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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen Swerock AB 
Avd. Grus och Berg, Region Mellersta 
Box 877 
721 23 Västerås 

Kungörelsedelgivning 

Ändring av tillstånd enligt 9 kap. milj öbalken till täkt för 
Swerock AB på fastigheterna Dingtuna-Vändle 7:1, 7:3 och 
8:1 i Västerås kommun samt Åskebro 4:7 i 
Hallstahammars kommun 
Verksamhetskod 10.11 B enligt 4 kap. 6 §, 90.30 B enligt 29 kap. 48 § samt 90.110 C enligt 29 kap. 
41 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningens 
lägre kravnivå. 
2 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar med stöd 
av 16 kap. 2 § milj öbalken, Swerock AB (bolaget), med organisationsnummer 
556081-3031, ändring av Milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Västmanlands läns tillståndsbeslut den 14 december 2010, dnr. 551-13168-07 till 
bergtäkt och hantering av entreprenadmassor på fastigheterna i Dingtuna-Vändle 
7:1, 7:3 och 8:1 i Västerås kommun samt Åskebro 4:7 i Hallstahammars kommun. 

Ändringen gäller för: 
• Utökat uttag av berg till maximalt 1 miljon (1000 000) ton årligen. 

• Mottagning, krossning, sortering, lagring, lastning och utleverans av 
150 000 ton entreprenadberg årligen. 

Villkor 2 och 9 i gällande tillstånd ändras så att de får följande lydelse. 
2. Verksamheten får bedrivas helgfri måndag-fredag mellan klockan 6.00-18.00 
med följande undantag. 
Borrning, sprängning och skutbearbetning får inte påbörjas före kl. 7.00. 
Under månaderna juni, juli och augusti får krossning och sortering inte påbörjas 
före kl. 7.00. 

Tillsynsmyndigheten får vid enstaka tillfällen medge att arbetstiderna vid 
bergtäkten utökas. 

9. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än: 
50 dBA dagtid, helgfri måndag-fredag kl. 6.00-18.00 
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40 dBA nattetid, samtliga dygn kl. 22.00-6.00 
45 dBA övrig tid 

Momentana ljud mellan kl. 22.00-7.00 får högst uppgå till 55 dBA. 

Kontroll av buller ska ske minst en gång vart tredje år med hjälp av mätning och 
beräkning vid barmarksförhållanden. Dessutom ska, vid tidpunkter som 
tillsynsmyndigheten bestämmer, kontroll alltid göras vid förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller om det framkommit 
klagomål avseende buller från verksamheten. Mätning av buller och bestämning av 
ekvivalent ljudnivå dBA ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets råd och riktlinjer. 

I övrigt gäller tidigare meddelat tillstånd med villkor beslutat av 
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västmanlands län den 14 december 
2010, dnr. 551-13168-07 samt ändring av villkor beslutat av 
miljöprövningsdelegationen den 15 december 2011, dnr. 551-3912-11. 

Ansökan vad gäller att påbörja krossning och sortering kl. 6.00 under månaderna 
juni, juli och augusti avslås. 

Milj öprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. milj öbalken den i 
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen. 

Igångsättningstid 
Milj öprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts 
igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår. 

Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång. 

Verkställighet 
Milj öprövningsdelegationen bifaller bolagets yrkande om 
verkställighetsförordnande. Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

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 Vestmanlands tidning (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker 
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Sedan 90-talet bedriver Swerock verksamhet i bergtäkten i Vändle. Täkten är känd 
för sin höga kvalitet och bergmaterialet lämpar sig väl till ändamål inom väg, 
järnväg samt bygg- och anläggningsändamål. Berggrunden har hög strålning varför 
materialet inte används till betongtillverkning. 
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Efterfrågan på material från täkten är stor. Befintligt tillstånd medger ett årligt uttag 
på 700 000 ton. Inom några år är två större vägbyggnadsprojekt planerade, där 
täkten i Vändle ligger mycket strategiskt till både för leveranser av bergmaterial och 
asfalt. Bergtäkten i Vändle är även den enda i regionen med motsvarande 
bergkvalitet. För att kunna leverera produkter till dessa två projekt krävs att det 
årliga maximala uttaget på 700 000 ton utökas. Bolaget ansöker därför om ändring 
av det befintliga tillståndet där den årliga uttagsmängden för berg utökas till 1 
miljon ton. I olika bygg- och anläggningsprojekt uppstår det ofta ett överskott på 
berg. Bolaget ansöker om att få utöka den årliga hanteringen av entreprenadberg 
från 100 000 ton till 150 000 ton vilket skulle innebära att större hushållning kan 
ske med högkvalitativt bergmaterial. 

För att det ska vara möjligt att hantera en större mängd berg i täkten årligen och att 
ta emot och krossa mer entreprenadberg behöver arbetstiderna som gäller i 
tillståndet nu utökas för krossning. Villkoret som finns för arbetstider behöver 
därför ändras. Ett annat villkor för buller hänger ihop med villkoret för arbetstider 
och behöver också ändras. 

Bolagets bedömning är att det av både miljöskäl och av samhällsekonomiskt 
intresse är bättre att utöka verksamheten i en redan befintlig bergtäkt jämfört med 
att öppna en helt ny bergtäkt i ett tidigare orört område eftersom miljöpåverkan där 
blir stor. 

Tidigare tillståndsbeslut 
Gällande tillstånd till verksamheten beslutades av Milj öprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Västmanlands län den 14 december 2010, dnr. 551-13168-07. 
Tillståndet är giltigt t.o.m. den 31 december 2035 och medger brytning av totalt 10 
miljoner (10 000 000) ton berg och 1,2 miljoner (1 200 000) ton morän. Den årliga 
brytningen och förädlingen i täkten får uppgå till högst 700 000 ton berg och 
100 000 ton morän. Tillståndet omfattar även uppställning av kross- och 
sorteringsverk, mottagning och bearbetning av maximalt 100 000 ton 
entreprenadberg per år, mottagning och krossning av maximalt 50 000 ton asfalt, 
betong och tegel vid något enskilt tillfälle. 

Ett beslut avseende ändring av villkor 5 fattades den 15 december 2011 avseende 
efterbehandlingen av täkten. 

Inom täkten finns två asfaltverk uppställda av NCC Roads AB respektive PEAB 
Asfalt AB. Dessa drivs som separata verksamheter utöver tillståndet för täkten och 
regleras enligt beslut från Västerås stad. Mängden asfalt som tillverkas per år 
varierar beroende på efterfrågan men uppgår till 100 000 till ca 150 000 ton. 
Asfalttillverkningen påverkas inte av ansökan om ändringstillstånd. 

Under 2016 har bergtäkten i Vändle anmälts till Länsstyrelsen som 
Sevesoverksamhet enligt förnyad tillämpning av Sevesolagstiftningen. 
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Samråd 
Samråd genomfördes hösten 2016. Skriftligt samråd hölls under perioden den 1 till 
21 oktober med berörda fastighetsägare, närboende, Länsstyrelsen, Västerås och 
Hallstahammars kommuner samt övriga myndigheter. Inga föreningar eller 
organisationer bedömdes berörda av ansökan om ändringstillstånd. 

Ärendet kungjordes i Västmanlands läns tidning den 4 oktober 2016 och Västerås 
tidning den 1 oktober 2016. 

Under samrådet gavs möjlighet att lämna synpunkter på de planerade ändringarna 
av verksamheten. 

Samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Västerås och 
Hallstahammars kommun den 1 november 2016. Under mötet diskuterades bl.a. 
avgränsningen av MKB:n till att endast omfatta milj ökonsekvenserna till följd av 
den planerade verksamheten, inte den befintliga verksamheten. 

Länsstyrelsen meddelade att den planerade ändringen inte förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Ärendets handläggning 
Ansökan med milj ökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen 
den 20 december 2017. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen 
Vestmanlands Tidning och remitterades till Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
Hallstahammars kommun, Bygg- och milj öförvaltningen vid Hallstahammars 
kommun, Västerås stad, Miljö- och konsumentnämnden vid Västerås stad, Sveriges 
Geologiska Undersökning, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 
Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Yttranden har kommit in från Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen vid Västerås stad samt Bygg- och milj önämnden i 
Hallstahammars kommun. Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandena. 

