
 BESLUT 1 (13) 
 
 2009-09-03 Dnr: 551-17653-07 
 

Länsstyrelsen Uppsala län 
POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3 

TELEFON: 018 - 19 50 00 TELEFAX: 018 -12 00 11 E-POST: uppsala@lansstyrelsen.se 
POSTGIRO 3 51 73-4 / 6 88 03-6 ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2254 (VAT SE202100225401) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till täkt av jord på 
fastigheten Björnäs 12:36 i Östhammars kommun 
 
 
BESLUT 
 
Tillstånd 
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar Carl 
Otto Janse (personnr. xxxxxx-xxxx) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att 
med nedan angivna begränsningar bedriva täkt av jord på fastigheten Bjönäs 12:36 
i Östhammars kommun. 
 
• Täktverksamheten får bedrivas endast inom det på kartbilaga A2 skrafferade 

området (brytområdet). 
• Tillståndet avser uttag av totalt högst 10 000 m3 jord och gäller längst till och 

med den 31 augusti 2012. 
 
Verksamheten klassas enligt de i ärendet tillämpliga bestämmelserna i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med 
SNI-kod 14.2-0, prövningsnivå B (tillståndsplikt länsstyrelsen). 
Enligt den nya bilagan till ovannämnda förordning klassas verksamheten med 
verksamhetskod 10.20, prövningsnivå B (tillståndsplikt länsstyrelsen). 
 
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 Carl Otto Janse angivit i
 ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. Sådana mindre
 ändringar av verksamheten som avses i 5 § tredje stycket förordningen om

Carl Otto Janse 
Söderby 101 
742 93 ÖSTHAMMAR 

Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) 

 

 



 BESLUT 2 (13) 
 
 2009-09-03 Dnr: 551-17653-07 
 
 
 
  
 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall anmälas på det sätt som anges i
 22 § samma förordning till tillsynsmyndigheten. 
 
2. Gränsen för brytområdet ska i terrängen märkas ut på väl synligt sätt.
 Markeringarna får inte rubbas eller döljas under verksamhetstiden. 
 
3. Brytning får inte bedrivas närmare högsta grundvattenyta än 1 m. 
 
4. Normal arbetstid ska vara måndag-fredag kl. 08-16. 
 
5. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån
 utomhus vid bostäder inte överstiger 
 50 dB(A) dagtid, kl. 07 – 18 
 45 dB(A) kvällstid, kl. 18 – 22 
 40 dB(A) nattetid, kl. 22 - 07 
 45 dB(A) helgdagar, kl. 07-18. 
 Om hörbara toner eller impulsljud förekommer ska de angivna värdena för
 ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dB(A)-enheter. 
 Momentana ljud kl. 22 - 07 får inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder. 
 
6. I maskiner som används i täkten får endast hydraulvätskor som uppfyller
 miljökraven i svensk standard användas. 
 
7. Beredskap för omedelbar sanering av eventuellt spill av kemikalier eller
 bränsle ska finnas. 
 
8. Förvaring av bränsle eller andra kemikalier får inte ske i täkten. 
 
9. Åtgärder ska vidtas för att reducera damning från verksamheten. Upplag,
 körplaner, transportvägar och laster ska vid behov bevattnas eller
 övertäckas. 
 
10. Efterbehandlingen ska utföras efterhand som brytning sker och i sin helhet
 vara slutförd senast den 31 augusti 2011. Arbetet ska utföras i samråd med
 tillsynsmyndigheten. 
 
11. Under verksamhetstiden ska en kopia av detta beslut finnas tillgänglig på
 arbetsplatsen. 
 
12. På arbetsplatsen ska hållas god ordning. 
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Efterbehandling 
Området ska efterbehandlas genom plantering av tallskog. 
 
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 tre år behöver någon igångsättningstid inte föreskrivas. 
 
Täktavgift 
Enligt 4 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken ska den som har tillstånd till täkt betala avgift. Länsstyrelsen fast-
ställer avgiften till 1 225 kronor per år. Avgiften är beräknad på den 
tillståndsgivna mängden 10 000 m3, motsvarande cirka 10 000 ton jord. Avgiften 
är nedsatt med 30 % eftersom ansvaret för tillsyn överlåtits till kommunen. 
Avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om 
tillstånd meddelats. Därefter ska avgiften betalas för varje påbörjat kalenderår som 
tillståndet gäller. 
 
Säkerhet 
Ett spärrat bankkonto med 100 000 kronor har ställts som säkerhet för efter-
behandlingen, se bilaga C. Säkerheten har godkänts av Länsstyrelsen. Läns-
styrelsen kan ompröva säkerheten om den anses otillräcklig. 
 
Särskilda upplysningar 
Detta tillstånd befriar inte Carl Otto Janse 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, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen att en fornlämning har 
påträffats. 
 
