naturgrusdel. För att komma åt berget krävs, i större delen av planerad täkt,
brytning av naturgrus. Miljöprövningsdelegationen anser det inte lämpligt att tillåta
täkt av berg där det kräver täkt av naturgrus för att komma åt berget. Risk finns att
naturgrus, av annan kvalitet än sådan som i huvudsak är svårt eller omöjligt att idag
ersätta med alternativa material, bryts för att i första hand komma åt berget.
Tillåtelse till brytning av naturgrus bör endast tillåtas om en stor del av utbruten
mängd kan avyttras till ändamål som är svåra eller idag inte möjliga att ersätta med
t.ex. bergkross. Samtidigt anser Milj öprövningsdelegationen att det kan finnas
behov av natursand till ändamål där det är svårt att hitta ersättningsmaterial. Det är i
första hand fraktionerna 0-4 mm som idag är svåra att ersätta med andra material.
Enligt sökanden består en stor del av materialet i täkten av fraktionerna 0,2-2 mm
(ca 30 %) och 2-8 mm (ca 40 %). Detta borde medföra att det kan finnas möjlighet
att bryta ut fraktionerna 0-4 mm till ändamål där det är svårt att idag ersätta
naturgruset, samtidigt som det utsorterade grövre materialet kan användas till
efterbehandling av täkten. Milj öprövningsdelegationen anser det inte försvarbart att
tillåta krossning av det grövre materialet, som i så fall skulle konkurrera med
ersättningsmaterial, såsom helkrossat berg, på marknaden. De grövsta fraktionerna,
>16 mm, kan tillåtas avyttras såsom dekorsten.
Då det hela tiden sker en utveckling inom området och försök görs med att hitta
ersättningsmaterial för naturgrus, anser Milj öprövningsdelegationen att
tillståndstiden ska begränsas till 10 år. Detta ger sökanden möjlighet att bedriva sin
verksamhet med en viss framförhållning, samtidigt som forskning och utveckling
antas göra framsteg under den tillåtna tillståndstiden. Mängden tillåten utbruten
materialmängd begränsas i motsvarande grad för att anpassas till tillståndstiden.
Utbredningsmässigt är det inte lämpligt att tillåta täkt i de norra delarna längre in
mot området för riksintresse för naturvård med avseende på geologi (se vidare
under rubriken Riksintresse naturvård— geologi), varför
Milj öprövningsdelegationen valt att rita om kartan gällande brytgräns och
verksamhetsgräns för täkten.
Särskilt om bergtäktsverksamhet
I direkt anslutning till täkten, ca 50 meter från verksamhetsområdet och knappt 70
meter från brytområdet, ligger två bostadshus. Skulle bergtäkt och krossning tillåtas
i enlighet med ansökan, finns risk att fastigheterna erhåller högre vibrationer vid
sprängning än vad som normalt brukar tillåtas. Detta styrks också av den
vibrationsmätning som bifogats ansökan och som visar på vibrationsvärden på 4,2
mm/s vid närmsta bostadshus. Dessutom riskerar de även att få utstå störningar i
rönn av buller i nivå med eller till och med över vad som får anses godtagbart. I ett
senare skede med flyttad brytfront och högre bullervall utsätts istället de närmsta
fastigheterna i sydväst för buller som med liten marginal klarar
bullerbegränsningsvärdena. Bullerberäkningen visar att bullergränsvärdena dagtid
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skulle kunna innehållas, utan marginal, under förutsättning att endast de
verksamheter som angivits vid beräkningen utförs samtidigt. Vid verksamhet
kvällstid skulle begränsningsvärdena för buller överskridas vid flera fastighter.
Bullerutredningen innefattar inte skutknackning eller transporter.
Utöver vad som nämnts ovan om vibrationer och buller, visar utredningen om
riskområde för stenkast att både riksväg 55 och de närmsta bostadsfastigheterna
ligger inom det område som benämns "fara för stenkast". Det gäller både för de två
bostadshusen benämnda "Solbacken" och för "Ulrikslund".
Milj öprövningsdelegationen anser att fastigheterna ligger så pass nära täkten att det
ur stenkastrisk inte är möjligt att godta sprängning i täkten, även om eventuella
åtgärder såsom sprängmattor skulle användas. Miljöprövningsdelegationen
konstaterar därmed att det finns starka skäl att inte tillåta täkt av berg.
De närmsta fastigheterna har bergborrade brunnar. Det är inte utrett om eventuell
sprängning i täkten skulle kunna påverka tillflödet och funktionen för brunnarna. Då
det fmns så pass starka argument för att ändå inte tillåta sprängning, har
Milj öprövningsdelegationen valt att inte kräva in en kostsam utredning om detta
inför beslut.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § första stycket MB ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön, i den utsträckning det inte är orimligt enligt 2 kap. 7 § MB.
Milj öprövningsdelegationen gör följande bedömning
Täkten vid Dunker har haft verksamhet på platsen i många år. Sökanden har angivit
att en stor del av naturgrusmaterialet i täktområdet består av finare fraktioner som är
svåra, eller idag inte möjliga, att ersätta med andra material. Området omfattas inte
heller av restriktioner såsom vattenskyddsområde, Natura 2000, viktiga
fornlämningar, naturreservat eller liknande. Detta är sammantaget en förutsättning
för att över huvud taget överväga ett tillstånd till en täkt i naturgrusmaterial. Det
finns boende mycket nära verksamhets- och brytområdet. En skogsbeldädd
höjdrygg mellan täkten och de boende kan dock begränsa störningarna så att de kan
bli acceptabla under förutsättning att den mest bullrande samt den mest riskfyllda
verksamheten undantas från tillståndet. Läget intill större väg och inom
avsättningsområdet medför korta transporter och bidrar därmed till att minimera
utsläpp till luft från verksamheten. Täkten ligger dock i en naturgrusavlagring som
är klassad som riksintresse för de geologiska värdena. Gränsen för riksintresse går
vid gränsen för sökt täktverksamhet (se vidare under rubriken Riksintresse
naturvård — geologi) och verkar vara dragen med tanke på täktens framtida
utbredning, snarare än de faktiska geologiska värdenas avgränsning.
Milj öprövningsdelegationen anser att lokaliseringen är godtagbar under
förutsättning att bergtäkt och krossning inte tillåts samt att täkten inte utökas i
riktning närmre gränsen för riksintresset för naturvård.
Enligt SGUs rapport Ersättningsmaterial till naturgrus bör takter lokaliseras till
platser där naturgrusförekomsten har hög andel sand. Andelen finmaterial 0-4 mm,
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vilket inkluderar sand, förefaller vara något låg i aktuell täkt. För sökanden kommer
det, särskilt med de begränsningar av uttaget av grövre material som
Miljöprövningsdelegationen föreskriver, att innebära större hanteringskostnader,
inklusive energikostnader, per avyttrat ton material jämfört med om materialet
skulle vara mer sanddominerat. Ur miljösynpunkt innebär det t.ex. större
koldioxidutsläpp per ton material som kan avyttras. Andelen bedöms dock inte vara
så låg och klimatpåverkan så stor att tillstånd inte kan meddelas.
Milj öprövningsdelegationen finner att den valda platsen kan accepteras med hänsyn
till kraven i 2 kap. 6 § MB.
Hushållningsbestämmelser
Milj öprövningsdelegationen anser att det är av stor vikt att uttaget av material i
grusåsarna minskar och att alternativa material tas fram för framtida
materialförsörjning. I avsnittet "Hushållning och kretslopp" i ansökan förs ett
resonemang om att den sökta täktverksamheten kan bidra till att grusåsar sparas.
Miljöprövningsdelegationen anser, liksom SGU påpekat, att det resonemanget är
vilseledande eftersom materialet från den fortsatta täktverksamheten i huvudsak
kommer att utgöras av naturgrus från Badelundaåsen och endast en mindre del
kommer att utgöras av berg. Det krävs också att naturgrus bryts för att komma åt det
underliggande berget.

