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Veidekke Industri AB
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194 92 Upplands-Väsby

Kungörelsedelgivning

Ändringstillstånd enligt miljöbalken avseende uttag av
berg vid bergtäkt och deponi m.m. på fastigheterna
Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun
2 bilaga

Beslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar, Veidekke
Industri AB (Bolaget) med organisationsnummer 556513-9408, tillstånd
(ändringstillstånd) enligt 9 kap. miljöbalken för täktverksamheten på fastigheterna
Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun.
Ändringen innebär att tillstånd ges till uttag av berg om maximalt 500 000 ton per
år.
I övrigt gäller tidigare meddelat tillstånd med villkor beslutat av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län den 9 juni 2011, dnr 551-8196-09.
Samt ändringstillstånd med villkor gällande utökad asfaltstillverkning från den
20 januari 2017, dnr. 551-3668-16.

Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Följande nya villkor meddelas för verksamheten

25. Provtagning för att kontrollera kvalitén i utgående vatten från verksamheten
ska utföras minst 2 gånger per år. Vilka parametrar som ska analyseras ska
bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten och framgå av
kontrollprogrammet. Provtagningen ska dock omfatta minst följande
parametrar; oljeindex, suspenderat material, totalkväve, pH samt de
parametrar som följer av Naturvårdsverkets föreskrift 2004:10.
Kontrollprogrammet ska uppdateras senast 6 månader efter att
ändringstillståndet vunnit laga kraft. (delegation)
26. Bolaget ska i den årliga miljörapporten redovisa uppdaterade uppgifter om
maskintillverkare av kross- och sorteringsverk godkänner att HVO-diesel
eller biodiesel används för aktuell utrustning. (delegation)
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Delegation
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten besluta om ytterligare villkor avseende:
a. Provtagningsfrekvens, provtagningsparameterar och vid behov utökad
rening av utgående dagvatten från verksamheten. (villkor 25)
b. Övergång till HVO-diesel eller biodiesel i kross- och sorteringsverk efter
maskintillverkarens godkännande. (villkor 26)
Igångsättningstid
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts
igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår.
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 Upsala Nya Tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att Bolaget har sett en ökad efterfrågan av
bergkrossprodukter. Den tillståndsgivna årliga mängden berg motsvarar inte
efterfrågan, varför Bolaget ansöker om ett utökat uttag av berg per år, från 200 000
ton per år, med ett maximalt uttag av 300 000 ton under enstaka år, till maximalt
500 000 ton per år. Detta innebär att den totala tillståndsgivna mängden berg om 4
miljoner ton kommer att brytas ut i en snabbare takt.
Tidigare tillståndsbeslut
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län meddelade den 9 juni
2011 (dnr. 551-8196-09) Veidekke Industri AB tillstånd enligt miljöbalken till bergoch moräntäkt, deponi för inert avfall, asfaltstillverkning, återvinning av asfalt och
tillverkning av jord. Tillståndet avsåg bl.a. tillfällig produktion av 50 000 ton asfalt
per år.
Därefter har verksamheten överlåtits till Svensk Kross & Återvinning i Uppland AB
(SKÅAB).
Miljöprövningsdelegationen meddelade den 20 januari 2017 SKÅAB
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken till utökad asfaltstillverkning från
50 000 ton per år till 150 000 ton per år (dnr: 551-3668-16).
Samråd
Samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen i Uppsala och tillsynsmyndigheten den 17
maj 2017 och den 5 december 2017. Samråd med berörda fastighetsägare har skett
brevledes och genom möte den 5 september 2017. Samråd med allmänheten har
skett genom annons i Uppsalatidningen den 7 september 2017. Skriftligt samråd har
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även skett med Trafikverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Trafikverket.
Länsstyrelsen har den 20 december 2017 beslutat att planerad utökning av
verksamheten inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Ärendets handläggning
SKÅAB inlämnade ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning till Milj öprövningsdelegationen den 20 december 2017. Under 2018 skedde en fusion mellan SKÅAB
och Veidekke Industri AB. Veidekke Industi AB (Bolaget) blev i och med detta
verksamhetsutövare för verksamheten och sökande av ändringstillstånd. Efter
kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen Uppsala Nya Tidning och har
remitterats till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun,
Trafikverket och Brandförsvaret i Uppsala kommun. Yttrande har kommit in från
Miljö- och hälsoskyddsnänmden i Uppsala kommun. Bolaget har fått tillfälle att
bemöta yttrandet.
Ansökan med yrkanden
Yrkande
Att inom fastigheterna Tensta Forsa 10:1 och 24:1 öka produktionen av berg till
max 500 000 ton/år. Inga förändringar i övrigt vad gäller villkor för verksamheten.
Bolagets beskrivning av verksamheten
Områdesbeskrivning
Det aktuella området består av en befintlig bergtäkt m.m. Det planerade utökade
uttaget av berg planeras ske inom befintligt bryt- och verksamhetsområde.
Bergtäktens storlek, djup eller det totala uttaget berg kommer således inte att
