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Alf Ericsson
Helgona Ekeby
611 94 Nyköping

Milj öprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Slutliga villkor för tillstånd meddelat enligt 9 kap.
miljöbalken för täktverksamhet, Nyköpings kommun
Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av
22 kap. 27 § miljöbalken att följande slutliga villkor ska gälla för kross- och
sorteringsverk, av i tillstånd den 17 april 2015, dnr 551-2333-14 för Alf Ericsson,
med personnummer 19410131-1613, avseende bergtäkt inom fastigheten HelgonaEkeby 1:1 i Nyköpings kommun.

Villkor
20. Sökanden ska fortlöpande arbeta med att minska verksamhetens
energiförbrukning Eldrift ska alltid övervägas vid köp av maskiner och
utrustning.
Milj öprövningsdelegationen avslutar härmed prövotiden avseende villkor för krossoch sorteringsverk.

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

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Alf Ericsson fick den 17 april 2015 tillstånd (dnr. 551-2333-14), enligt 9 kap.
milj öbalken, till bergtäkt (verksamhetskod 10.20) med tillhörande verksamhet inom
fastigheten Helgona-Ekeby 1:1. I beslutet meddelades också tillstånd till
uppställning och drift av kross- och sorteringsverk (verksamhetskod 10.50). Enligt
beslutet skulle Alf Ericsson under en prövotid utreda förutsättningarna för att helt
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eller delvis driva kross- och sorteringsverk med el via anslutning till det fasta
elnätet. Av utredningen skulle det gå att utläsa kostnader för
nyinvestering/konvertering av utrustning och årliga driftskostnader för de
konverterade/utbytta delarna av utrustningen som möjliggör drift med el från det
fasta elnätet. Utredningen skulle också innehålla motsvarande uppgifter för an
fortsatt drift av utrustning med diesel som bränsle. Lämnade uppgifter skulle kunna
gå att härleda till faktiska förhållanden och bygga på kalkyler enligt de modeller
som generellt används för investeringsbeslut enligt företagsekonomisk praxis. I
kalkylen skulle fortsatt dieseldrift ställas mot drift med el från det fasta elnätet.
Redovisningen skulle återge förväntad pay off respektive en LCC-kalkyl (Life
Cycle Cost) där hänsyn tas till investeringens lönsamhet med utgångspunkt från
bergtäktens livslängd.
Under prövotiden skulle följande prövotidsvillkor gälla.
pi
Sökanden ska fortlöpande arbeta med att minska verksamhetens energiförbrukning.
Eldrifi ska alltid övervägas vid inköp av maskiner och utrustning. Samråd ska ske
med tillsynsmyndigheten innan beslut tas om inköp av utrustning för
materialhantering som kräver diesel som bränsle.
Alf Ericsson har inkommit med en prövotidsutredning enligt beslutet.

Ärendets handläggning
Prövotidsutredningen kom in till Miljöprövningsdelegationen den 26 juni 2016.
Efter kompletteringsremiss kungjordes prövotidsredovisningen i ortstidningen
Södermanlands Nyheter och ansökan remitterades till Naturvårdsverket, Havs- och
Vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Milj önämnden i Nyköpings kommun,
Nyköpings kommun samt till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Yttrande har
kommit in från Milj önämnden i Nyköpings kommun. Länsstyrelsen i
Södermanlands län har meddelat att de avstår från att yttra sig.

Prövotidsredovisning med yrkanden, åtaganden och förslag till
villkor
Förslag till villkor
Alf Ericsson skriver att det framgår tydligt att det är ekonomiskt ohållbart att driva
bergtäkten med ett eldrivet alternativ. Den måste drivas med dieseldrift eftersom de
endast har tillstånd att bryta 100 000 ton ber år.
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Bolagets prövotidsutredning
Alf Ericsson har tagit fram utredningarna med hjälp av företaget Metso. De anför
bland annat följande.
Metso ser två betydande skäl till återhållsamhet i investeringskostnader, dels att
årsproduktionen är liten och dels för osäkerheten kring efterfrågan på material
under de första åren innan en kundkrets hunnit byggas upp.
En lösning med en eldriven krosslina ses som ogenomförbar utifrån den låga
årsproduktionen. Eldrivna krosslinor går att finna först där årsproduktionen är över
500 000 ton per år. Käftkrossen finns bara med dieseldrift eftersom den är
konstruerad för en årsproduktion mellan 50 000 till 250 000 ton per år.
Ekeby Gårds käftkross skulle bli oförsvarbart överdimensionerad.
Investeringskostnaden skulle bli 6.6M-7.2M kronor beroende på utrustning.
Kostnader för framdragning av el tillkommer.
En begagnad eldriven krosslina som lämpar sig för Ekeby Gårds behov och
årsproduktion bör inte ses som ett alternativ eftersom det inte finns någon.
Utöver investeringskostnaderna skulle en eldriven krosslina försvåra utförandet av
sprängning, krossning och utlastning under de första 5-10 åren på grund av
platsbrist.

Yttranden
Miljönämnden i Nyköpings kommun har yttrat sig och anfört följande.
Av redovisningen framgår att tillgängliga eldrivna kross- och sorteringsverk är
avsedda för en årsproduktion på över 500 000 ton per år och är avsevärt dyrare än
dieseldrivna dito. Då täkttillståndet endast medger ett uttag av högst 100 000 ton pet
år blir, enligt redovisningen, krossen oförsvarbart överdimensionerad. Som det får
förstås yrkar Alf Ericsson mot denna bakgrund att prövotidsutredningen ska
avslutas utan villkor.

Milj öenheten tillstyrker att prövotiden avslutas utan särskilda villkor för
energianvändning.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Prövotidsutredningen föranleds av miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". Halten
växthusgaser i atmosfären ska också i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Koldioxid är en sådan växthusgas.
För att bidra till möjligheten att uppnå milj ömålet "Begränsad klimatpåverkan"
måste utsläppen av växthusgaser minskas. Som ett led i detta är det viktigt att i så
stor utsträckning som möjligt välja fossilfria bränslen och istället använda
förnyelsebar energi.
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Milj öprövningsdelegationen finner att Alf Ericsson presenterat en utredning som
visar att verksamhetens omfattning samt förutsättningarna gällande eldriven
utrustning i dagsläget inte motiverar ett krav på eldrift. Verksamhetsutövaren bör
dock fortlöpande arbeta med att minska verksamhetens energiförbrukning. Täktens
tillstånd är giltigt till och med den 30 juni 2040. Utvecklingen kan under
tillståndstiden medföra att situationen kommer att se annorlunda ut gällande
förutsättningarna för eldriven utrustning. Eldrift ska därför alltid övervägas vid köp
av maskiner och utrustning.

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

Hur man överklagar
Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg.
_

V
, t-Å
Törn ansson

Pia Persson Hol jeg

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Sändlista:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Miljönämnden i Nyköpings kommun
Jenny Åtegård, Kommunledningskansliet, 611 83 Nyköping (Aktförvaring)
Skatteverket, Box 507, 826 27 Söderhamn

Akten
Miljöskyddsenheten (TJ och GD)
Rättsenheten (GS)

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 fatt 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
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 1
februari 2018 (dnr: 551-4231-17) beslutat om slutliga villkor gällande
energianvändning för tillstånd meddelat den 17 april 2017 enligt 9 kap.
milj öbalken vid Alf Ericssons bergtäkt på fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i
Nyköpings kommun.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Kommunledningskansliet, Stadshuset, Stora Torget, Nyköping.
Aktförvarare är Jenny Åtegård.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 15 februari 2017, då
delgivning anses ha skett.