Milj öprövningsdelegationen finner att natur- och kulturmiljön inte kommer att
skadas påtagligt med de åtaganden som företaget gjort och de begränsningar av
tillståndet som skrivits in i beslutet. Milj öprövningsdelegationen finner att
verksamheten inte är oförenlig med hushållningsbestämmelserna.
Det finns ett behov av naturgrusmaterial för att användas till främst enskilda avlopp
och rening av dricksvatten inom närområdet. Milj öprövningsdelegationen anser att
det är god hushållning med naturresurserna att tillåta en begränsad brytning av
naturgrus, till ändamål där det inte är möjligt eller är svårt att ersätta med annat
material, inom täktområdet under en begränsad tid.
Planförhållanden
Täkten omfattas inte av detaljplan.
Riksintresse naturvård — geologi
Norr om och i direkt anslutning till sökt verksamhetsområde finns ett utpekat
riksintresse för naturvården, Högstensmon-Rinkestamon med identitetsnummer
NRO 04 023. I värdeomdömet skrivs:
"Badelundaåsen mellan Dunkern och Rinkestamon visar på en begränsad sträcka en
starkt växlande utformning inom skilda terrängavsnitt och höjdlägen — den breda
dalgången, bergiga höjdpartier, förkastningsbrant och slättområden. I bilden bör
även inräknas de objekt som beskrivs under området Dunkern, t.ex. åsförgrening,
blockanhopningar samt olika former av strandbildningar. Den angivna sträckan är
förhållandevis oskadad av täkter och andra arbetsföretag. Området har klass 1 i
Länsstyrelsens naturvårdsprogram."