utökas. I omgivningen finns blandskog, samt en sumpskog söder om området som
är en nyckelbiotop.
Verksamhetsbeskrivning
Ändringen från ett uttag av 200 000 ton berg per år till 500 000 ton berg per år
innebär en ökning av den årliga produktionen bergkrossprodukter med 150%, vilket
i sig kommer att påverka borr- och krossperiodema med ca 50 %.
Krossning kommer i stort sett ske året runt med kortare uppehåll under
semesterperioder, jämfört med tidigare under 3-5 veckor 5-7 gånger/år.
Bouperioderna kommer att öka från ca 1,5 -2 veckor till ca 3 veckor åt gången.
Sprängning kommer att ske 5-7 gånger om året liksom tidigare, men mängden berg
som kommer att sprängas loss kommer att öka från ca. 50 000 -75 000 ton till ca.
100 000 ton per gång. Sprängningarna kommer att ske under ordinarie arbetstid och
aviseras till berörda och kringboende i god tid innan detta utförs. Arbetstiderna
kommer att vara desamma som i gällande tillstånd.
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Deponering av j ordmassor planeras att påbörjas successivt före uttaget av den totala
mängden berg är färdigt. Detta kommer man att utföra i mån av plats inom
verksamhetsområdet. Vid en ökning av berguttaget kommer man ha möjlighet att
påbörja deponering vid ett tidigare skede än vid nuvarande tillstånd. Vid intippning
för deponering kan inkommande bil ta med sig material ut i form av bergkross från
verksamheten, vilket inte är möjligt inom dagens verksamhetsramar. Schaktmassor
som tas in för efterbehandling strävas att återvinnas till så stor del som möjligt för
att minska deponeringsvolymerna.
Transporterna antas innehållas inom ramen för gällande tillstånd, som medger
produktion av 200 000 ton berg, brytning av 25 000 ton morän, samt deponering av
totalt 300 000 ton massor. Eftersom man i samband med intippning av material
även kommer att kunna ta med material ut kommer transporterna troligtvis inte att
öka markant. Detta eftersom man idag använder lastbilar som kan transportera mer
material. Antalet transporter förväntas öka med 30-35 %.
Ansökan avser inga förändringar gällande utfartsväg, kemikaliehantering,
dagvattenhantering, eller administrations- och produktionslokaler.
En ny väg/nerfart kommer att anläggas inne på verksamhetsområdet för att minska
riskerna för kollision vid in- och utfart från verksamhetsområdet.
Miljökonsekvensbesluivning
Buller
Verksamheten i en bergtäkt omfattar huvudsakligen krossning och sortering.
Bullerkällorna kan delas upp i stationära respektive rörliga enheter.
För att minimera bullerstörningar från krossning, sortering och skutknackning ske
dessa delverksamheter i möjligaste mån ske nere i täkten där schaktväggarna bidrar
till minskad bullerspridning. Mätning som har utförts på senare tid visar att man
håller sig inom de begränsningsvärden för buller vid bostäder som finns för
verksamheten
Buller från verksamheten bedöms inte öka med ett ökat berguttag. Omfattningen av
verksamheten, placering av maskiner, lokalisering och avstånd till närliggande
fastigheter är densamma i allt utom själva bryttakten. Bryttakten påverkar inte
bullernivån, trots att bon- och krossperioder kommer öka med ca 50 %.
Infartsvägen asfalterades år 2016 för att minska bullret från transporterna. Utöver
detta har ljudfällor monterats på asfaltverket för att minska buller från
verksamheten.
Utsläpp till luft, damning
Damm och stoft uppkommer från krossning, sortering och övrig hantering, samt vid
transporter till och från området. Därför är vindriktning och vindhastighet av
avgörande betydelse. Förekomst av damm är en arbetsmiljöfråga som berör alla
som arbetar i täkten. För att motverka spridningen av damm och minska olägenheter
till närboende och arbetstagare används olika metoder som installation av filter,
inkapslade maskiner, bevattning, hårdgörande av körytor m.m. Ändringen av
tillståndet kommer att innebära en mindre ökning av damning i jämförelse med
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nuvarande verksamhet, men förväntas inte på grund av befintliga rutiner orsaka
större olägenheter.
Utsläpp av luftföroreningar kommer att ske från kross- och sorteringsverk, samt
trafik som bidrar till högre CO2-utsläpp samt en ökad uppvirvling av partiklar från
slitage av körbanan. I kross- och sorteringsverk används diesel miljöklass 1 som
bränsle. Transportbanden drivs med el. Byte till bränslen/processer med mindre
miljöbelastning sker ständigt inom ramen för Bolagets miljöledningssystem. Där
kan som exempel olika fossilfria alternativ, eller övergång helt till eldrift utredas. I
dagsläget kan man inte övergå till det fasta elnätet då man inte är ensam aktör inom
verksamheten. Dock är detta en fråga som man arbetar med, och i dagsläget
används eldrivna transportband inom verksamheten. För övergång till HVO-diesel
eller biodiesel i kross- och sorteringsverk krävs godkännande av maskintillverkaren.
Maskinernas livslängd kan även förkortas, vilket i sin tur leder till att man måste
köpa nya maskiner som skulle vara en större påverkan på miljön. Vid ett eventuellt
nytt tillstånd med ökat uttag anser Bolaget att det finns större möjligheter att övergå
till eldrift med en stationär kross. Den utökade verksamheten kommer att innebära
ökade utsläpp av luftföroreningar i närområdet. Om verksamheten inte ökar sin
produktion kommer motsvarande utsläpp att ske från övriga befintliga täkter i det
norra försörjningsområdet.
Utsläpp till grund- och ytvatten
Ytvatten