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkanden 
1. Swerock AB (Swerock eller bolaget) yrkar att miljöprövningsdelegationen 

lämnar bolaget ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § andra meningen 
milj öbalken för utökad täktverksamhet inom fastigheterna Dingtuna-Vändle 
7:1, 7:3, 8:1 i Västerås kommun samt Åskebro 4:7 i Hallstahammars 
kommun enligt nedan. 

Utökat uttag av berg till maximalt 1 miljon ton berg årligen, 
Mottagning, krossning, sortering, lagring, lastning och utleverans av 
150 000 ton entreprenadberg årligen. 

Allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges nedan i 
ansökan jämte bilagor. 
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2. Swerock yrkar vidare att miljöprövningsdelegationen ändrar och fastställer 
villkor enligt följande. 

(i) Ändring av villkor 2 till att utöver vad som gäller enligt nuvarande 
villkor omfatta: 

krossning och sortering helgfri mån-fre kl. 6.00-18.00 

3. Swerock yrkar vidare att milj öprövningsdelegationen ändrar och fastställer 
villkor enligt följande. 

(i) Ändring av villkor 9 till att utöver vad som gäller enligt nuvarande 
villkor omfatta: 

50 dBA dagtid, helgfri måndag-fredag (kl. 6.00-18-00) 
40 dBA nattetid, samtliga dygn (kl. 22.006.00) 
45 dBA övrig tid 

4. Swerock yrkar slutligen att milj öprövningsdelegationen 

(i) Meddelar verkställighetsförordnande, dvs, förklarar att ändringen av 
tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 

(ii) Godkänner den till ansökan bifogade milj ökonsekvensbeskrivningen. 

Åtaganden 
1. Förslag till nytt kontrollprogram kommer att skickas till tillsynsmyndigheten 

senast tre månader efter att ett beslut om ändring av befintligt tillstånd 
vunnit laga kraft. 

2. Skyddsåtgärder som kommer att vidtas framöver för att kontrollera att 
verksamheten inte medför påverkan på närliggande hus är fortsatta 
mätningar i samband med sprängning. 

3. Nedanstående försiktighetsmått kommer att vidtas för att minska risken för 
olyckor och utsläpp: 

+ Milj öklassade oljor och drivmedel, vilka minskar den långsiktiga negativa 
miljöpåverkan vid eventuell spridning till mark och vatten. 

+ Rutiner för sanering och anmälan till kommunens räddningstjänst finns och 
är kända av personal och underentreprenörer. Rutinerna innebär bl.a. att 
saneringsutrustning för att begränsa eventuella utsläpp finns på 
anläggningen samt i lastmaskiner 

• Maskiner som inte används ställs upp på avsedd yta. 

4. Idag använder Swerock lokalt bullerskydd vid borrning, för att säkerställa 
att begränsningsvärdet innehålls. Swerock åtar sig att vidta motsvarande 
skyddsåtgärder vid ansökt verksamhet. 
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Förslag till villkor 
Bolaget föreslår ändring av villkor 2 så att villkoret får följande formulering. 

"Verksamheten får bedrivas helgfri måndag-fredag mellan klockan 06.00-18.00 
med följande undantag. 

• Borrning, sprängning och skutbearbetning får inte påbörjas före klockan 
07.00. 

Krossning och sortering får bedrivas helgfri måndag-fredag mellan klockan 06.00-
18.00. 

Tillsynsmyndigheten får vid enstaka tillfällen medge att arbetstiderna vid 
bergtäkten utökas." 

Bolaget föreslår ändring av villkor 9 så att villkoret får följande formulering. 
"Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid bostäder än: 

50 dB(A) dagtid, helgfri måndag-fredag (klockan 06.00-18.00) 
40 dB(A) nattetid, samtliga dygn (klockan 22.00-06.00) 
45 dB(A) övrig tid 

Momentana ljud mellan klockan 22.00-07.00 får högst uppgå till 55 dB(A). 

Kontroll av buller ska ske minst en gång vart tredje år med hjälp av mätning och 
beräkning vid barmarksförhållanden. Dessutom ska, vid tidpunkter som 
tillsynsmyndigheten bestämmer, kontroll alltid göras vid förändring av 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller om det framkommit 
klagomål avseende buller från verksamheten. Mätning av buller och bestämning av 
ekvivalent ljudnivå dB(A) ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets råd och 
riktlinjer." 

Bolagets beskrivning av verksamheten 

Swerock AB driver sedan 90-talet verksamhet i bergtäkten i Vändle i Västerås och 
Hallstahammars kommuner. Gällande tillstånd är från 2010 och gäller för att ta ut 
10 miljoner ton berg och 1,2 miljoner ton morän till och med den 31 december 
2035. Kvaliteten på berget i täkten är mycket god och lämpar sig väl för tillverkning 
av asfalt och ballastmaterial som används vid byggande av vägar och järnvägar där 
kvalitetskraven är särskilt höga. Kvaliteten på berget är så pass bra att det kan 
användas istället för naturgrus. I tillståndet begränsas uttagbar mängd berg årligen 
till 700 000 ton. 

Den planerade ändrade täktverksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 
miljöbalken. Hanteringen av miljöfarliga ämnen, sprängmedel omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
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kemikalieolyckor (Seveso). Vid varje sprängning används ca 15 ton sprängmedel. 
Till ansökan om tillstånd enligt milj öbalken bifogas därför ett handlingsprogram. 

Föreliggande ansökan omfattar ett ändringstillstånd och inte en omprövning av 
pågående verksamhet. För att säkerställa tillgången på lämpligt ballastmaterial 
ansöker Swerock om ändring av befintligt täkttillstånd. Ansökan innebär att 
maximalt årligt uttag ändras från 700 000 ton till 1 000 000 ton berg, att 
arbetstiderna för krossning utvidgas samt att mottagning och hantering av 
entreprenadberg ska kunna ske i täkten i större utsträckning än i dagsläget. 

Arealer och nivåer 
Verksamhetsområdets yta uppgår till ca 81 ha och brytområdet till en yta om 53 ha. 
Det befmtliga tillståndet medger brytning ner till som lägst + 15 m (RHOO) vilket är 
ca 15 meter lägre än den omkringliggande marken. Brytriktningen är för närvarande 
och framledes i huvudsak mot nordväst. Ansökan om ändring av tillståndet medför 
inga förändringar när det gäller gränser för verksamhetsområde, brytområde eller 
täktbottennivå jämfört med gällande tillstånd. 

Kvantiteter 
Den totala utvinningsbara bergkvantiteten inom brytområdet beräknas uppgå till ca 
10 miljoner ton. Årsproduktionen uppgår till 650 000 till 700 000 ton men 
efterfrågan är större. Bolaget yrkar därför om möjlighet att kunna producera upp till 
1 000 000 ton bergkross årligen. 

Tidplan 
Det befintliga tillståndet gäller till och med den 31 december 2035. Den totala 
brytningstiden enligt tidigare täktplan har beräknats till ca 25 år med ett maximalt 
årligt uttag om 700 000 ton berg. Den planerade ändrade verksamheten med ett 
högre årligt uttag innebär att brytningstiden förkortas till ca 20 år. Efterfrågan styr 
det årliga uttaget och således även den totala brytningstiden med ett 
ändringstillstånd. 

Brytning av berg 
Med den planerade ändringen av verksamheten kommer brytning av berg att ske i 
en snabbare takt än vad som angivits i ansökan om tillstånd. Däremot kommer 
brytningen att ske på samma sätt som presenteras i ansökan från år 2007. 