Carl Otto Janse ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten, t.ex. 
genom daglig kontroll av bränslecisterner, spilltråg, tillhörande ledningar och 
ventiler, för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och 
miljön (26 kap. 19 § MB). Åtgärder ska noteras i en dagbok. I övrigt ska iakttas 
vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
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En miljörapport ska varje år före utgången av den 31 mars inges till tillsyns-
myndigheten (26 kap. 20 § MB). Miljörapporten ska utformas i enlighet med 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. 
 
Uppgifter om produktion av berg, sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter 
ska enligt 5 § förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd årligen 
lämnas till Länsstyrelsen. 
 
Enligt 2 kap. MB gäller vissa allmänna hänsynsregler som ska 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, ska den nye 
verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa 
tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. 
 
Uppkommer fråga om avvikelse från de villkor som meddelats ska tillstånd för 
detta sökas hos Länsstyrelsen. 
 
Sedan täktarbetet avslutats och efterbehandlingen enligt villkoren verkställts ska 
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 
Carl Otto Janse (personnr. xxxxxx-xxxx), nedan kallad sökanden, har ansökt om 
tillstånd enligt 9 kap. MB till täkt av jord på fastigheten Björnäs 12:36 i 
Östhammars kommun. Ansökan avser ett totalt uttag av 10 000 m3 jord t.o.m den 
31 augusti 2011. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och bifogats 
ansökan. 
 
Samråd 
Samråd hölls med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten, Miljö- och 
hälsoskydsnämnden i Östhammars kommun, den 3 oktober 2007. Angränsande 
fastighetsägare till den planerade jordtäkten har informerats av sökanden. Inga 
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invändningar har under samrådet framförts mot den planerade veksamheten. 
Verksamheten har inte bedömts medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Ärendets handläggning  
Ansökan om tillstånd till täkt av jord kom in till Länsstyrelsen den 11 december 
2007. Ärendet kungjordes i Upsala Nya Tidning den 20 augusti 2008 och 
Östhammars Nyheter samt Upplands Nyheter den 22 augusti 2008. 
 
Ärendet har remitterats till Kommunstyrelsen och Miljö- och hälsoskydds-
nämnden i Östhammars kommun för yttrande. Vidare har de närboende beretts 
tillfälle att yttra sig i ärendet. 
 
Yttranden har inkommit från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars 
kommun, Söderöns utvecklingsgrupp, Upplandsstiftelsen samt från boende och 
fastighetsägare i området. 
 
Sökanden har fått del av allt som tillförts ärendet och har kommit in med yttrande. 
 
Vidare har sökanden fått del av Länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet och 
beretts tillfälle att bemöta vad som anförts. Sökanden har emellertid inte hörts av 
inom föreskriven tid. 
 
 
SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
 
Den planerade jordtäkten är belägen cirka 300 meter söder om Tuskö by. Totalt 
beräknas cirka 10 000 m3 jord, motsvarande cirka 2000 ton, att brytas ut 
sporadiskt under tiden till och med den 31 augusti 2011 genom att ett jordtäcke på 
cirka 0,25 m tas bort på en areal av cirka 4,2 hektar. All verksamhet kommer att 
ske måndag–fredag kl. 8-16. 
 
Alternativ lokalisering är av självklara skäl inte möjlig. 
 
Jorden tas bort med en lastare och en dumper. Lagring men inte sållning kommer 
att ske inom täktområdet. Vid försäljning transporteras matjorden iväg med lastbil. 
Totalt beräknas 985 billass jord fraktas bort. Området avses att efter avslutad 
täktverksamhet planteras med skog, huvudsakligen gran med inslag av löv. Enligt 
tidigare erfarenheter kommer åtskilliga gräs, örter och buskar att spontant vandra 
in i området när det översta jordskiktet är borttaget. Bland buskarna märks särskilt 
havtorn. 
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Utsläpp till luft 
Utsläppen till luften kommer att bestå av avgaserna från en lastmaskin och en 
dumper. Antalet arbetstimmar på platsen för lastaren beräknas till totalt 165 och 
för lastbilarna totalt 80. I koncentrat innebär detta fyra normala arbetsveckor för 
lastaren och två och en halv arbetsvecka för lanstbilana. 
 
De maskiner som är planerade att användas är speciellt miljögodkända. Last-
maskinen har en L 90 C miljömotor. 
 
Utsläpp till vatten 
Utsläppen till vatten beräknas bli oväsentliga. Dels är området flackt, dels 
etablerar sig erfarenhetsmässigt gräs och örter snabbt efter en jordtäkt. Något 
sediment kan knappast nå havet eftersom utloppsdiket är omkring 3 km långt. 
Dessutom är täktverksamheten en engångsföreteelse jämfört med den hittills-
varande jordbruksverksamheten, där plöjning och harvning förekommer 
regelbundet. 
 