Ytvattenavrinningen från verksamheten planerar att hanteras genom en enkel
reningsanläggning utan några tekniska steg som kräver underhåll och skötsel.
Dagvatten från anläggningen pumpas i dag från krossområdet till en
reningsanläggning som består av en sedimenteringsdamm, översilningsyta och
våtmark, vilka också bedöms vara det mest effektiva för de aktuella föroreningarna
som kan tänkas förekomma (salter, närsalter, ett fåtal metaller samt ev. kolväten).
Först pumpas dock vattnet till ett dike som är meandrande på slutet för att få ner
hastigheten och öka sedimentationen i dammen. Utloppet från
sedimentationsdammen är utformat på sådant sätt så att oljeavskiljning sker. Efter
att vattnet passerar oljeavskiljaren rinner det ut i en översilningsyta som är belägen
intill dammen. I översilningsytan äger fysikaliska, kemiska och biologiska
processer rum som bidrar till rening av vattnet. Närmaste recipient är Fyrisån ca 3
km bort. Verksamheten bedöms inte påverka omkringliggande vatten negativt och
kontrolleras enligt framtaget egenkontrollprogram. Största risken för kontaminering
bedöms vara kväveföreningar från sprängning. Kväve kan finnas kvar i
sprängmassor efter sprängning, från °detonerat sprängmedel och spill till största
delen men även från bildad spränggas. Spränggasen samt en del kväve från spill och
rester avgår dock till luft relativt omgående. Om det inte finns tydliga indikationer
på att kvävehalten styr tillväxten och påverkar artsammansättningen i en
ytvattenförekomst ska näringsämnen i sjöar i normalfallet klassificeras genom att
totalfosfor (P-tot.) beräknas och uttrycks i enlighet med Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och milj ökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Det är alltså fosfor som i
normalfallet är styrande för miljökvalitetsnormen för sötvatten och inte kväve.
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Grundvatten
Om man påträffar grundvatten inom brytområdet kommer detta att hanteras i stort
sätt som ytvattnet. Man kommer pumpa vattnet till anlagd sedimentationsdamm på
området. Om flödet av grundvatten skulle vara så pass högt att man inte kan hantera
vattnet i sedimentationsdammen får man utöka ytan dammens yta så att man kan
hantera mer vatten.
Transporter
Ingen förändring eller anläggning av in- och utfartsvägen kommer att utföras vid en
utökad produktion. Antalet transporter och transportintensiteten per dygn blir
beroende av produktionstakt och efterfrågan. Vid en produktionstakt med uttag av
500 000 ton berg per år blir antalet transporter ca. 100 per dag, baserat på 250
arbetsdagar och en medellast på 20 ton/bil. Om man räknar med samtliga
verksamheter inom fastigheten kommer man dock att öka transporterna med ca. 3035%. Antalet transporter antas kunna öka till ca 130-150 per dag. Diskussion förs
om att öka maxvikten på lastbilar från 64 ton till 70 ton, vilket skulle kunna minska
antalet transporter i framtiden.
Natur, kultur och rekreation
Då ändringen avser ökad produktion inom befintligt bryt- och verksamhetsområde
antas ingen påverkan ske på natur-, kultur-, eller rekreationsvärden. Verksamheten
berör inga riksintressen och fornlämningar eller utpekade naturvärden. Norr och
nordväst om verksamhetsområdet finns två nyckelbiotoper, men dessa bedöms inte
beröras av verksamheten
Planförhållanden
Verksamheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Verksamheten innebär ingen konflikt med översiktsplanen för Uppsala kommun.
Seveso
Verksamheten omfattas av 13 § lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) genom hantering
av sprängämnen och andra farliga ämnen i samband med sprängning. I
verksamheten som berör bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och
brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i faun av
borrhål laddade medbulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband
med injicering i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i faun av
patronerade sprängämnen och sprängkapslar. I täkten förekommer oxiderande
ämnen i form av emulsion (matris) till sprängämnen och gasningsmedel. Övriga
farliga ämnen utgörs främst av dieselolja. Bolaget kommer att utarbeta ett skriftligt
handlingsprogram enligt 8 § Sevesolagen (1999:381) som innehåller uppgifter om
de mål och allmänna handlingsprinciper som Bolaget har ställt upp för hanteringen
av farorna för allvarliga kemikalieolyckor. Syftet är att kontinuerligt förbättra
åtgärderna för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Bolaget har upprättat en
säkerhetsrapport enligt 10 § samt en plan för interna räddningsinsatser enligt 12 §
Sevesolagen. Då det i verksamheten används mer än 10 ton explosiva ämnen per
gång, vilket är den lägsta kravnivån enlig Sevesolagen, är en anmälan sedan tidigare
framtagen gällande Sevesoanläggning.
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Allmänna hänsynsregler
Kunskapskravet 2 kap. 2 § miljöbalken
Bolaget har lång erfarenhet av täktverksamhet och de konsekvenser som kopplas
med omgivande miljö, buller, damm- och stoftspridning m.m. All personal som
arbetar inom verksamheten och dess enskilda delar är kunnig och väl förtrogna med
sina arbetsuppgifter. Bolaget anser sig genom den erfarenhet som fmns inom
företaget ha den kunskap som krävs enligt 2 kap. 2 § miljöbalken.
Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 2 kap 3 § miljöbalken
Bolaget vidtar alla försiktighetsmått som behövs för att undvika olägenheter eller
skador för människors hälsa och miljön. Förebyggandet kommer huvudsakligen ske
genom egenkontrollprogram, information och utbildning av personal. Bolaget
kommer arbeta för en bra arbetsmiljö genom att fortlöpande införa bästa möjliga
teknik (BAT) där det är möjligt. Bolagets målsättning är att minimera
verksamhetens konsekvenser på kringliggande natur- och kulturmiljöer samt att
hushålla med naturresurser, energi och
material. Bolaget anser sig iaktta den försiktighet som krävs enligt 2 kap 3 §
miljöbalken.
Produktvalsprincipen 2 kap. 4 § miljöbalken
Genomgående strävar Bolaget efter att välja bästa möjliga produkter utifrån bedömd
miljö- och hälsopåverkan. Inom verksamheten används, förutom drivmedel, vissa
mindre mängder kemiska produkter som t.ex. smörjmedel vilka är de som gängse
används i industrianläggningar. Bolaget anser därigenom att produktkravet enligt 2
kap 4 § miljöbalken kommer att uppfyllas.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen 2 kap. 5 § miljöbalken
Bergkross är den huvudsakliga råvaran i verksamheten. Hushållning sker genom att
sträva för att enbart utnyttja bergkross där så är nödvändigt och materialet är
oersättligt. Hushållning med övriga råvaror och minimering av transporter är ett
egenintresse för företaget eftersom inköp av råvaror och energi (inld. drivmedel) är
förknippat med höga kostnader. Bolaget anser att hushållningskravet enligt 2 kap 5
§ milj öbalken kommer att uppfyllas.
Lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 § miljöbalken
Verksamheten är redan etablerad på fastigheterna. Därmed har man vid tidigare
skede redan tagit hänsyn till lokaliseringsprincipen.
Rimlighetsavvägan 2 kap 7 § miljöbalken
I flertalet fall orsakar verksamheten och olika enskilda delar relativt små utsläpp
med begränsad påverkan. Fokus är att sätta milj öpåverkans omfattning i relation till
åtgärderna så att de mest påverkande verksamheterna åtgärdas.
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Milj ökvalitetsmål
Nedan redovisas de nationella milj ökvalitetsmål som Bolaget anser berörs av
verksamheten, samt på vilket sätt de berörs.
Begränsad klimatpåverkan
Verksamhetens klimatpåverkan kommer att vara låg på nationell nivå. Då
efterfrågan på berg anses kvarstå oavsett täkten bedöms behovet täckas från annat
håll och skillnaden då bli försumbar. Klimatpåverkan härrör främst från transporter
samt övrig maskinhantering men begränsas främst genom val av bränsle samt
teknik.
Frisk luft
Miljöpåverkan kommer på nationell nivå vara så pass liten samt efterfrågan på berg
så pass stor att detta uppväger den lilla påverkan verksamheten har på frisk luft. På
nationell nivå innebär detta att behovet täcks från annat håll oavsett denna täkt och
att skillnaden är försumbar. Luftpåverkan härrör främst från verksamheten i sig
(brytning av berg), transporter samt övrig maskinhantering men begränsas genom
olika metoder som installation av filter, inkapslade maskiner, bevattning
hårdgörande av kömingsytor
m.m.
Ingen övergödning
Verksamheten bedöms inte bidra till övergödning i någon större omfattning.
Utsläpp av kväve sker framförallt vid sprängning då kväveoxid frigörs till
atmosfären. Utlakning av kväve och fosfor uppstår också i viss mån i samband med
avverkning av området. Påverkan på omgivande vattendrag bedöms dock vara låg
på grund av avstånd samt omgivande skog som kan fungera som skyddszon. På
nationell nivå bedöms påverkan på övergödning vara låg. Då verksamheten redan är
pågående kommer inte ökningen av uttaget berg påverka omgivande miljö nämnvärt
Grundvatten av god kvalitet
Verksamheten bedöms inte påverka grundvattnet negativt, men detta ska
kontrolleras genom egenkontrollprogram. Genom egenkontrollprogrammet
kontrolleras att grundvattenprovtagning sker kontinuerligt varje år efter
överenskommelse för att säkerställa att grundvattnet inte påverkas.