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

BESLUT

20 (25)

2016-10-26

Dnr: 551-2961-15

Nliljöprövningsdelegationen

Milj öprövningsdelegationen anser att det är tydligt att gränsen för riksintresset är
dragen med hänsyn tagen till täktens framtida utbredning snarare än till de
geologiska intressena som utgör riksintresse. Detta har också påpekats i tidigare
tillståndsbeslut och tidigare tillstånd begränsades av prövningsmyndigheten genom
att täktgränsen flyttades längre från riksintresset än vad sökanden ansökte om. Ges
tillstånd till brytning längre norrut än i tidigare beslut medför det att täkten
ytterligare begränsar grusåsens utbredning och att åsens höjdpunkt bryts.
Riksintresset ska ses i sin helhet för att kunna förstå det geologiska sammanhang
som den bildats under. Tillåts brytning närmre den på kartan dragna gränsen för
riksintresse riskerar riksintresset att skadas påtagligt och irreversibelt. I de södra
delarna och utanför den tidigare tillståndsgivna täktgränsen har åsen redan till viss
del påverkats av äldre täktverksamhet. Det är också sannolikt att de största
fyndigheterna av sandigt material återfinns i de östra och södra delarna av
täktområdet med tanke på de geologiska processerna. Milj öprövningsdelegationen
anser att den norra gränsen för den ansökta täkten ska flyttas söderut i förhållande
till ansökan, för att minska risken att skada riksintresset ytterligare.
Milj öprövningsdelegationen har därför låtit rita om täktkartan i den delen (se bilaga
3).
Natura 2000
Området berörs inte av Natura 2000.
Strandskydd
Området berörs inte av strandskyddsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § MB ska myndigheter och kommuner ansvara för att
milj ökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
fastställt sådana millökvalitetsnoliner för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en
förordning (2001:554) om milj ökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare
har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, med stöd av
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om
milj ökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster

Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att
någon miljökvalitetsnorm enligt ovan nämnda förordningar kommer att överskridas.
Miljömål
Planerad verksamhet berörs bl.a. av de nationella miljömålen "God bebyggd miljö"
och "Ett rikt växt- och djurliv". Miljöprövningsdelegationen bedömer att
verksamheten inte i någon betydande omfattning kommer att motverka
möjligheterna att uppnå de nationella miljömålen, under förutsättning att täkt av
naturgrus endast tillåts för ändamål där ersättningsmaterial saknas.
Biologisk mångfald
Milj öprövningsdelegationen instämmer med sökanden om att, då det saknas andra
grus- och sandtäkter i närområdet, är den aktuella täkten en viktig geologisk refug
för sandkrävande arter. Många mindre öppna sandytor spridda över ett större
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område är ur den synvinkeln mer värdefulla än enstaka stora öppna täkter. Enligt
ansökningshandlingarna har inga skyddsvärda objekt påträffats inom området.