Inför bollning och sprängning friläggs berget från vegetation och det översta 
jordlagret avbanas. Avbanade jord- och moränmassor läggs i upplag inom området. 
När bergytan rensats borras hål i berget för sprängladdning. Borrning görs med en 
dieseldriven larvbandsburen borrvagn försedd med pallborrningsaggregat och 
dammsugningsutrustning. Borrning sker ca en vecka inför varje sprängning, 
vardagar mån till fre kl. 7.00-18.00. Den planerade ändringen av verksamheten 
medför att borrning kommer att kunna ske inom samma tider men antalet veckor 
som borrning pågår kommer att utökas med ca fem veckor per år. 

Sprängämnet i bulkform anländer samma dag som sprängning sker. Produkterna 
som används vid sprängningsarbetet levereras i två för ändamålet godkända fordon, 
ADR-klassade bulktransporter. 1 den ena transporteras bulksprängmedel bestående 
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av fyra olika komponenter, i trögflytande form, vilka var för sig inte utgör något 
funktionellt sprängmedel. I fordonet förvaras produkterna i åtskilda behållare. I det 
andra transporteras bottenladdningar och patroner till borrhålens toppladdning samt 
tändare. Det sker således ingen förvaring av sprängmedel i täkten. I dagsläget 
uppgår antalet sprängningar till ca 12 st per år. Den planerade ändringen av 
verksamheten medför en ökning med fem sprängningar per år, till ca 17 
sprängningar per år. Storleken på salvorna kommer även fortsättningsvis omfatta 
60-70 000 ton. 

Knackning med hydraulhammare 
Skutknackningen utförs med en hydraulhammare på en grävmaskin och sker på 
nivån + 15 nära brytfronten, med bergväggar som naturliga bullerskärmar. I 
dagsläget sker skuthantering ca en vecka efter varje sprängning. Den planerade 
ändringen av verksamheten medför att skutknackningen kommer att öka med fem 
veckor per år till totalt 17 veckor per år. 

Krossning och sortering 
För krossverksamheten medför den planerade ändringen ändrade arbetstider. 
Finkrossning och efterkrossning sker på nivå + 15. Kross- och sorteringsverk drivs 
direkt med hjälp av dieselverk. 

I dagsläget sker krossning kontinuerligt helgfria vardagar måndag till fredag kl. 
7.00-18.00. Den planerade ändringen av verksamheten medför att krossning 
påbörjas kl 6.00. Arbetstiderna för krossning utökas därmed för att krossning av 
utökat uttag ska kunna ske. 

Mottagning av entreprenadberg 
Enligt gällande tillstånd har Swerock möjlighet att hantera upp till 100 000 ton 
entreprenadberg per år från olika infrastrukturprojekt i regionen där den uppstår 
överskott av bergmassor. På sikt bedöms denna mängd vara för liten varför 
föreliggande ansökan innefattar hantering av upp till 150 000 ton entreprenadberg 
per år. Upplagsytan är belägen inom verksamhetsområdet. Entreprenadberget 
krossas i mobil krossningsa.nläggning som tas in i täkten och läggs därefter i 
ordnade upplag. Utleverans sker kontinuerligt och beror av efterfrågan på 
ballastmaterial. 

Beroende på kvaliteten på entreprenadberget kan uttaget av berg från bergtäkten 
minska för i första hand ballastfraktioner till obundna lager. 

Maskinpark 
För dagens verksamhet används lastmaskiner, grävmaskin, kross- och 
sorteringsanläggning, borrvagn och asfaltverk. Den planerade ändringen av 
verksamheten medför inga förändringar i maskinparken. 

Transportvägar och trafik 
Infartsvägen från väg 56 är en enskild väg som bara leder till täkten. Det finns inga 
boende utmed infartsvägen. Antalet transporter utifrån dagens tillståndsgivna 
mängder har beräknats uppgå till i genomsnitt 125 transporter per dag (250 
fordonsrörelser per dag). Antalet transporter som kan genereras av den planerade 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 

2018-10-26 

9 (24) 

Dnr: 551-8216-17 

utökade verksamheten i täkten medför totalt upp till 165 transporter per dag (330 
fordonsrörelser per dag). Beräkningarna är ett värstascenario där förutsättningarna 
är att inga transporter antas vara returtransporter, dvs, transport in med 
entreprenadberg och att samma bil tar med sig material ut från -läkten. 

I normalfallet sker transporterna så att transporter som kör in entreprenadberg även 
transporterar ut ballastmaterial från täkten så att tomma transporter undviks i 
möjligaste mån. 

Arbetstider 
Arbetstiderna som gäller enligt befintligt tillstånd är följande. 

"Verksamheten får bedrivas helgfri måndag-fredag mellan klockan 06.00-18.00 
med följande undantag: 

Borrning, sprängning, skutbearbetning och krossning får inte påbörjas före klockan 
07.00. 

Tillsynsmyndigheten får vid enstaka tillfällen medge att arbetstiderna vid 
bergtäkten utökas." 

Ansökan om ändring av tillståndet omfattar en utökning av arbetstiderna för 
krossning så att krossning ska kunna ske helgfria vardagar mån-fre kl. 6.00-18.00. 

Normal arbetstid i täkten kommer dock fortfarande att vara mån-fre kl. 7.00-18.00. 
De utökade arbetstiderna krävs under perioder med högre produktionsintensitet och 
kommer att tillämpas vid behov. 

Bränsle och kemikalier 
Maskinparken använder dieselolja av miljöklass 1. Drivmedel förvaras i ADR-
tankar med invallning och taköverbyggnad. Smörjmedel och andra kemikalier 
förvaras i separat container. Tankning sker för ändamålet iordningsställd plats så att 
risk för förorening till mark och vatten minimeras. Bränslehantering sker genom 
droppfria snabbkopplingar till dieseltankarna. Oljeupptagande granulat förvaras i 
täkten så att spill snabbt kan tas omhand. 

Elförsörjning 
Samtliga fasta installationer såsom t.ex. pumpar, våg, kontor mm drivs via det fasta 
elnätet. 

Tillägg vid komplettering daterad den 30 april 2018: 
Den stora stationerade efterkrossen, sorteringsverket och delar direkt anslutna till 
denna anläggning, som den fasta förkrossen, drivs idag med el från elnätet. Inte med 
hjälp av dieselverk. Mobila anläggningar som ex. mobila förkrossar, som tas in 
tillfälligt i täkten för att klara toppar i produktionen, är dieseldrivna. Dessa 
anläggningar placeras nära brytfronten och sprängsalvan, flyttas ofta och är inte 
möjliga att ansluta till det fasta elnätet. 
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Efterbehandling 
Ansökan om ändring av tillståndet medför ingen förändring av efterbehandlingen 
utan planeras utföras som beskrivits i ansökan om tillstånd år 2007 och gällande 
tillstånd. 

Egenkontroll 
Egenkontrollprogram för verksamheten fmns sedan tidigare. Om ändringstillstånd 
meddelas kommer kontrollprogrammet att omarbetas i den mån det behövs för att 
anpassas till det nya beslutet. Förslag till nytt kontrollprogram kommer att skickas 
till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att ett beslut om ändring av 
befmtligt tillstånd vunnit laga kraft. 

Miljökonsekvensbesluivning 

Den ändrade verksamheten kommer främst att medföra miljöpåverkan i form av 
buller från krossanläggningen och fler tunga transporter till och från täkten. Drift av 
av maskinerna i täkten behöver utformas så att bullerkraven i tillståndet klaras. 
Utsläppen till luft bedöms minska totalt sett i och med ändringen av verksamheten 
jämfört med om ballastmaterial istället transporteras till regionen från täkter belägna 
på längre avstånd för att efterfrågan inte kan tillgodoses lokalt. En ändring av 
verksamheten såsom bolaget presenterar i ansökan medför en begränsad 
miljöpåverkan till omgivningen. Miljöpåverkan bedöms sammanfattningsvis som 
acceptabel. 

Alternativ till ändring 
Efterfrågan på ballastmaterial kvarstår även om ändringstillstånd för befmtlig 
täktverksamhet i Vändle inte skulle medges. Alternativen för att klara efterfrågan på 
ballastmaterial är att antingen transportera motsvarande mängder ballastmaterial 
från andra täkter på längre avstånd eller att öppna en ny bergtäkt någon annanstans 
som komplement till bergtäkten i Vändle. De förväntade kostnaderna och 
miljöpåverkan för dessa alternativ bedöms vara avsevärda. 