Yttranden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun har bl.a. anfört följande.
Nämnden yrkar på att utökad drift medges men med en maximal brytningstakt på
400 000 ton per år. Orsaken till begränsningen är att nämnden inte anser att Bolaget
i sin ansökan har visat att samtliga risker är hanterade och att transportarbetet kan
minimeras på det sätt som anges i ansökan, vid brytning upp till 500 000 ton.

I milj ökonsekvensbeskrivningen finns en genomgång av risker som visar att de
risker som bedömts är under nivån där åtgärder behöver vidtas. Nämnden har
konstaterat att de risker, dvs, olyckor mellan fordon inom verksamhetsområdet och
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längs infartsvägen, som nämnden tidigare har påtalat överhuvudtaget inte har tagits
upp i riskmatrisen.
Bolaget har inte heller visat hur deponering ska kunna ske parallellt med uttag av
berg vid så stor produktion som ansökan avser. Ansökan förutsätter att en stor del
av transporterna går med full last både till och från läkten. Detta förutsätter i sin tur
att det finns tillräckliga ytor i täkten där deponering kan ske. Nämndens bedömning
är att det kommer vara svårt att klara samtidig deponering av motsvarande mängder
som tas ut. Med tiden, då större delar av täkten är utbruten, kommer det att gå
lättare. Men under ett antal år bedöms många transporter gå tomma till täkten vilket
inte är optimalt ur miljösynpunkt. Det kan också strida mot villkor 19 i befmtligt
tillstånd om successiv deponering.
Nämnden anser baserat på ovanstående sammanfattningsvis att maximalt berguttag
bör begränsas.
Utöver detta vill nämnden peka på att täktens sedimentationsdamm läcker och att
det är därför som det normalt inte kommer ut något vatten från verksamheten.
Bassängens botten bör naturligtvis åtgärdas omgående så att uppumpat länsvatten
inte infiltrerar i närområdet kring bassängen. Utsläppsvillkor för kväve och andra
relevanta parametrar bör därför villkoras i beslut.
I övrigt anser nämnden att ansökan visar att en begränsad utökning kan vara
tillåtlig.
Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har i bemötande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande i huvudsak
anfört följande.
Bolaget har noterat att Miljö- och hälsoskyddsnämndens huvudsakliga motiv för en
reduktion av den sökta årliga mängden, är att det råder farhågor för trafikolyckor ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Bolaget delar Miljö- och hälsoskyddsnämndens åsikt att
trafiksäkerhetsaspekter alltid är viktiga. Dock anser Bolaget att detta inte är en fråga
som skall prövas inom ramen för milj öbalken. Den myndighet som skall ansvara för
trafiksäkerhet, Trafikverket, har inte haft några synpunkter på trafiksäkerheten i
ärendet, utan har funnit den acceptabel. Det saknas därför anledning, att om
Trafikverket ansett att trafiksäkerheten är acceptabel, för
Milj öprövningsdelegationen att göra en annan bedömning. Oaktat nämndens
ansvarsområden, vill Bolaget likväl påpeka att transportvägen till och från täkten
utgör enskild väg anlagd särskilt för den aktuella verksamheten. Vägen ansluter till
det allmänna vägnätet, väg E4, utan att passera några bostäder längst med vägen,
eller vid själva anslutningen.
Enligt Bolagets mening finns det få täktverksamheter i UppsalaStockholmsregionen som har samma goda förutsättningar ur störnings- och
rådighetssynpunkt som nu sökt verksamhet. Bolaget har ensam rådighet över
transportvägen och har därigenom såväl möjlighet som rådighet att tillse att
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följdverksamheten i form av transporter fungerar. Vägen är har god sikt, har
iordningställda mötesplatser samt saknar oeftergivliga hinder till exempel större
träd, branter eller stora stenar. Vägen saknar vidare utfarter och är försedd med två
bommar, en vid anslutningspunkten till allmänna vägnätet och en vid infarten till
själva täktområdet. Någon uppenbar risk för fordonsolyckor utifrån det allmännas
eller enskildas perspektiv finns därför inte. Transportvägens utförande är enligt
Bolaget väl i paritet med vad som är acceptabelt i Uppsalas län, och på andra platser
i Sverige, för den sökta verksamheten.
Bolaget anser att logistiken är bra och att risken för olyckor förebyggts på många
olika sätt inne i täktområdet. Alltsedan ansökan inlämnats har de i ansökan angivna,
planerade åtgärderna redan utförts. I täktområdet finns nu två anlagda ramper upp
och ner i brytområdet. Säkerheten för interna transporter har förbättrats genom
enkelriktning som utförts. Även ytor för brytning och deponering finns anvisade
och skiljs åt tydligt via skyltning.
Bolaget menar därför, i motsats till nämnden, att det råder en god och säker logistik
i täkten. Inte heller har några olyckor skett under den icke oansenliga tiden på
platsen och inte heller har några incidenter noterats vid den återkommande
operativa tillsynen över verksamheten från tillsynsmyndighetens sida.
Behovet av återvinningsanläggningar och deponier som kan ta emot överskotts/schaktmassor är mycket stort inom Uppsala-Stockholmsregionen. Det rådet mycket
stor brist på deponier. Detta leder till långa och många transporter av massor inom