Villkor
Miljöprövningsdelegationen har angivit ett antal villkor, utgående från de lokala
förhållandena samt vad som är praxis för tillståndsskrivning för täkter. Nedan följer
en motivering till vissa av dessa villkor.
Materialanvändning (villkor 10, 11 och 12)
Sökanden har i ansökningshandlingarna angett att uttaget naturgrus från täkten
kommer att användas för kvalificerade ändamål såsom till dricksvattenrening och
enskilda avloppsanläggningar. Sökanden har även angett att materialet kan komma
att användas till mindre kvalificerade ändamål såsom rörgravsgrus och
sandningssand. För att tydliggöra hur viktigt det är att hushålla med naturgruset,
föreskriver Milj öprövningsdelegationen att materialet enbart får användas till
användningsområden där ersättningsmaterial saknas, eller lokal brist förekommer,
och att det endast är material vars kornstorlek är mindre än eller lika med 4 mm som
får avyttras. Undantaget är material från befintliga upplag som får avyttras till
kvalificerade ändamål även om kornstorleken är större än 4 mm, liksom material
med en kornstorlek lika med eller större än 16 mm som får användas som
dekorsten.
Brytningsdjup (villkor 13)
SGU förespråkar generellt att brytning ej ska ske närmare än 3 meter från högsta
förutsägbara grundvattenyta (3 meter mättad zon ska bevaras). Undantag från detta
måste tydligt motiveras. Sökanden har ansökt om brytning till 1 meter över högsta
grundvattenyta. Milj öprövningsdelegationen konstaterar att det inte finns uttalade
dricksvattenintressen i den aktuella delen av åsformationen, men att det är oklart
hur grundvattnet i åsmaterialet står i förbindelse med underliggande
berggrundvatten. Det är viktigt att det finns tid/rådighet till sanering, vid eventuellt
spill/läckage av exempelvis petroleumprodukter. Av denna anledning bedömer
Milj öprövningsdelegationen att det är olämpligt att tillåta brytning till 1 meter över
grundvattenytan, men att en brytning till 2 meter över grundvattenytan ändå kan
tillåtas.
Insyns- och bullerskydd (villkor 14)
De närmast liggande bostäderna finns mycket nära täkten. Det är därför viktigt att
bevara vegetation och höjdrygg som skydd mot insyn, buller och damning
Efterbehandling villkor (15 och 16)
Milj öprövningsdelegationen anser att Länsstyrelsens naturmiljöenhet bör ha
möjlighet att lämna synpunkter på efterbehandlingens utformning, varför samråd
bör ske med Länsstyrelsen, utöver tillsynsmyndighet.
Milj öprövningsdelegationen anser att efterbehandling av grustäkter generellt sett
inte ska ske med externa massor. Externa massor medför risk för förorening och
kräver därför omfattande kontroll. Dessutom kan externa massor tillföra växtlighet
som inte är nonnalt förekommande i området. Ur naturvärdessynpunkt är det en
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fördel om delar av täktbotten och slänter förblir sandblottade, särskilt i sydvända
sluttningar.
Ekonomisk säkerhet
Bolaget har föreslagit att tidigare ekonomiska säkerhet på 330 000 kr ska fortsätta
att gälla. Milj öprövningsdelegationen har utgått från Milj ösamverkan Sveriges
vägledning från år 2006 och anser att kvadratmeterkostnaden behöver räknas upp
till dagens nivå. Medel-KPI från 2006 till 2015 har beräknats till 1,4 %.
Kvadratmeterkostnaden har därefter räknats upp från 4 kr till 4:60 kr. För
verksamhetstiden anser dock Milj öprövningsdelegationen att antaget KPI bör följa
Riksbankens mål på 2 % för KPI. Med den uppräknade kvadratmeterkostnaden och
en uppräkning på 2 % för de kommande 10 åren sätts säkerheten till 500 000 kr.
Fråga om verkställighet
Sökanden har inte angivit särskilda skäl till yrkandet om verkställighetsförordnade.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar också att tidigare täkttillstånd har gått ut
och att den ansökan som ligger till grund för detta beslut omfattar ett område som
tidigare inte exploaterats för täktverksamhet. Täkten är därmed att betrakta som en
ny tillståndspliktig verksamhet varför verkställighet inte ska medges.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 2 år efter det att
detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
Delegationer
Vid oförutsedda händelser i verksamheten bör det finnas möjlighet att tillfälligt
ändra arbetstiderna. Det bör inte ske regelmässigt utan endast då det finns särskilda
skäl. Eftersom Milj öprövningsdelegationen inte kan förutse alla tänkbara scenarier
är det rimligt att möjligheten att medge tillfälligt ändrade arbetstider överlåts åt
tillsynsmyndigheten (villkor 5).
Milj öprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att föreskriva
ytterligare villkor gällande dammbekämpningsmetod (villkor 6).
Milj öprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att godkänna och
föreskriva ytterligare villkor gällande sedimenteringsanläggning (villkor 7).
Milj öprövningsdelegationen anser inte att det är lämpligt att låsa fast sig vid
efterbehandlingsmetod i ansökningsskedet, då förutsättningarna kan förändras under
brytningen. Möjligheten att föreskriva om ytterligarer villkor gällande
efterbehandlingen och efterbehandlingsplan delegeras därför till
tillsynsmyndigheten (villkor 15).
Efterbehandling
Vid efterbehandling bör hänsyn tas till den biologiska mångfalden och i synnerhet
till arter som gynnas av torr sand- och grusmiljö. Det vore olyckligt om hela
täktområdet planteras med skog eller besås med gräs, då detta medför att öppna
sandblottor snabbare växer igen och därmed försämrar livsbetingelsema för arter
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som kräver öppen sand- och grusmark. Inför efterbehandlingen bör därför samråd
sökas med, utöver tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Sammanfattande bedömning
Brytning av berg, vilket innebär sprängning, skutknackning och krossning, med
boende så nära täkten som i detta fall, medför en oacceptabel risk gällande stenkast,
vibrationer och bullerstörning. Brytning av berg som förutsätter att naturgrus, med
flera meters mäktighet, måste brytas för att komma åt berget, riskerar att medverka
till att naturgrus som annars inte skulle tillåtas att tas bort bryts. Med anledning av
detta kan täkt av berg inte tillåtas.
En fortsatt och ökad omfattning av verksamheten och användning av materialet till
ändamål där alternativa material, exempelvis bergkross, finns, kan bidra till att
omställningen från naturgrus till andra alternativa material går långsammare. Med
hänsyn till Riksdagens mål om att naturgrusanvändningen ska minska och att det
generellt sett endast är de fina fraktionerna som är svåra att ersätta med bergkross,
anser Milj öprövningsdelegationen att en inskränkning i förhållande till sökandens
yrkanden om uttagsmängd och vilka fraktioner som får avyttras måste göras.
Ovanstående inskränkningar, tillsammans med de av sökanden gjorda åtagandena
och de villkor som föreskrivs i detta beslut, bedöms utgöra tillräckliga
försiktighetsmått för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Verksamheten kan bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling enligt milj öbalkens mål och den uppfyller kraven enligt de allmänna
hänsynsreglerna i balken Sammanfattningsvis gör Miljöprövningsdelegationen
bedömningen att tillstånd ska lämnas för verksamheten.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts och
godkänts av MPD.
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Särskilt erinras om vikten av att vid verksamheten beakta bestämmelserna i
kulturmiljölagen (1988:950). 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
påträffats.