Planförhållanden 
Översiktsplan för Västerås kommun, ÖP 2026  
I ÖP 2026 beskrivs att sex kommuner i Västra Mälardalen tillsammans med berörda 
länsstyrelser tidigare har arbetat med materialhushållningen i regionen för att hitta 
en långsiktigt hållbar användning av grus- och bergmassor. Inom utpekade områden 
prioriteras möjligheten att bryta berg framför annan markanvändning. Ett av 
områdena som pekats ut är där Vändle bergtäkt ligger. 

Översiktsplan 2011 för Hallstahammars kommun 
Hallstahammars kommun har en växande trend i befolkningsstatistik och man 
räknar med en utbyggnad av både bostäder och infrastruktur den närmaste tiden. Av 
översiktsplanen framgår att det inte finns någon annan täkt i kommunen än Vändle 
bergtäkt. Rekommendationen i planen är att kvarvarande åspartier bör sparas. I 
materialhushållningsplanen som togs fram av kommunen 2001 har några områden 
översiktligt bedömts som lämpliga för bergtäkter. Lämpliga områden för bergtäkter 
bör skyddas mot åtgärder som kan förhindra eller försvåra framtida 
bergtäktsverksamheter. 
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Hushållning med berg- och grusmassor 
Rapporten är framtagen för att mål och riktlinjer för en hållbar masshantering i 
Västra Mälardalen ska kunna uppnås. Behovet av högkvalitativt ballastmaterial till 
betong har förändrats och är idag en bristvara i regionen på grund av högt 
aktivitetsindex i regionen. Av rapporten framgår ett antal utpekade områden i 
Västerås och Hallstahammars kommuner som anses vara lämpliga lokaliseringar för 
bergtäkter. Dessa områden har utpekats som intresse för den regionala 
materialförsörjningen och ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra framtida 
utvinning. Täktverksamhet ska i första hand lokaliseras till dessa utpekade platser. I 
ÖP 2026 har Västerås stad valt att peka ut nio av dessa plaster. I Hallstahammars 
kommun har fyra områden översiktligt bedömts som lämpliga för bergtäkter. 

Alternativa lokaliseringar och nollalternativet 
Huvudalternativ (alternativ 1)  
Alternativ 1 innebär att en ändring av tillståndet meddelas enligt bolagets ansökan 
och att en utökad mängd berg kan brytas med anpassade arbetstider och med utökad 
hantering av entreprenadberg. Verksamheten är redan etablerad i området och har 
pågått på platsen sedan 90-talet. Ett meddelat ändrat tillstånd för bergtäkten i 
Vändle innebär att brytning av högkvalitativt berg kan ske i tillräcklig omfattning 
för att klara regionens och kommunernas behov av krossat berg till bygg- och 
anläggningsändamål, asfalt och järnvägsballast, utan onödigt långa transporter. 
Täkten är även väl lokaliserad för kommande ombyggnationer av El8 (Västj ädra-
Köping) och Väg 56 (Västjädra-Kvicksund) vilket innebär att det är en stor 
milj övinst att kunna genomföra projekten med lokalt producerad ballast och asfalt 
och därmed undvika onödigt långa transporter med större miljöpåverkan. 

Alternativa lokalisering 
I det fall ett ändrat tillstånd för bergtäkten i Vändle inte meddelas utgörs alternativa 
lokaliseringar av andra redan tillståndsgivna bergtäkter. De alternativa 
lokaliseringarna har begränsats till en radie om ca två mil från Vändle för att 
transportavståndet till avsättningsområdet ska bli jämförbart. Ett fåtal bergtäkter 
ligger utanför denna radie och bedöms därför vara belägna på ett för långt avstånd. 

För att klara efterfrågan, i det fall utökat tillstånd till Vändle inte medges, måste 
ballastmaterial köras in till regionen från täkter som är belägna på längre avstånd 
från avsättningsområdet och med sämre kvalitet jämfört med bergtäkten i Vändle. 
De alternativa lokaliseringarna har begränsade mängder för uttag i respektive 
tillstånd vilket innebär att även om material skulle levereras härifrån bedöms inte de 
tillståndsgivna mängderna motsvara efterfrågan. Dessutom finns tveksamheter 
avseende kvaliteten på bergmaterialet. 

Bolaget har även studerat möjligheten att öppna en ny bergtäkt för att klara den 
ökade efterfrågan på bergmaterial. De planerade vägbyggnadsprojekten är 
planerade att starta inom några år och bolagets bedömning är därför att 
prospektering för en ny täkt, upprättande av en ansökan samt prövning av denna tar 
längre tid än till planerade byggstarter. Tillgången på ballastmaterial måste därför 
säkerställas på något sätt. 
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Nollalternativ 
Nollalternativet i detta fall innebär att ändringen av det befmtliga tillståndet inte 
medges och att verksamheten kommer att fortsätta enligt det gällande tillståndet. 
Detta innebär att produktionen av högkvalitativ ballast till väg- och 
anläggningsändamål, asfalt samt till järnvägsballast inte kan ske i tillräcklig 
omfattning i Vändle och i Västerås och Hallstahammars kommuner eftersom bristen 
på bergtäkter med motsvarande höga kvalitet, tillräcklig tillståndsgiven mängd och 
geografiskt närliggande läge, saknas. Huvudsakliga miljökonsekvenser av 
nollalternativet bedöms vara (- negativ påverkan, + positiv påverkan): 

- Efterfrågad volymökning av ballastmaterial får köras in till regionen från 
andra täkter med sämre kvalitet och som är belägna på ett längre avstånd. 
Det resulterar i längre och dyrare transporter jämfört med om utökad 
produktion kan ske i Vändle. 

- Öppnande av en helt ny bergtäkt i ett tidigare orört område medför stora 
konsekvenser för miljön. 
Prospektering för en ny täkt med motsvarande höga kvalitet tar lång tid och 
de ekonomiska konsekvenserna är mycket stora. Tidsaspekten utgör ett 
problem för de planerade vägbyggnadsprojekten som planeras starta inom 
några år. Att få tillstånd för en ny täkt och få den i drift tar längre tid än till 
byggstarten. 
Hushållning av högkvalitativt ballastmaterial från Vändle kan inte ske om 
inte utökad hantering av entreprenadberg medges. 

+ Antalet sprängningar i Vändle utökas inte. 
+ Perioder för borrning och skutspräckning utökas inte. 
+ Arbetstider för krossning utökas inte. 

Områdesskydd 
Täktområdet berör inte något område med skydd, enligt miljöbalken, som 
nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur-
och växtskyddsområde, strandskyddsområde, miljöskyddsområde eller Natura 2000 
område. 

Bostadsbebyggelse 
Området är i sin helhet relativt glest bebyggt. Närmaste bostadsbebyggelse är 
belägen ca 390 m nordost och nordväst om brytområdesgränsen. 

Förutsedd miljöpåverkan 
Utsläpp till luft 
Den planerade ändrade verksamheten kommer att påverka luften genom 
avgasutsläpp från den mobila maskinparken, interna transporter inom 
verksamhetsområdet och trafik till och från området. 

De skadliga föroreningarna från fordon och maskinparken består huvudsakligen av 
koldioxid, kväveoxider, kolväten, partiklar (PM10), kolmonoxid och 
svaveldioxider. Konsekvenserna av utsläppen är bl.a. att kolväten samverkar med 
kväveoxider i atmosfären och bildar marknära oxon, som kan ge skador på skog och 
gröda. Många kolväten är också skadliga för människors hälsa. Kväveoxider och 
svavel bidrar till försurning av mark, skog och akvatiska ekosystem. Kväveoxidema 
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har också en gödslingseffekt på skog och mark. Den ökande halte av koldioxid från 
fossila bränslen bidrar därutöver till att förstärka växthuseffekten. 