länet. Uppsala kommun är inne i ett expansivt utvecklingsskede med många byggoch anläggningsprojekt, och detsamma gäller för många av kommunerna norr om
Stockholm till följd av projektet Förbifart Stockholm. Det kostar ca. 13 kr per ton
och mil att transportera ballastmaterial och överskottsmassor. Vid
infrastrukturprojekt optimeras därför transportlängden så att mer av själva
anläggningsåtgärderna kan nås inom ramen för beviljade medel. Bolaget menar att
nämndens påstående om att transporterna inte kommer gå fulla saknar grund.
Behovet av ballastprodukter har ökat sedan 2017 med 10 miljoner ton till 96
miljoner i Sverige jämfört med 2016. I Stockholms län uppgår nu förbrukningen
hela 11 miljoner ton år 2017 och för Uppsala län 4,5 miljoner ton. Ökningen är en
fortsättning av den trend som påbörjades från 2014 som beror på ökat byggande.
Under år 2017 påbörjades byggnationen av 70 000 bostäder, och med stora
satsningar på bostadsbyggande så förväntas behovet av bergmaterial öka ytterligare.
Då det råder ett mycket starkt behov av mottagning av överskottsmassor, samtidigt
som man får gå ända tillbaka till 1990 för att hitta motsvarande siffror på ballastproduktionen i Sverige, talar detta för att Miljö- och hälsoskyddsnämndens
bedömning i den delen är alltför restriktiv.
Bolaget bedömer att det kommer att firmas erforderlig mängd massor för
efterbehandling av brytområdet, och tillräckliga ytor för hantering av dessa, även
om den maximala årliga brytvolymen ökas i enligt med ansökan. Täkten etablerades
år 2004 varpå täktarealen successivt utbrutits och ianspråktagits alltsedan dess.
Täktverksamheten är av sådan karaktär att det är behovet av material som styr
omfattningen på verksamheten. Lagerhållning är förenat med mycket stora
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kostnader varför produktionen inte i detalj kan styras, utan den varierar av
förklarliga skäl från år till år. Vid en utökad bryttakt ligger i sakens natur att även
bergsslänter och täktbotten utökas till följd av snabbare uttag av berg. Tillika ökar
därför även samtidigt behovet av massor för återställning av just dessa uppkomna
slänter. Härvidlag bör särskilt beaktas det tunna jordlager som råder på platsen
varpå andelen naturlig förekommande avtäckningsmassor som kan nyttjas för
efterbehandling är synnerligen ringa. Enligt SGU:s j ordartskarta utgörs jordarten av
"urberg med tunt eller osammanhängande jordtäcke". Detta ligger till grund för
bolagets ovanstående bedömning. Bolaget förtydligar också att efterbehandling
sker, i enlighet med villkor 19, succesivt under pågående verksamhet. Successiv
efterbehandling håller nere täktens intrång i naturmiljön samt förebygger samtidigt
risken damning från öppna jordytor i och med att vegetation etableras. I
Björklingetäkten måste dock transporter av råberg, från brytfronten i täktens södra
del ske till krossanläggningen och asfaltverket i norr, fortsätta hela verksamhetstiden. Efterbehandlingen inskränks därför nu till pallkanterna allteftersom
verksamheten fortskrider. Uppföljning av villkoren i tillståndet har skett
regelbundet vid tillsynsbesök med tillsynsmyndigheten och inga synpunkter på
efterlevnaden av villkor 19 har påpekats.
Mottagning av massor för återställning sker normalt aldrig helt jämnt över
tillståndstidens längd utan, i likhet med att behovet av berg varierar, varierar
behovet av massor för återställning I slutet av täktens livslängd, vid slutliga
efterbehandlingen, brukar behovet dock vara som störst. Det är inget som enbart
gäller för Björklingetäkten utan är ett etablerat arbetssätt för täktverksamheter i
stort. Bolaget tillämpar vid var tidpunkt företagsekonomiska principer och utför
successiv efterbehandling under tidsperioder på året när det är något lägre
produktionstakt (då kross- och asfaltproduktion är starkt säsongsbetonad) och
maskiner likväl finns tillgängliga. Därför kan momentet efterbehandling och
behovet av massor och ytor också variera i omfattning mellan olika år under
tillståndtidens längd. Det går därför inte att fullt ut likställa brytvolymen per år med
behovet av inkommande massor just samma år eller ens samma tidsperiod under
året. Det kostar lågt räknat schablonmässigt ca. 10-15 kr/ton att enbart flytta/lyfta
schaktmaterial och släntjustering med grävmaskin kostar ca. 10 kr/m2. Det finns
därför inget självändamål för bolaget att ta emot mer massor än det finns behov av,
och som det finns ytor för att hantera, på ett rationellt sätt.
Bolaget bedömer risken som låg att den successiva efterbehandlingen kommer att
påverkas negativt till följd av den förhöjda bryttakten då det samtidigt förutsätter
mer massor för just det ändamålet, enligt villkor 19. Bolaget bedömer att villkoret
kan efterkommas även om ett högre maximalt årligt uttag medges av
Milj öprövningsdelegationen.
Bolaget anser att produktionen av bergmaterial är betydligt lägre än behovet i det
aktuella området i stort. Produktionen behöver öka per år för att täcka behovet, bl.a.
med hänsyn till den förväntade befolkningsökningen. Entreprenadberg kan inte
ersätta behovet av en bergtäkt. Eventuella och enstaka, kortsiktiga materialöverskott
från samhällsbyggnadsprojekt medför ingen betydande påverkan på
materialförsörjningen sett ur ett längre tidsperspektiv. Entreprenadberg uppkommer