Buller 
Bullret kommer att ligga inom de godkända och tillåtna normerna för respektive 
maskin. 
 
Avfall 
Inget speciellt avfall kommer att genereras av verksamheten 
 
Transporter 
Ingen enskild väg kommer att användas vid transporter till och från täkten. 
 
Övriga konsekvenser av den planerade verksamheten 
De svenska skattebetalarna får en minskad bidragsbörda. Inga kemikalieutsläpp i 
form av övergödning eller bekämpningsmedel kommer att ske i framtiden. Den 
biologiska mångfalden kommer att öka flerfaldigt. Vid jordbruksdrift tillåts oftast 
endast ett växtslag, till exempelvis korn. Vid skogsplantering etablerar sig inom 
några få år en rik busk-, ört- och gräsflora. Det mesta tyder på att skog långsiktigt 
kommer att bli en värdefull tillgång för Sverige. 
 
Slutsats 
Täkten medför i allt väsentligt positiva effekter både för den framtida miljön och 
de omkringboende människorna. 
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YTTRANDEN 
 
Ärendet remitterades den 15 augusti 2008 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
till Kommunstyrelsen i Östhammars kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
har inget att erinra mot planerad täktverksamhet. 
 
Ansökan kungjordes i Upsala Nya Tidning, Östhammars Nyheter och Upplands 
Nyheter. Boende och fastighetsägare i området har yttrat sig och bland annat 
anfört att tillstånd till täkt skulle medföra negativ förändring av landskapsbilden. 
Vidare har man att belastningen på vägen från täkten kommer att bli för stor. De 
närboende befarar även att växtligheten på angränsande åkrar kommer att 
försämras då skog planteras på det sökta området. 
 
Upplandsstiftelsen anser att den ansökta åtgärden strider mot bevarande-
principerna för området samt motverkar det landskapsutvecklingsarbete som de 
bedriver i området genom projektet Roslagshagar. 
 
Söderöns utvecklingsgrupp skriver i sitt yttrande att ansökan för matjordstäkt 
strider mot vad som anförts som delmål, bl.a. att ängs- och hagmarker ska bevaras 
och utökas, i regeringens proposition 2000/2001:130, miljökvalitetsmålet ”ett rikt 
odlingslandskap”, kommunens översiktsplan och kommunens agenda 21- 
dokument. Vidare konstaterar utvecklingsgruppen att ett beviljande av täkten går 
stick i stäv mot det arbete som Upplandsstiftelsen bedriver för att bevara och 
förstärka skötseln av ängs- och hagmarker i kust och skärgård inom länet. 
 
 
SÖKANDENS BEMÖTANDE AV UPPGIFTERNA I YTTRANDENA 
 
Sökanden har bemött synpunkterna och framför att ett behov av jord föreligger till 
nya tomter, parker och bostadsområden eller när äldre sådana områden ska 
förbättras. Området ligger avskilt och att landskapsbilden inte i någon större 
utsträckning blir störd av en täkt. Vidare anger den sökande att området inom en 
snar framtid kommer att bli skogsbevuxet, vilket minskar bidraget till Östersjöns 
övergödning. En vägförening är på väg att blidas och sökanden är villig att åta sig 
ytterliggare underhålls- och förbättringskostnader under tiden täkten är drift. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING 
 
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har ändrats 
(SFS 2007:674) varvid en helt ny bilaga tillkommit. Ändringen av 28 § trädde i 
kraft den 1 augusti 2007 medan ändringarna i övrigt och den nya bilagan trädde i 
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kraft den 1 januari 2008. Enligt övergångsbestämmelserna ska emellertid äldre 
bestämmelser gälla för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som 
inletts före den 1 januari 2008. 
 
Förevarande ärende har inletts före den 1 januari 2008, varför äldre bestämmelser 
skall gälla för prövningen i ärendet. Av tillämpliga bestämmelser framgår 
följande. 
 
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 
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 ska 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 ska 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 ska 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 ska vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så 
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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 ska 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 ska 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 ska 
förnybara energikällor användas. 
 
