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Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till täkt av jord på 
fastigheten Tensta-Forsa 3:3 i Uppsala kommun 
 
 
BESLUT 
 
Tillstånd 
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar Lars 
Thisner (personnr. 460302-1439) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att med 
nedan angivna begränsningar bedriva täkt av jord på fastigheten Tensta-Forsa 3:3 i 
Uppsala kommun. 
• Täktverksamheten får bedrivas endast inom det på kartbilaga A2 skrafferade 

området (brytområdet). 
• Tillståndet avser uttag av totalt högst 4 500 m3 jord och gäller längst till och 

med den 30 oktober 2009. 
 
Verksamheten klassas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd med SNI-kod 14.2-0 (prövningsnivå B). 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB miljökonsekvens-
beskrivningen i ärendet. 
 
Villkor för verksamheten 
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i
 huvudsaklig överensstämmelse med vad Lars Thisner angivit i ansöknings-
 handlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. Sådana mindre ändringar av
 verksamheten som avses i 5 § tredje stycket förordningen om miljöfarlig
 verksamhet och hälsoskydd skall anmälas på det sätt som anges i 22 § samma
 förordning till tillsynsmyndigheten. 
 
2. Gränsen för brytområdet skall i terrängen märkas ut på väl synligt sätt.
 Markeringarna får inte rubbas eller döljas under verksamhetstiden. 

Lars Thisner 
Tensta-Forsa 
743 93 VATTHOLMA 

Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) 
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3. Brytning får inte bedrivas närmare högsta grundvattenyta än 1 meter.  
 
4. Normal arbetstid skall vara måndag-fredag klockan 07-18. Tillsyns-
 myndigheten får, om särskilda omständigheter föreligger, medge
 undantag från detta villkor.  
 
5. I maskiner som används i täkten får endast hydraulvätskor som uppfyller
 miljökraven i svensk standard användas. 
 
6. Beredskap för omedelbar sanering av eventuellt spill av kemikalier eller
 bränsle skall finnas. 
 
7. Efterbehandlingen skall utföras efterhand som brytning sker och i sin helhet
 vara slutförd senast den 30 oktober 2009. Arbetet skall utföras i samråd med
 tillsynsmyndigheten.  
 
8. Under verksamhetstiden skall en kopia av detta beslut finnas tillgänglig på
 arbetsplatsen. 
 
9. På arbetsplatsen skall hållas god ordning. 
 
Efterbehandling 
Lars Thisner har angett att täktområdet kommer att avgrusas efter matjordsuttaget 
alternativt att energiskog kommer att planteras. 
 
Igångsättningstid 
Normalt föreskrivs i tillstånd enligt 9 kap. MB att verksamheten skall ha satts 
igång inom två år annars förfaller tillståndet. Eftersom ifrågavarande tillstånd inte 
gäller mer än drygt två år behöver någon igångsättningstid inte föreskrivas.  
 
Täktavgift 
Enligt 4 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken skall den som har tillstånd till täkt betala avgift. Länsstyrelsen fast-
ställer avgiften till 910 kronor per år. Avgiften är beräknad på den tillståndsgivna 
mängden 4 500 m3, motsvarande cirka 4 500 ton jord. Avgiften är nedsatt med 
30 % eftersom ansvaret för tillsyn överlåtits till kommunen. Avgiften skall betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd meddelats. 
Därefter skall avgiften betalas för varje påbörjat kalenderår som tillståndet gäller. 
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Säkerhet 
En spärrförbindelse utställd av Länsförsäkringar Bank AB den 22 maj 2007 
avseende ett Lars Thisner tillhörigt konto 9022 11 70520 på 50 000 kronor har 
ställts som säkerhet för att täcka kostnaderna för efterbehandling av den nu sökta 
verksamheten, se bilaga C. Säkerheten har godkänts av Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen kan ompröva säkerheten om den anses otillräcklig. 
 
Särskilda upplysningar 
Detta tillstånd befriar inte Lars Thisner från skyldigheten att iaktta vad som gäller 
enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet 
avser. Särskilt erinras om vikten av att de allmänna skyldigheterna enligt bilaga B 
beaktas. 
 
Fasta fornlämningar är skyddade enligt 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, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den 
som leder arbetet skall omedelbart anmäla till Länsstyrelsen att en fornlämning 
har påträffats. 
 
Sökanden skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap. 19 § MB). 
Åtgärder skall noteras i en dagbok. I övrigt skall iakttas vad som sägs i 
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. En miljörapport 
skall varje år före utgången av den 31 mars inges till tillsynsmyndigheten (26 kap. 
20 § MB). Miljörapporten skall utformas i enlighet med Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. 
 