volymmässigt ojämnt över tid (oförutsett) beroende på att det losshålls med annat
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syfte, nämligen att bereda plats för annat arbete. Entreprenadberg har ofta ojämn
bergkvalité vilket förvårar att materialet kan certifieras och säljas på marknaden. I
täkten tas högkvalitativ asfaltballast fram som insatsvara för asfaltproduktion.
Tillfällig uppkomst av entreprenadberg kan därför inte utgöra något starkt skäl som
skulle minska behovet av en höjning av den maximala årliga produktionen i täkten
till 500 000 ton per år. Nuvarande tillstånd meddelades år 2011 och
ansökningshandlingarna upprättades utifrån ett förväntat behov år 2009-2010. Den
starka utvecklingen av behovet av ballastprodukter kunde vid den tidpunkten inte
förutses, vilket utgör grund för bolagets ändringsansökan.
Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och särskilt med beaktande av vad
SGU framtagit om behov, anser Bolaget att det inte finns skäl att ifrågasätta
Bolagets uppgifter om behovet av bergmaterial inom avsättningsområdet, och att
detta behov inte helt och hållet tillgodoses genom befintliga täkter eller från olika
bygg- och infrastrukturprojekt. Produktionen i täkten behöver öka i enlighet med
bolagets yrkande. Vad övriga motparter har anfört ger inte skäl till någon annan
bedömning
I det aktuella ärendet kan konstateras att det rör sig om en pågående täktverksamhet
som bedrivits på platsen sedan en lång tid tillbaka. Täkten är belägen i ett område
som är präglat av ett aktivt skogs- och jordbruk. Skogs- och jordbruk får, sett till
verksamheternas miljöpåverkan, anses vara en form av exploateringsföretag.
Täktens lokalisering är mot bakgrund av ovan därför väl känd för
lokalbefolkningen, och verksamhetens miljökonsekvenser i form av företrädelsevis
buller, vibrationer och luftstötar är vidare kända och väl dokumenterade under en
längre tid.
Tillstånd till bergtäktverksamhet och transporter av bergmaterial har lämnats av
prövningsmyndigheten i samband med flera tillståndsprövningar. Det rör sig således
inte om någon annan verksamhet än vad som tidigare befunnits tillåtlig på platsen.
Även om lokaliseringen enligt 2 kap 6 § milj öbalken, från legal utgångspunkt inte
skall anses given för en befintlig verksamhet vid ett ändringstillstånd, är den
uppenbart lämpligast med utgångspunkt från vad som är känt i ärendet. Bolaget
anser därför att ansökan om tillstånd inte ska begränsas på den grunden att det
bedöms produktionstekniskt svårt att ta emot deponimassor samtidigt som
produktionsvolymema av berg ökar, när det finns ett stort behov av att bryta
ytterligare bergmaterial inom avsättningsområdet.
Bolaget anser att sedimentationsanläggningens funktion och utförande lämpligen
bör hanteras inom ramen för tillsynen och inte vara en förutsättning för
ändringstillståndet. Detta då en lång provtagningsserie visar på godtagbar
ytvattenkvalité trots att dammen börjat uppvisa visst läckage i botten. Bolaget har
ett inbokat möte med tillsynsmyndigheten i maj där samråd kring kompletterad
sedimentationsanläggning bl.a. kommer ske. Bolaget har för avsikt att låta justera
och ersätta befintlig anläggning och nyanlägga två seriekopplade dammar med
längden 15 meter x 5 meter. Detta för att uppnå gynnsam geometrisk form.
Vattendjupet i dammarna blir ca 2 meter. I första dammen ordnas en anordning för
möjlighet till yt-/oljeavskiljning innan vattnet medges gå vidare till nästa damm.
Detta ger en volym på dammarna på 30 x 5 x 2 = 300 m3. Således en väl tilltagen
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dimensionering mot beaktande av den lagringskapacitet/ fördröjningsmöjlighet som
dessutom finns i -läkten sylta. Sedimentationsanläggningen kommer att placeras på
samma plats som tidigare. I enlighet med villkor 13 inväntar bolaget först
tillsynsmyndighetens godkännande. Efter att eventuella synpunkter och
godkännande av utförande och dimensionering erhållits, kommer Bolaget, så snart
väderförhållandena tillåter, att utföra anläggningen - dock senast 1 juli 2019.
Bolag menar sammanfattningsvis att nämndens farhågor kring risk för olyckor,
dispositionen inom täktområdet vid pågående verksamhet, bilekipagen, eller andra
milj östörningar som kommit till uttryck under ärendets gång, inte kan ges sådan
tyngd att det motiverar att den sökta produktionsökningen begränsas.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Mill 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.
42 § milj öbalken.
Tillåtlighet
Föreliggande ansökan gäller en ändring av en redan etablerad och tillståndgiven
verksamhet. Enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken får tillståndet vid en ändring av en
miljöfarlig verksamhet begränsas till att endast avse ändringen. Bolaget har bl.a.
tillstånd till brytning av 200 000 ton berg per år. Enstaka år får uttag om 300 000
ton berg ske. På grund av ökad efterfrågan ansöker Bolaget om en utökning av det
årliga uttaget till maximalt 500 000 ton. Bolaget har tidigare ansökt om
ändringstillstånd för utökad asfaltsproduktion från 50 000 ton per år till 150 000 ton
per år. Det ökade uttaget av berg kommer att innebära en ökad bryttakt, men ingen
ändring vad gäller bryt- och verksamhetsområde eller brytdjup.