Luften påverkas även av damning från arbets- och transportytor samt upplag under 
torrperioder. Damning inom täkten är främst ett arbetsmiljöproblem. Det något 
grövre totaldammet kommer att orsaka neddamning av mark och vegetation inom 
maximalt något eller några hundra meter från täkten enligt rapport från MinBaS II. 

Swerock har tillgång till en maskinpark som är väl underhållen och som fortlöpande 
förbättras. När maskinparken uppdateras beaktas kravet om att bästa möjliga teknik 
ska användas, vilket bidrar till att begränsa utsläppen av avgaser. Den mobila 
maskinparken drivs med dieselolja av miljöklass 1 medan fasta installationer drivs 
via elnätet. 

För att undvika problem med damning är krossanläggningen försedd med utrustning 
för bevattning och dammsugare. Dammbekämpning av transport- och upplagsytor 
sker genom bevattning. 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningarna bedöms i 
sammanhanget som mycket liten. Med vidtagna skyddsåtgärder och med 
verksamhet utanför tätbebyggt område ses inga risker att djur, växter eller 
kulturvärden skulle ta skada. Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte heller påverka 
människors hälsa. Verksamheten bedöms vidare inte medverka till att 
milj ökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. 

Påverkan på mark och vatten 
Utsläpp till mark och vatten skulle kunna ske genom läckage av petroleumprodukter 
från arbetsmaskiner samt spill från sprängmedelshantering. Vidare kan föroreningar 
spridas genom partiklar i vattnet som kan påverka mark och vatten negativt. 
Suspenderat material i det idag avledda vattnet från täkten analyseras två gånger per 
år. Vid de flesta tillfällen är halten lägre än detektionsgränsen <5 mg/l. Det har inte 
kunnat ses någon korrelation mellan nederbörd och halt suspenderat material i 
utgående vatten. Utsläpp till vatten av petroleumprodukter i samband med en 
eventuell olycka kan skada såväl flora som fauna samt kvaliteten på grundvattnet i 
närområdet. Därutöver uppkommer vid sprängning ett visst spill av sprängmedel, 
vilket kan ge upphov till högre kvävehalter i ytvattnet inom täkten. 

Provtagning av vattenkvaliteten sker regelbundet enligt kontrollprogrammet för 
täkten och sker genom stickprovtagning på vattnet som pumpas ut. Parametrar som 
analyseras är bl.a. totalkväve, suspenderat material, pH och klorid. 

Totalt sett beräknas inte utsläppet av kväve öka eftersom föreliggande ansökan om 
ändring inte medför någon utökning av den totala tillståndsgivna mängden berg. 
Däremot kan det årliga utsläppet av kvävespill från sprängningar beräknas öka 
något till följd av större årligt uttag av berg och fler sprängningar. Eftersom ansökan 
om ändring av tillståndet omfattar ett utökat uttag av berg med ca 40 % kan 
mängden kväve i utgående vatten från täktområdet förväntas öka med motsvarande 
andel per år under den tid som är kvar av gällande tillstånd. Det är mindre troligt att 
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halterna suspenderat material skulle öka med ökad brytningstakt då vattnet som når 
pumpgropen i läkten transporteras relativt långt genom täktbotten (syltan) innan det 
når fram  till pumpgropen. 

Närliggande brunnar kontrolleras regelbundet enligt kontrollprogrammet för täkten 
både avseende vattennivå och kvalitet. Eftersom varken brytdjup eller gränser för 
täkten förändras i och med föreliggande ansökan om ändring görs ingen annan 
bedömning om påverkan på närliggande brunnar än den som framgår av ansökan 
om tillstånd 2007. 

Med aktsamhet, vidtagna skyddsåtgärder och de förbehåll som gäller inom ramen 
för gällande tillstånd bedöms risken för utsläpp till mark och vatten vara begränsad. 
Swerock kommer att fortsätta med kontroller och provtagning samt vid behov vidta 
åtgärder för att minska halter av kväve och partiklar i utgående vatten. 

Den utökade brytningen bedöms inte påverka det totala kväveläckaget, men kan öka 
årligen till följd av fler sprängningar. Den utökade hanteringen av entreprenadberg 
bedöms inte påverka mark- och vatten vilket kan säkerställas i samband med övrig 
provtagning 

Buller 
Gällande villkor är utformat enligt Naturvårdsverkets vägledning om industribuller 
(SNV RR 1978:5 rev. 1983) 

Generellt gäller att ljud från verksamheten nere i täkten får en mindre spridning, 
medan ljud från verksamheter som pågår högt i terrängen (t.ex. 
topphammarborrning) av naturliga skäl får en större spridning. Ljudet från en 
borrigg består dock av en relativt stor andel högfrekventa tonkomponenter som 
dämpas snabbare med avståndet jämfört med lågfrekvent ljud från t.ex. en förkross. 

Swerock har genom WSP Akustik låtit utföra en bullerutredning avseende den 
samlade verksamheten. Av utförd beräkning framgår att gällande villkor för buller, 
50 dBA dagtid kl. 7.00-18.00 och 45 dBA kvällstid kl. 18-22 klaras. Föreliggande 
ansökan om ändring innebär även en förändring av villkor 9 där villkorets nya 
föreslagna utformning bygger på Naturvårdsverkets nya riktlinjer för buller 
"Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 från april 
2015. Den nya vägledningen innebär att dagtid räknas från kl. 6.00 då riktvärdet är 
50 dRA. 

Dagens verksamhet skulle riskera att överskrida begränsningsvärdet för buller 
dagtid om 50 dBA utan skyddsåtgärder för borrning. Idag använder Swerock lokalt 
bullerskydd vid borrning för att säkerställa att begränsningsvärdet innehålls. 
Swerock åtar sig att vidta motsvarande skyddsåtgärder vid ansökt verksamhet. 

Föreliggande ansökan innebär förändrade arbetstider för krossning som med 
gällande tillstånd får påbörjas från kl. 7.00. I ansökan om ändring av tillståndet 
yrkar bolaget på att arbetstiderna för krossning ska vara helgfria vardagar mån till 
fre kl. 6.00-18.00. 
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Den utförda bullerutredningen visar att föreslagna ändring av villkoret för buller 
klaras både i nuläget samt i de olika framtida värsta scenarierna. 

Följande skyddsåtgärder föreslås för att förbättra bullersituationen. 
- Mätningar av buller genomförs enligt tillståndet för att kontrollera att 

verksamheten klarar bullervillkoret. 
Upplag kan vid behov användas som bullerskydd. 

- Mobil skärm eller annan åtgärd kommer att vidtas för att minska 
spridningen av buller vid borrning. 

- Transporterna till och från täkten kommer i möjligaste mån att fungera som 
returtransporter för att minska buller från transporter. 

Med beaktande av bullerutredningen görs bedömningen att verksamheten kan 
bedrivas enligt bolagets yrkanden. Bullernivåerna till följd av verksamheten har 
beräknats underskrida gällande och föreslagna förändrade begränsningsvärden för 
buller. 

Vibrationer och luftstötvåg 
De begränsningsvärden som gäller enligt tillståndet för sprängning är 4 mm/s för 
vibrationer och 100 Pascal i frifåltstryck som luftstötvåg. 

Enligt gällande tillstånd ska kontroll vid sprängning ske minst fyra gånger per år. 
Mätningar ska även utföras om tillsynsmyndigheten påtalar det och om 
verksamheten förändras. 

Mätningar har skett vid varje sprängning sedan år 2012, vid mätpunkter som 
fastställts i kontrollprogrammet för täkten. Resultatet varierar från <1 till 3,74 mm/s 
för vibrationer och högsta uppmätta värdet på luftstötvåg har varit 70,2 Pa. Sedan 
2012 har 58 % av mätningarna för vibrationer uppmätts till <1 mm/s. 

Sprängningarnas omfattning kommer inte utökas utan omfattar samma storlek som 
nu, ca 60-70 000 ton eller mindre, vid varje enskild sprängning. 