Enligt 2 kap. MB gäller vissa allmänna hänsynsregler som skall iakttas. Särskilt 
erinras om 2 kap. 4 § MB vari föreskrivs om skyldigheten att undvika sådana 
kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 
miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. 
 
Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med 
5 och 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bedrivs 
miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet, skall den nye 
verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa 
tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. 
 
Uppkommer fråga om avvikelse från de villkor som meddelats skall tillstånd för 
detta sökas hos Länsstyrelsen. 
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Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställts skall 
anmälan härom omedelbart göras till tillsynsmyndigheten. 
 
Det förutsätts att verksamheten inte innebär intrång i allmän eller enskild rätt. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Ansökan med åtaganden och yrkanden 
Lars Thisner (personnr. 460302-1439) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. MB till 
täkt av jord på fastigheten Tensta-Forsa 3:3 i Uppsala kommun. Ansökan avser ett 
totalt uttag av 4 500 m3 jord t.o.m den 30 oktober 2009. En miljökonsekvens-
beskrivning har upprättats och bifogats ansökan. 
 
Samråd 
Samråd hölls med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten, Miljö- och 
hälsoskydsnämnden i Uppsala kommun, den 20 februari 2007. Angränsande 
fastighetsägare till den planerade jordtäkten har informerats av sökanden. Inga 
invändningar mot den planerade veksamheten har framförts. Verksamheten har 
inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendets handläggning  
Ansökan om tillstånd till täkt av jord kom in till Länsstyrelsen den 13 december 
2006. Ärendet kungjordes i Upsala Nya Tidning den 16 mars 2007. 
 
Yttranden har inkommit från Kommunstyrelsen och Miljö- och hälsoskydds-
nämnden i Uppsala kommun. 
 
 
SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
 
Den planerade jordtäkten är belägen vid Spångarängen cirka 5 km SO Björklinge. 
Täkten är uppdelad i två lika stora områden på varsin sida och i omedelbar 
anknytning till den nybyggda E4:an. Totalt beräknas 4 500 m3 jord att brytas till 
och med den 30 oktober 2009 genom att ett jordtäcke på cirka 20 cm tas bort på en 
areal av cirka 2,3 hektar. All verksamhet kommer att ske måndag–fredag kl. 7-18. 
 
Markavvattning eller rensning av diken kommer inte att ske. 
 
Jorden tas bort med en lastare. Sållning och lagring kommer att ske inom 
täktområdet. Vid försäljning transporteras matjorden iväg med lastbil.  
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Lagring av diesel, oljor eller kemikalier kommer inte att ske inom täktområdet. 
 
Risken för att närboende kommer att bli påverkade av verksamheten i form av 
bullerstörningar eller damning bedömer Lars Thisner vara liten eftersom avståndet 
till närmaste bebyggelse är 300 meter och att bebyggelsen dessutom är avskärmad 
med skog. 
 
När täktverksamheten avslutats kommer området att avgrusas för att användas för 
uppförande av lagerlokaler, uppställning av fordon eller liknande, alternativt 
kommer energiskog att planteras. 
 
 
YTTRANDEN 
 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun tillstyrker tillstånd för täkt av matjord inom 
fastigheten Tensta-Forsa 3:3 i Uppsala kommun. Vid det strax norr om fastigheten 
belägna Forsamotet, d.v.s. på och avfarter till E4:an, antas det uppstå intresse för 
verksamhetsetableringar.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun tillstyrker den föreslagna 
täkten inom fastigheten Tensta-Forsa 3:3 i Uppsala kommun. Nämnden anser att 
efterbehandlingen skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten och vara klar inom 
tillståndstiden. 
 
 
SÖKANDENS BEMÖTANDE AV UPPGIFTERNA I YTTRANDENA 
 
Lars Thisner har inga invändningar mot remissinstansernas yttranden. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING  
 
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utgör 
täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter (SNI-kod 14:2-0) 
tillståndspliktig verksamhet som givits beteckningen B (prövningsnivå Läns-
styrelsen). 
 
Tillämpliga lagrum 
Miljöbalkens mål 
Enligt 1 kap. 1 § MB syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
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hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med 
ett ansvar för att förvalta naturen väl. MB skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 
 
De allmänna hänsynsreglerna 
Enligt 2 kap. 2 § MB skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet (det s.k. kunskapskravet). 
 
Enligt 2 kap. 3 § MB skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön (den s.k. försiktighetsprincipen). I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så 
snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt 2 kap. 4 § MB skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas 
vara mindre farliga (den s.k. produktvalsprincipen). Motsvarande krav gäller i 
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller 
bioteknisk organism  
 
Enligt 2 kap. 5 § MB skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning 
och återvinning (de s.k. hushållnings- och kretsloppsprinciperna). I första hand 
skall förnybara energikällor användas. 
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Val av plats 
Enligt 2 kap. 6 § MB skall 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 skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Vid bl.a. tillståndsprövning enligt 9 kap. MB skall bestämmel-
serna i 3 och 4 kap. MB tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av 
mark- eller vattenområden. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10). Små 
avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas. 
 