Miljörapport
Varje år före utgången av den 31 mars ska milj örapporten inges till
tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § MB) Inlämningen ska ske digitalt via
Naturvårdsverkets miljörapporteringssystem SMP. Miljörapporten ska utformas i
enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2006:9) om miljörapporter för
tillståndspliktiga verksamheter.
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Egenkontroll
Sökanden ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka
och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap. 19 § MB) samt
i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll.
Ändringar
Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med
bestämmelserna i 5 och 21 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Bedrivs miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats
tillståndet, ska den nye verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning 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 erfordras att den
tillståndshavaren ställer säkerhet för verksamheten. Sådan säkerhet ska godkännas
av Milj öprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Uppsala län.
Avgift
En årlig avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska enligt 2 kap. 1
§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB betalas
av den som bedriver miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B
i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om
kommunen har tillsynsansvaret för anläggningen, tar även kommunen ut en avgift
för tillsynen.
Verksamheten upphör
Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i god tid
före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Tillståndsinnehavaren
ansvarar enligt 10 kap. MB 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.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 november
2016.
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Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Pia Perss n Holmberg.

Gunnar Ljun ist

Lars Andersson

Pia Persson

- eerg

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
3. Karta över verksamhetsområdet
Sändlista:
Naturvårdsverket, registratorgnaturvardsverketse
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun, Sveavägen 1, 642 81 Flen
Skatteverket, Box 507, 826 27 Söderhamn
Räddningstjänsten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun, Sveavägen 1,
642 81 Flen
Trafikverket
SGU
Akten
Samhällsutvecklingsenheten (RL (VIC-naturansvarig gäller täkter)),
Milj ösleyddsenheten (LA och IMA)
Rättsenheten (GL och AI)

Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur
Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

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

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

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 26
oktober 2016 (dnr: 551-2961-15) beslutat att meddela Archibald Douglas
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid Dunker grustäkt på fastigheterna
Vadsbro 2:2 och Sjöänden 1:1 i Flens kommun, bedriva grustäkt med en totalt
tillåten mängd på 300 000 ton naturgrus. Tillståndet gäller till och med den 31
december 2026. Ansökan om tillstånd till täkt av berg avslås.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Nämndservice i Stadshuset (Sveavägen 1 i Flen). Aktförvarare är
Bengt Hägg.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 9 november 2016, då
delgivning anses ha skett.

Bilaga 3
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2 Brytningsområde
1
i

Verksamhetsområde

Verksamhets- och brytområde Miljöprövningsdelegationen har redigerat vissa delar.