Skyddsåtgärder som kommer att vidtas framöver för att kontrollera att 
verksamheten inte medför påverkan på närliggande hus är fortsatta mätningar i 
samband med sprängning. Uppstår högre värden kan sprängplanen omarbeta, t.ex. 
kan borrhålsdiametern reduceras eller mindre salvor skjutas för at vibrationerna ska 
bli lägre. 

Åtgärder för att reducera risken för stenkast har hittills inte behövts annat än de som 
gäller enligt praxis. Skulle problem uppstå måste sprängplanen omarbetas när det 
gäller brytriktningar etc. för att avhjälpa problemet. 

Ansökan om ändring medför inte några förändringar i brytplanen vilket innebär att 
sprängningarna kommer att fortsätta som i dagsläget men utökas något i antal per 
år. Av hittills uppmätta resultat från sprängningarna bedöms miljöpåverkan från 
markvibrationer och luftstötvågor ligga på en acceptabel nivå för de boende och 
under begränsningsvärden i gällande tillstånd. Någon förändring förväntas inte. 
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Transport och säkerhet 
Den tunga trafiken innebär en olycksrisk och kan därutöver upplevas som störande 
avseende på buller och damning. Om den planerade ändrade verksamheten bifalls 
kommer antalet transporter att öka. Den planerade verksamheten har beräknats 
medföra en ökning av antalet transporter med 40 transporter per dag (80 
fordonsrörelser per dag). På väg 56 innebär detta att den täktrelaterade trafiken 
motsvarar 1,8 % av den totala trafiken och 13,9 % av den tunga trafiken. 
Utökningen av verksamheten bidrar således till en ökning av transporter på väg 56 
omfattande 0,4 % av den totala trafiken och 3,4 % av den tunga trafiken. 

Vid en eventuell olycka med fordon inom området finns det en potentiell risk för 
läckage av diesel och motorolja till mark och vatten. Nedanstående 
försiktighetsmått kommer att vidtas för att minska risken för olyckor och utsläpp: 

Milj öklassade oljor och drivmedel, vilka minskar den långsiktiga negativa 
miljöpåverkan vid eventuell spridning till mark och vatten. 
Rutiner för sanering och anmälan till kommunens räddningstjänst finns och 
är kända av personal och underentreprenörer. Rutinerna innebär bl.a. att 
saneringsutrustning för att begränsa eventuella utsläpp finns på 
anläggningen samt i lastmaskiner. 
Maskiner som inte används ställs upp på avsedd yta. 

I övrigt ska transportvägar inom området hålla en så god standard att olycksrisken 
minimeras. Infartsvägen är sedan tidigare asfalterad och städas regelbundet för att 
förhindra problem med damm. 

Den ändrade verksamheten kommer att medföra ökade transporter men dessa 
bedöms utgöra en mycket begränsad del av den totala trafiken på väg 56. 

Rekreation och friluftsliv 
Den ändrade verksamheten bedöms medföra en påverkan på friluftslivet främst 
genom buller och sprängningar. Påverkan på friluftslivet bedöms dock som liten 
beroende på att ändringarna är av mindre omfattning. 

Resurshushållning 
Om ändringarna av tillståndet medges kan en bättre resurshushållning ske. När det 
gäller uttagstakten av bergmaterial i täkter generellt är det alltid efterfrågan och 
samhällets behov av ballastmaterial som styr. Eftersom det finns ett nationellt 
milj ömål om att minska användningen av naturgrus då det är en ändlig resurs, har 
användningen av krossat berg ökat. Anledningen till att efterfrågan på 
ballastmaterial är stor ifrån Vändle beror på att bergmaterialet klarar höga 
kvalitetskrav. 

Planerade vägbyggnadsprojekt kommer att innebära att en större mängd 
ballastmaterial behövs inom en kort tid. För att ett ballastmaterial ska kunna 
användas krävs i många fall CE-märkning Detta gäller främst de produkter med 
särskilt höga kvalitetskrav som exempelvis betong, asfalt och järnvägsmakadam. 
För CE-märkningen krävs bland annat särskilda mått på ballastmaterialets 
egenskaper, att berggrunden är känd och att stora mängder ballast kan levereras från 
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samma ställe. Dessa förutsättningar medför stora svårigheter att använda 
entreprenadberg till asfalt och j ärnvägsmakadam. Entreprenadberget kan istället 
användas till ballastprodukter som inte kräver CE-märkning som exempelvis 
obundna lager. Detta göra att hushållning kanske med det högkvalitativa 
ballastmaterial som bryts i bergtäkten i Vändle för att i första hand användas till 
ballastprodukter där CE-märkning krävs. 

För att resurshushållning ska kunna ske krävs att bergmaterial kan levereras från en 
strategiskt väl placerad och redan etablerad täkt i tillräcklig omfattning samt att 
hantering och användning av entreprenadberg som kan ersätta högkvalitativt 
ballastmaterial i produkter som inte kräver exempelvis CE-märkning 

Resurshushållningen främjas av en ändring av befintligt tillstånd enligt föreliggande 
ansökan. Ändringen skulle medföra att en ökad lokal produktion av krossat berg 
kan ske med stora samhällsekonomiska och milj ömässiga fördelar i en redan 
etablerad täkt. 

Risk och säkerhet 
De risker som i huvudsak bedöms kunna uppstå i samband med täktens 
Sevesoverksamhet är läckage vid transport och hantering av produkter vid laddning 
samt personskador vid transport och hantering av explosiva varor och vid 
sprängning. 

Vid läckage i form av större spill eller utsläpp, som sedan sprids vidare till ytvatten, 
kan en negativ påverkan uppstå till följd av ämnets innehåll av kväve och 
petroleumprodukter. Risken för detta bedöms som liten då det förutsätter en olycka 
med transportfordonet i direkt närhet till vatten utan möjlighet till någon sanering. 
Vidare krävs också att behållarna går sönder vid olyckan. 

Då sprängmedlet som används är högvisköst, trögflytande, är möjligheten att vidta 
saneringsåtgärder vid eventuellt spill mycket goda. Som regel kan hålen fyllas utan 
spill och skulle det ändå ske kan spillet lätt samlas upp och stoppas ner i ett borrhål. 
Skulle ett läckage ske i samband med ett kraftigt regn kan potentiellt en spridning 
ske via avrinnande vatten. Allt vatten samlas då upp i pumpgropen och kommer 
sedan renas i sedimentationsdammen Risken för ett sådant utsläpp bedöms som 
liten. 

Eftersom sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-
explosiva, föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är 
först efter blandning och förgasning i borrhålen som ämnet känsliggörs till ett 
sprängmedel. För att initiera detonation vid sprängning krävs en kraftig primer, 
förladdning, vilken dessutom behöver vara placerad mitt i sprängmedlet för att få 
verkan. 

Vid extrem yttre värmeutveckling, från exempelvis en brand, finns en risk att 
sprängmedlet, efter laddning, skulle kunna detoneras okontrollerat. Då 
sprängmedlet endast är funktionellt nere i borrhålen är det osannolikt at en brand 
skulle orsaka detta. 
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Behållarna i bulktransporter är konstruerade av aluminium vars smältpunkt är 
relativt låg. Vid brand i transportfordonet kommer tankarna att smälta och 
innehållet att rinna ut. Det kommer därför inte byggas upp något tryck inne i 
tankarna. Även om komponenterna blandas när de runnit ut på marken krävs 
speciella proportioner och en mixning i olika steg för att känsliggöra sprängmedlet. 
Risken för en detonation vid brand i transportfordonet bedöms därför som liten. 

I den verksamhet som bedrivs av bolaget finns rutiner för att fortlöpande identifiera 
olycksrisker för att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer. 

För att minska risken för fallolyckor vid släntkrön och branta partier har stenblock 
och j ordvallar lagts upp. 

Beredskap finns för att vidta saneringsåtgärder enligt gällande regelverk. Vid större 
utsläpp tas alltid kontakt med brandförsvaret. 

Vid sprängning följs Arbetsmiljöverkets föreskrift om sprängarbeten (2007:1). 
Bland annat upprättas en sprängplan för varje sprängobjekt innan sprängarbetet 
utförs. 