Val av plats 
Enligt 2 kap. 6 § 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. Vid bl.a. tillståndsprövning enligt 9 kap. MB ska 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 ska 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 
Den planerade täktverksamheten ska genomföras av Carl-Otto Janse. Carl-Otto 
Janse har genomfört flera jordtäktsprojekt med efterföljande skogsplanteringar. 
Jorduttaget kommer att utföras av en entreprenör medan Carl-Otto Janse kommer 
att ansvara för efterbehandlingen av täktområdet i form av skogsplantering. 
Länsstyrelsen bedömer att Carl-Otto Janse har kunskap och god erfarenhet av den 
planerade verksamheten. 
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Det finns nu fyra populationer av mnemosynefjärlilen på Söderön. Den föreslagna 
täktverksamheten skall bedrivas mellan två av dessa lokaler där mnemosyne-
fjärilen har påträffats. Markområdet runt den planerade täktverksamheten består 
delvis av öppen åker och delvis av skog. Länsstyrelsen gör den bedömningen i 
ärendet att efter avslutad täktverksamhet kommer under den inledande perioden 
den biologiska mångfalden att öka inom täktområdet då olika slags växter 
spontant vandrar in. Allteftersom den planerade tallplanteringen växer till kommer 
dock den biologiska mångfalden att minska och den eventuella spridningsvägen 
för bl.a. mnemosynefjärilen att påverkas negativt. Redan idag torde emellertid det 
aktuella området, vilket på sitt smalaste ställe inte är mer än ca 80 m och är 
avgränsat av skog på två sidor, vara av tämligen begränsad betydelse för 
mnemosynefjärilen. Jordbrytningen med efterbehandling i form av skogs-
plantering berör som anförts ovan inte direkt lokalerna med mnemosynefjärilen. 
Jordtäkten med efterbehandling i form av skogsplantering skulle emellertid 
teoretiskt vad gäller skogsplanteringen kunna tänkas påverka mnemosynefjärilens 
eventuella flygvägar och dess spridningsmöjligheter till nya lämpliga biotoper. 
 
Det finns gott om andra öppna marker på Söderön och gott om flygvägar för 
mnemosynefjärilen till andra nya lämpliga biotoper. En naturlig förbuskning och 
på sikt förskogning av de öppna markerna pågår. Dessutom har Länsstyrelsen i 
annat ärende enligt 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 
(beslut den 1 november 2006 i ärende med dnr. 523-4815-06) inte motsatt sig att 
det aktuella området planteras med gran. Att den aktuella täktverksamheten och då 
framförallt efterbehandlingen i förevarande fall skulle kunna befaras försämra 
mnemosynefjärilens livsbetingelser på sådant sätt som anges i ovannämnda 
lagrum, 9 kap. 6 a § MB, anser Länsstyrelsen vara långsökt och föga sannolikt. 
Med hänsyn till vad sålunda anförts finner Länsstyrelsen att hinder mot den 
föreslagna täktverksamheten med efterbehandling i form av tallskogsplantering 
utifrån naturvårdssynpunkt inte föreligger. Länsstyrelsen får i övrigt anföra 
följande. 
 
Den föreslagna jordtäkten ligger inom ett område av riksintresse för kultur-
miljövård, K 20 Söderön, där landskapet karaktäriseras av kuperad morän- och 
hällmark med små insprängda åkrar mellan klippiga hagar, åkerholmar och 
odlingsrösen. Täkten kan förefalla olämplig med hänsyn till ovannämnda 
riksintresses äldre odlingslandskap med sina små åkrar. Något hinder mot 
täktverksamheten ur kulturmiljösynpunkt föreligger emellertid inte, enligt 
Länsstyrelsens uppfattning.  
 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Hinder härvidlag 
föreligger därför inte heller enligt Länsstyrelsens uppfattning. 
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Övrigt 
Stor försiktighet ska iakttas vid hantering av oljor och övriga kemikalier för att 
inte riskera att mark eller yt- och grundvatten förorenas. Eventuellt spill ska 
omgående omhändertas. 
 
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. Villkoren avviker inte i någon väsentlig grad från 
de som Länsstyrelsen normalt föreskriver för aktuell typ av verksamhet. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. 3 § MB ska 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. 
 
Planförhållanden 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning 
Vid en samlad bedömning av ansökan och med hänsyn till vad ovan redovisats 
finner Länsstyrelsen att den föreslagna täktverksamheten på fastigheten Björnäs 
12:36 ska medges. 
 
Länsstyrelsen bedömer att verksamheten går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den 
kommunala översiktsplanen. 
 
Länsstyrelsen anser således, under förutsättning att de villkor som angetts ovan 
följs, att tillstånd till täkt av jord på fastigheten Björnäs 12:36 är förenlig med 
miljöbalkens mål enligt 1 kap. MB och de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. 
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MB. Med hänsyn till vad sålunda anförs medger Länsstyrelsen sökanden tillstånd 
enligt 9 kap. MB till täkt av jord inom fastigheten Björnäs 12:36 i Östhammars 
kommun till och med den 31 augusti 2011. Det totala uttaget av jord får uppgå till 
högst 10 000 m3. 
 
Inom verksamhetsområdet får även lagring, lastning och uttransport 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 Linda Jonsson, 
miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Leif Sandin 
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A1 Lokaliseringskarta 
A2 Täktområde 
B Allmänna skyldigheter 
C Spärrat konto  
D Hur man överklagar 
E Beslut om kungörelsedelgivning 
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