Milj öprövningsdelegationen bedömer att utökningen inte kommer att ha någon ökad
påverkan på omgivningen av betydelse. Den ökade miljöpåverkan bedöms bestå av
längre eller fler perioder med bullerstörande delverksamheter såsom borrning,
skutknackning, krossning och sortering. Bullernivåerna bedöms vara desamma som
för befintlig verksamhet. Det finns få närboende som kan störas av buller från
verksamheten och avståndet till dessa är relativt långt.
Den ökade bryttakten kommer att medföra fler in- och uttransporter. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har i yttrande haft synpunkter angående ökad risk för
trafikolyckor på in- och utfartsvägen. Milj öprövningsdelegationen gör följande
bedömning angående det ökade antalet transporter till och från verksamheten. Inoch utfartsvägen används nästan uteslutande av trafik till och från täkten. Få eller
inga närboende använder vägen. Antalet transporter vid anslutningen till E4:an
kommer att öka, men ökningen bedöms vara acceptabel ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Trafikverket inte har haft några
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synpunkter gällande in- och utfartsvägen, trafikplatsen och anslutningen till E4:an.
Det finns inte heller några bostadsfastigheter i täktens respektive trafikplatsens
direkta närhet som kommer att påverkas i någon större utsträckning av
inbromsningar, accelerationer eller ökat trafikbuller från in- och utfartsvägen eller
vid trafikplatsen. Bolaget har låtit asfaltera in- och utfartsvägen och anlagt
mötesplatser för att förbättra trafiksäkerheten, vilket även är positivt ur damningsoch bullerhänseende.
Milj öprövningsdelegationen konstaterar, liksom Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
att de ökade antalet transporter kommer att medföra ökade utsläpp av föroreningar
till luft i foul' av koldioxid m.m. och att det finns en risk att lastbilar kommer gå
tomma till eller från verksamheten i högre grad vid en ökad bryttakt. Ökningen av
utsläpp av luftföroreningar inklusive koldioxid bedöms dock som acceptabel med
hänsyn till det behov av ballastmaterial som finns i närområdet. Den utökade
verksamheten bedöms inte heller i någon betydande mån motverka möjligheten att
uppnå det nationella milj ökvalitetsmålet om en minskad klimatpåverkan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även haft synpunkter gällande möjligheten att
deponera massor samtidigt som täktverksamhet pågår. De ser även en risk att det
kommer att vara svårt för Bolaget att uppfylla villkoret om successiv
efterbehandling Milj öprövningsdelegationen delar Bolagets bedömning att det
borde gå att uppfylla villkor nr 19 om successiv efterbehandling även vid en utökad
bryttakt.
Milj öprövningsdelegationen anser, liksom Miljö- och hälsoskyddsnämnden, att
sedimentationsdammens brister behöver åtgärdas, men delar Bolagets uppfattning
att det är tillräckligt om det sker inom ramen för tillsynsmyndighetens ordinarie
tillsyn. Bolaget har i ansökningshandlingarna angivit att upprustning av
sedimentationsdammen kommer att ske inom en snar framtid. Milj öprövningsdelegationen uppfattar det som ett åtagande från Bolagets sida att upprustning av
sedimentationsdammen kommer att ske.
Milj öprövningsdelegationens samlade bedömning är att ändringstillstånd enligt 16
kap. 2 a § milj öbalken i enlighet med Bolagets yrkande kan medges.
Motivering av villkor
Villkor 25, kontroll av vatten som avleds från sedimentationsdammen.
Milj öprövningsdelegationen delar Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppfattning att
villkor bör föreskrivas om att provtagning av utgående dagvatten från verksamheten
ska ske. Milj öprövningsdelegationen anser dock att det är lämpligt att
provtagningsfrekvens och provtagningsparametrar bestäms i samråd med
tillsynsmyndigheten som är insatt i verksamheten, och inte inom ramen för aktuell
prövning. För deponier finns särskild lagstiftning gällande kontroll av yt- och
grundvatten, NFS 2004:10. Detta ska beaktas vid uppdateringen av Bolagets
kontrollprogram.
Villkor 26, energiförsörjning
Milj öprövningsdelegationen förordar elanslutning av krossar- och sorteringsverk. I
detta fall bedöms dock tiden för nyinvesteringar i eldriven utrustning vara väl kort
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vid maximalt nyttjande och då tillståndet bedöms förfalla ca år 2025 vid en utökad
bryttakt. Miljöprövningsdelegationen ställer därför inte krav om elanslutning, men
det står dock naturligtvis Bolaget fritt att övergå till eldrift om de så önskar.
Bolaget har framfört att de överväger byte till miljövänligare bränslen inom ramen
för deras milj öledningssystem, men att maskintillverkarnas godkännande krävs för
att övergå till HVO-diesel eller biodiesel. Med beaktande av detta föreskriver
Miljöprövningsdelegationen i villkor att Bolaget årligen ska redovisa uppdaterade
uppgifter om maskintillverkarna godkänner att HVO-diesel eller biodiesel används i
deras utrustning eller ej.
Delegation
Delegationspunkten a
Om provtagning skulle visa förhöjda halter av förorenande ämnen, bör
tillsynsmyndigheten ges möjlighet att föreskriva ytterligare villkor om provtagning
och rening av vatten som avleds från verksamheten.