Den befmtliga verksamheten i täkten bedrivs redan som en sevesoverksamhet. En 
utökning av verksamheten medför ingen skillnad i säkerhetsarbetet vid sprängning 
jämfört med idag. Skillnaden med en utökad verksamhet innebär således endast fler 
sprängningar per år. 

Som ett led i att förbättra och utveckla säkerheten i samband med 
sprängningsarbetet tar bolaget kontinuerligt del av kunskap och slutsatser från 
olyckor vid liknande typer av verksamheter. 

Under förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan på 
människors säkerhet som mycket liten till följd av den planerade ändrade 
verksamheten. Riskerna till följd av sevesoverksamheten bedöms som små 
beroende på egenskaperna hos det sprängmedel som används, hantering, 
bergtäktens läge och de säkerhetsrutiner som finns I omgivningen finns inte heller 
några faktorer som påverkar säkerheten i täkten. 

Milj ökvalitetsnormer 
Milj ökvalitetsnormer finns för Bodabäcken (Vretabäcken) SE660418-153072. 
Enligt beslutade milj ökvalitetsnormer från 2009 har Vretabäcken måttlig ekologisk 
status. Statusen påverkas av övergödningen och belastningen av näringsämnen vilka 
i första hand härrör från läckage från jordbruksmark, enskilda avlopp, atmosfärisk 
deposition och fysiska förändringar av sjöar och vattendrag. 

Vid sprängningsarbeten används sprängmedel baserat på ammoniumnitrat. Kväve 
utgör ett näringsämne som i vissa fall kan orsaka övergödning. Uppmätta nivåer av 
totalkväve de senaste åren är varierande och bedöms inte ha något samband med 
produktionen i täkten som visserligen har en ökande trend. Samma ökande trend 
återspeglas inte i analysresultaten. 
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Ytvatten pumpas ut från täkten via en pumpgrop och upp över den södra 
bergväggen. Därifrån infiltrerar vattnet i marken i huvudsak och/eller avrinner via 
dikessystem ner mot Vretabäcken. 

Sammanfattningsvis bedöms den befintliga och planerade utökade verksamheten 
inte bidra till at den ekologiska statusen avseende fosforutsläpp i Vretabäcken 
försämras eftersom täktverksamheten normalt inte medför utsläpp av fosfor. 
Halterna av kväve och andra parametrar som analyseras kommer att bevakas inom 
ramen för kontrollprogrammet för täkten. 

Uppvisar provresultat förhöjda halter måste åtgärder vidtas. Detta planeras ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. Med fortsatt regelbunden provtagning av 
utpumpat ytvatten kan ökade kvävehalter och därmed eventuell påverkan på 
recipienter upptäckas i tid och åtgärder vidtas. Eftersom täktverksamheten inte 
bidrar till utsläpp av fosfor som i huvudsak beskrivs vara begränsande 
näringsämnen i detta fall bedöms inte ändringen av verksamheten bidra till någon 
påverkan på vattenförekomstema. 

Yttranden 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har meddelat att de avstår från att lämna 
synpunkter i ärendet. 

Bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun har yttrat sig över ärendet 
och meddelat att de inte har något att erinra. 

Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har yttrat sig och anfört i 
huvudsak följande. 
I täktens omgivning finns en blandad gles bebyggelse bestående av 10-12 
friliggande petmanenta bostads- och fritidshus. De är främst belägna norr och söder 
om verksamhetsområdet och avstånd till täktgräns varierar mellan 390-730 m. 

De senaste två åren har det förekommit upprepade klagomål på främst buller från en 
närboende. Förvaltningen har i förekommande fall gjort bedömningen att bolaget 
bedrivit verksamheten inom tillståndets ramar. Bullerklagomål har prövats av både 
länsstyrelsen och mark- och milj ödomstolen vilka gjort samma bedömning. 
Förvaltningen konstaterar att verksamheten ändå kan ge upphov till störningar. 
Utöver ovan nämnda så har ett fåtal synpunkter inkommit vid enstaka tillfällen som 
avsett eventuella konsekvenser från sprängning samt att verksamheten bidrar till 
dammspridning. Bolaget mäter vibrationer och tryckluftsvåg vid varje sprängning 
och har redovisat att föreskrivna riktvärden inte har överskridits. Bekämpning av 
dammspridning har varit mer aktuellt under 2018 än normalt med tanke på den torra 
sommarperioden. 

Bolaget redovisar att de inte ger upphov till ljud som är särskilt 
stömingsframkallande (enligt definitionen i Naturvårdsverkets rapport 6538, 2015). 
Förvaltningen vill dock påpeka att rapporten man hänvisar till även betonar att det 
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är svårt att göra en generell bedömning av impulsljud och att det bör göras i varje 
enskilt fall. Rapporten baseras endast på skutknackning och förvaltningen anser att 
det inte går att utesluta att även andra moment skulle kunna ge upphov till sådana 
ljud, t.ex. lastning, matning till krossar eller borrning. Det är en svårbedömd fråga 
och förvaltningens uppfattning är att det inte helt kan uteslutas att särskilt 
störningsframkallande ljud kan förekomma. 

Föreslagna ändringar i villkor 2 och 9 är i linje med Naturvårdsverkets riktlinjer 
men kan ändå komma att påverka närboende negativt. Krossar och siktar består av 
ett tiotal maskiner och utgör ett betydande bidrag till verksamhetens spridning av 
buller. Att starta dessa kl. 06.00 istället för 07.00 kan ha stor betydelse för en 
enskild individ, trots att riktvärden inte överskrids. Förvaltningen anser att 
milj öprövningsdelegationen bör överväga att behålla villkor 2 som det är foimulerat 
i nuvarande tillstånd. 

Bolagets bemötande av yttranden 
Bolaget har yttrat sig över inkomna yttranden och anför i huvudsak följande. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad 
Swerock vidhåller sina yrkanden och det som tidigare sagts i ärendet med ett 
förtydligande gällande impulsartat ljud. Impulsartat ljud kan innebära en ökad 
störning jämfört med annat ljud med samma ekvivalenta ljudnivå. Det finns en 
skrivelse i Naturvårdsverkets rapport 6538 att skärpa riktvärden med 5 dBA om 
impulsartat ljud förekommer återkommande Bedömning av ljudets karaktär 
bedöms subjektivt på plats, alternativt mäts enligt mätmetod Nordtest ACOU 112. 

För att ljud från en maskin ska bedömas som impulsartat krävs att ljudet innehåller 
slag eller andra tydliga och snabba ljudnivåförändringar. Mätmetoden tar hänsyn till 
ljudets stigtid samt ljudnivåskillnad. Bedömning av ljudets karaktär ska ske vid 
närliggande bostäder. Även om ljudet i maskinens direkta närhet innehåller 
impulser är det inte säkert att ljudet har samma karaktär vid bostad. 

För verksamheten i Vändle är merparten av maskinerna placerade på höjden + 15 
inne i täkten. På täktens norra sida fmns befintlig terräng, i kombination med en 
vall, med höjden + 36. Med andra ord är det 21 meter högt relativt täktbotten. Detta 
är ett bra topografiskt skydd för buller från läkten. Avståndet är även långt till 
närliggande bostäder, vilket minskar sannolikheten för att impulsljud ska 
förekomma. 

Den maskin i verksamheten som med störst sannolikhet kan orsaka impulsljud är 
skutknack. Aktuell ansökan rör utökning av arbetstiden på morgonen mellan 
klockan 6 till 7 och under den tiden kommer inte skutknackning att bedrivas. Det är 
inte sannolikt att någon maskin kommer att orsaka impulsljud vid bostäder i 
bergtäktens närhet. Det gäller både för ansökt och för nuvarande omfattning av 
verksamheten. 
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Verksamheten bedrivs redan från kl. 6.00. Ändringen medför att även krossningen 
får påbörjas kl. 6.00. Med anledning av att krossverksamheten inte bedöms medföra 
risker för att impulsartat ljud uppstår anser Swerock att de yrkade ändringarna av 
villkor 2 och 9 ska bifallas. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och 
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning 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. 
9 § milj öbalken. 

