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Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till grustäkt 
på fastigheterna Västerbo 1:7, Översävne 1:14 och 4:7 i Heby 
kommun 
 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), avvisar ansökan 
och avskriver ärendet från fortsatt handläggning. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Tidigare beslut 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen, beslutade 
den 18 oktober 2007 (dnr. 551-310-07) att meddela HB Henrikssons Grustag 
(org.nr. 979500-0331) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till täkt av grus på 
fastigheterna Västerbo 1:7, Översävne 1:14 och 4:7 i Heby kommun. 
 
Aktuellt täktområde var föremål för ansökan om blivande vattenskyddsområde. 
Som skäl för tillståndet ovan anfördes i beslutet att ett fortsatt begränsat uttag av 
grus skulle underlätta för en god efterbehandling av täkten. Vidare anfördes att 
ytterligare tillstånd inte kunde påräknas inom området. 
 
Ansökan 
HB Henrikssons Grustag, nedan kallat Bolaget, har den 17 maj 2010 ansökt om 
tillstånd enligt MB till täkt av ytterligare grus på fastigheterna Västerbo 1:7, 
Översävne 1:14 och 4:7 i Heby kommun. 
 
 

HB Henrikssons Grustag 
Storgatan 66 
744 32 Heby 
 
Delgivningskvitto 

Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) 
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LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING 
 
Täkt av grus kräver tillstånd enligt 9 kap 6 § MB, verksamhetskod 10.20 med 
prövningsnivå B, vilket innebär att tillstånd prövas av Länsstyrelsen 
(Miljöprövningsdelegationen). 
 
Ärende om fastställande av grundvattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 och 22 §§ 
MB för vattentäkterna Heby, Tärnsjö, Runhällen, Huddunge och Hage föreligger 
vid länsstyrelsen (dnr. 513-341-07). 
 
Om Länsstyrelsen överväger att meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet 
enligt 7 kap. 22 § MB för ett område som avses med ansökan om tillstånd till täkt 
som avses i 9 kap. 6 § MB, får enligt 4 § förordningen (1998:904) om täkter och 
anmälan för samråd, frågan om tillstånd prövas först när skyddet för grundvattnet 
avgjorts. Länsstyrelsen får dock pröva frågan om tillstånd omedelbart om det finns 
särskilda skäl. 
 
En täkt av naturgrus får enligt 9 kap. 6 b § 1 och 2 MB inte komma till stånd om 
det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt att använda ett annat material samt om naturgrusförekomsten 
är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten 
kan medföra en försämrad vattenförsjning. 
 
Under samrådet meddelade Länsstyrelsen att Heby kommun arbetar med blivande 
vattenskyddsområde på den aktuella platsen och att det är tveksamt om 
täkttillstånd kommer att ges samt att Bolaget i ansökan skulle redovisa om de har 
några särskilda skäl för att tillstånd ska ges innan frågan om vattenskyddsområdet 
är avgjord. Någon sådan redovisning har inte inkommit i ärendet. 
 
Länsstyrelsen finner att hinder mot den föreslagna grustäkten för närvarande 
föreligger och att särskilda skäl för omedelbart tillstånd inte visats föreligga. 
Vidare är det endast en liten del av materialet som inte går att ersätta med annat 
material t.ex. bergkross. Ansökan ska därför avvisas och ärendet ska avskrivas 
från fortsatt handläggning. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se bilaga. 
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Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit 
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-
Marie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskydds-
handläggare Linda Jonsson 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
BILAGA 
Hur man överklagar 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Miljö- och bygg i Heby kommun, 744 88 Heby 
Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby 
VA-Avfallsenheten i Heby kommun, 744 88 Heby 