Särskilt om täkter 
Enligt 9 kap. 6 a § MB skall vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt 
behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och 
växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte 
lämnas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller 
växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Inom Uppsala kommun finns endast en tillståndsgiven jordtäkt av mindre 
omfattning. Länsstyrelsen anser att det finns behov för flera jordtäkter inom 
kommunen. Någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt 
hänsynskrävande berörs såvitt är känt för Länsstyrelsen inte av täkten. Vid en 
sådan avvägning som skall göras i ärendet mellan behovet av täkten och de skador 
på djur och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka finner 
Länsstyrelsen att hinder mot den aktuella täktverksamheten ur behovssynpunkt 
inte föreligger. 
 
Närheten till E 4:an innebär att området redan är stört. Länsstyrelsen bedömer att 
avstånden till närmaste bostadshus är så stora att några störningar inte kommer att 
uppstå vid normal drift inom täktområdet. Hinder mot täktverksamheten ur 
omgivningssynpunkt föreligger därför inte heller. 
 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att en god efterbehandling utförs efter 
avslutat jorduttag. Länsstyrelsen bedömer att det förslag till efterbehandling som 
lämnats i ansökan kan godtas. Efterbehandlingen av täktområdet skall ske så snart 
som möjligt, dock senast den 30 oktober 2009. 
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Motivering av villkor 
Även om den aktuella täktverksamheten är av mycket begränsad omfattning, både 
vad gäller mängd utbrutet material och tid, finner Länsstyrelsen anledning att 
föreskriva ett antal särskilda villkor om försiktighetsmått för att begränsa 
påverkan på hälsa och miljön. 
Övrigt 
Stor försiktighet skall iakttas vid hantering av oljor och övriga kemikalier för att 
inte riskera att mark eller yt- och grundvatten förorenas. Eventuellt spill skall 
omgående omhändertas. 
 
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, 
se 26 kap. 19 § MB och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. 3 § MB skall Länsstyrelsen säkerställa i ärendet att de miljö-
kvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § samma kapitel uppfylls. Regeringen har 
i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft fastställt 
sådana normer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, 
bensen, partiklar och ozon. Länsstyrelsen finner, under förutsättning att 
föreskrivna villkor följs, att den sökta verksamheten inte kommer att medföra att 
någon miljökvalitetsnorm enligt ovannämnda förordning kommer att överskridas. 
 
Bedömningen av om verksamheten befaras medföra skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse (2 kap. 9 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att någon sådan skada eller olägenhet av väsentlig 
betydelse för människors hälsa eller miljön som enligt 2 kap. 9 § MB kräver 
regeringens tillåtelse inte kan befaras i förevarande fall. 
 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning 
Vid en samlad bedömning av ansökan och med hänsyn till vad ovan redovisats 
finner Länsstyrelsen att den föreslagna täktverksamheten på Tensta-Forsa 3:3 är 
förenlig med miljöbalkens mål enligt 1 kap. MB och de allmänna hänsynsreglerna 
enligt 2 kap. MB.  
 
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den 
kommunala översiktsplanen.  
 
Försiktighetsmått för täktverksamheten skall meddelas i särskilda villkor. 



 BESLUT 9 (10) 
 
 2007-05-24 Dnr: 551-16517-06 
 
 
 
  
 
Länsstyrelsen finner, under förutsättning att de villkor som angetts ovan följs, att 
tillstånd till täkt av jord på Tensta-Forsa 3:3 kan medges i enlighet med ansökan. 
Länsstyrelsen anser således att Lars Thisner skall meddelas sökt tillstånd enligt 
9 kap. MB till täkt avjord på Tensta-Forsa 3:3 i Uppsala kommun till och med den 
31 oktober 2009. Det totala uttaget av jord får uppgå till högst 4 500 m3. Inom 
verksamhetsområdet får även sortering, lagring, lastning och transport av utbrutet 
material ske. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga D. 
 
Beslut om kungörelsedelgivning 
Se bilaga E. 
 
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit 
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljövårdsdirektör Leif Sandin, 
miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöhandläggare Göran Albjär, 
miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Leif Sandin 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 
A1 Lokaliseringskarta 
A2 Täktområde 
B Allmänna skyldigheter 
C Spärrat konto  
D Hur man överklagar 
E Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
 
 

Borttaget:  
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