Delegationspunkten b
Om maskintillverkarna godkänner användning av HVO-diesel eller biodiesel i
kross- och sorteringsverk, är det rimligt att tillsynsmyndigheten ställer krav på byte
av bränsle.
Miljöprövningsdelegationens sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser att, om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten
går att förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 juli 2019.

Detta beslut har fattats av Milj öprövnings delegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Marie Låås.

Gunillå Sten?

Lars Andersson

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Miljöprövningsdelegationen

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se (Seveso)
Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen (aktförvarare Mats DahMn), 753 75 Uppsala
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Miljöskyddsenheten (LA 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 markoch miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och milj ödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Miljöprövningsdelegationens 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 den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsalaglansstyrelsen.se eller
telefonnummer 010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer.

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den
10 juni 2019 (dnr: 551-8241-17) beslutat att meddela Veidekke Industri AB
ändringtillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för täktverksamheten på
fastigheterna Tensta-Forsa 10:1 och 24:1 i Uppsala kommun. Ändringen
avser ett ökat uttag av berg från 200 000 ton per år, samt vid enstaka år
300 000 ton, till maximalt 500 000 ton per år.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, Ulls väg 28, Uppsala.
Aktförvarare är Mats Dahlen.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 24 juni 2019, då
delgivning anses ha skett.