Tillåtlighet 
Tillståndets omfattning 
Ändringen av tillståndsbeslut den 14 december 2010, dnr. 551-13168-07 omfattar 
ett större årligt uttag, och därmed snabbare uttagstakt, av bergmaterial inom det 
ursprungliga tillståndets ramar. Ändringen omfattar också en utökning av den 
dagliga arbetstiden och begränsningsvillkoret för buller, dagtid 50 dBA, med en 
timme, så att dagtid börjar räknas från kl. 6.00 istället för kl. 7.00 helgfri måndag 
till fredag. Tiden för sortering och krossning utökas i motsvarande omfattning. 
Utöver ovanstående medför ändringen att hanteringen av entreprenadberg utökas 
från 100 000 ton till 150 000 ton årligen. 

Val av plats 
Ansökt ändring gäller för en befintlig verksamhet där lokaliseringen tidigare 
prövats. Närmsta bostadsbebyggelse ligger ca 390 meter från brytområdesgrä'nsen. 
Ändringen i sig påverkar inte bedömningen att valet av plats är väl lämpat för en 
bergtäkt. Täkten ligger också strategiskt till inför kommande stora 
infrastrukturprojekt där tillgång till ballastmaterial är en förutsättning. 

Hushållningsbestämmelser 
Gällande hushållningsbestämmelserna bedömer milj öprövningsdelegationen att 
ansökt ändring främjar hushållning med naturresurser såsom det avses i 
milj öbalken. 

Planförhållanden 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att ansökt ändring är i linje med antagna 
översiktsplaner och inte strider mot några detaljplaner. 

Natura 2000 och andra skyddsformer 
Ändringen av tillståndet medför inte att något nytt bryt- eller verksamhetsområde 
kommer att tas i anspråk. Täktområdet berörs inte av Natura 2000, naturreservat 
eller andra restriktioner. Det är inte heller något sådant område som påverkas av 
sökt ändring av verksamheten. 
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Miljökvalitetsnormer 
Ansökt ändring bedöms inte bidra till att försämra möjligheterna att uppnå 
fastslagna milj ökvalitetsnormer. 

Miljömål 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Bolaget påbörjat en omställning från 
fossila bränslen till eldrift av bl.a. krossar och sorteringsverk. Detta är i linje med de 
nationella miljömålen om minskad klimatpåverkan och bidrar till att motverka de 
ökade årliga utsläpp av växthusgaser som skulle ske med en ändring av den årliga 
produktionen. 

Villkor 
Ändringen av befmtligt tillstånd föranleder inte något behov av ytterligare villkor 
kopplade till ändringen. 

Igångsättningstid 
Det är en pågående verksamhet varför inte någon begränsning gällande 
igångsättningstid ska anges. 

Verkställighet 
Milj öprövningsdelegationen fmner att sökta ändringar är sådan verksamhet som 
redan förekommer vid täkten och regleras enligt gällande tillstånd. Ändringen gäller 
arbetstidens utsträckning och det årliga uttaget, men utgör inte någon ändring av 
den totala mängden berg som får losshållas inom verksamhetsområdet. Ändringen 
utgör därmed inte en irreversibel process. Ändringen bidrar också till en bättre 
hushållning med naturresurser inom regionen. Med anledning av ovanstående anser 
milj öprövningsdelegationen att yrkandet om verkställighetsförordnande ska bifallas. 

Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen ser inte någon anledning att ändra de befintliga 
delegationer som angivits i grundtillståndet för täkten varför de kvarstår i befintlig 
lydelse. 

Övriga överväganden 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
Västerås stad ställt sig tvekande till att utöka tiden för krossning och sortering 
dagtid från kl. 6.00 till kl. 7.00. Det har förekommit klagomål från närboende på 
buller från täkten. Tidigare utredningar och redovisning i nu gällande ansökan visar 
att bolaget klarar de av Naturvårdsverket rekommenderade begränsningsvärdena, 
vilka också är de som anges i villkor enligt gällande tillstånd. Den föreslagna 
utökningen av "dagtid" som bolaget yrkar om är också förenlig med 
rekommendationerna i Naturvårdsverkets "Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller", rapport 6538, 2015. Samtidigt ligger de närmaste belägna 
bostäderna närmre täkten än de 500 meter som anges i Boverkets rapport "Bättre 
plats för arbete" (1995:5). 

Krossning och sortering sker nere i täkten, varvid viss bullerdämning sker. 
Verksamheten kan dock medföra viss störning även om begränsningsvärdena 
innehålls. Särskilt sommartid, då fler kan antas sova för öppet fönster, finns risk att 
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en utökning av arbetstiden för bullrande verksamhet kan medföra sådan störning. 
Borrning och skutknackning, som kan anses särskilt störande, får oförändrade 
verksamhetstider. Sammantaget anser milj öprövningsdelegationen att sökt ändring 
av verksamhetstiden för krossning och sortering kan medges om utökningen 
begränsas så att sommarmånaderna juni, juli och augusti fråntas utökningen av 
verksamhetstid. 

Sammanfattande bedömning 
Det finns inte några bostäder längs utfartsvägen som kan störas av transporter till 
och från täkten. Bolaget har visat att de kan klara fastställda begränsningsvärden för 
vibrationer, luftstötvåg och buller. Bolaget skriver i ansökan att de strävar efter att 
använda returtransporter till införsel av entreprenadberg, vilket minskar det totala 
antalet transporter och även luftutsläpp från fordon. Bolaget har även påbörjat en 
omställning från fossila bränslen till eldrift av bl.a. krossar och sorteringsverk. 
Sammantaget bidrar detta till att minska utsläppen av växthusgaser och 
klimatpåverkan från anläggningen. De av sökanden gjorda åtagandena, 
verksamhetens drift i enlighet med ansökan om ändring samt de villkor som finns i 
gällande tillstånd utgör tillräckliga försiktighetsmått för att förebygga att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Verksamheten kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling enligt milj öbalkens 
mål och den uppfyller kraven enligt de allmänna hänsynsreglerna i balken. 
Sammanfattningsvis bedömer milj öprövningsdelegationen att ändringstillstånd ska 
lämnas för verksamheten, dock med undantaget att bullrande verksamhet som 
krossning och sortering undantas från utökningen av verksamhetstid under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

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

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se 
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 november 
2018. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och 
milj öskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av milj öskyddshandläggare Pia Persson Holmberg. 

Lars Andersson 

 

Pia Persson Hol erg 
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Miljöprövningsdelegationen 

BE SLUT 
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Dnr: 551-8216-17 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 

Sändlista: 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Västerås stad, info@vasteras.se   
Miljö- och konsumentnämnden vid Västerås stad 
Hallstahammars kommun, komtnun@hallstahammar.se   
Bygg- och miljönämnden vid Hallstahammars kommun 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se  
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
Skatteverket, Box 507, 826 27 Söderhamn 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad 

Akten 
Miljöskyddsenheten (GD, PPH) 
Rättsenheten (GS) 



Bilaga 1 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos 
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. 

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen 

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och 

redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur 
Ni anser att beslutet ska ändras. 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller 
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer 

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet. 

Länsstyrelsen måste ha fatt Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp. 

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 



Bilaga 2 

Ändring av tillstånd 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 26 
oktober 2018 (dnr: 551-8216-17) beslutat att meddela Swerock AB ändring 
av tillstånd, den 14 december 2010 (dnr. 551-13168-07), enligt 9 kap. 
miljöbalken. Ändringen gäller utökat årligt uttag, utökad hantering av 
entreprenadberg samt utökade arbetstider för krossning och sortering vid 
verksamheten på fastigheterna Dingtuna-Vändle 7:1, 7:3 och 8:1 i Västerås 
kommun samt Askebro 4:7 i Hallstahammars kommun. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Port-Anders gata 3, ingång T3, 
Västerås. Aktförvarare är Lena Thorén-Schweitz 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 9 november 2018, då 
delgivning anses ha skett. 
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