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Milj öprövningsdelegationen Leif Karlsson Grävmaskiner AB 
Norrby 
646 95 Björnlunda 

Kungörelsedelgivning 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till bergtäkt på 
fastigheten Herrökna 1:5 i Gnesta kommun 
Verksarnhetskod 10.20 och 10.50 enligt 4 kap. 3 och 6 g' miljöprövningsförordningen (2013:251) 
5 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 
9 kap. miljöbalken, Leif Karlsson Grävmaskiner AB (Bolaget), med 
organisationsnummer 556293-2144, tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt på 
fastigheten Herrökna 1:5 i Gnesta kommun. 

Tillståndet gäller för: 
• Brytning av totalt sjuhundratusen (700 000) ton berg varav maximalt 

fyrtiotusen (40 000) ton per år. 
• Krossning och sortering av utbruten mängd berg. 

Verksamheterna får endast bedrivas inom det område som har angivits på 
översiktskartan, bilaga 3, samt inom det på täktplanen, bilaga 4, markerade 
verksamhetsområdet. Brytning av berg får endast ske inom det på täktplanen 
markerade brytområdet. Losshållning av berg i efterbehandlingssyfte får dock ske 
utanför brytområdet, men endast inom verksamhetsområdet. 

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2038. 

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

Villkor 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak 

i enlighet med vad Bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet. 

2. När tillståndet tas i anspråk ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. 

3. På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på 
annat sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området. 
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4. Gränser för verksamhets- och brytområdet ska märkas ut på väl synligt sätt i 
terrängen och med under tillståndstiden varaktiga markeringar Minst en 
fixpunkt ska finnas markerad i terrängen. 

5. Brytning av berg får inte ske till ett större djup än +53 m över havet (m.ö.h.) 
i höj dsystemet RH2000. 

6. Befintlig vegetation utanför brytområdet, men inom verksamhetsområdet 
ska till skydd mot insyn, damning och buller bibehållas väsentligen 
oförändrad under uttagstiden. 

7. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte 
överstiga följande värden: 

50 dBA vardagar utom lördagar kl. 6.00-18.00 
45 dBA lördagar, söndagar och helgdagar kl. 6.00-18.00 
45 dBA kvällstid kl. 18.00-22.00 
40 dBA nattetid kl. 22.00-6.00 

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dBA 
vid bostäder. Om hörbara toner och impulsljud förekommer i verksamheten, 
ska värdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA-enheter. 

De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar och/eller 
närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de 
tider då verksamheten pågår. Kontroll ska ske senast ett år efter det att 
tillståndet tagits i anspråk och därefter minst vart tredje år. Kontroll ska även 
ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer, samt på tillsynsmyndighetens begäran. 

8. Särskilt bullrande verksamheter såsom borrning, sprängning, skutknackning 
och krossning får endast bedrivas vardagar mån-fre kl. 7.00-18.00. 
Utlastning får ske vardagar mån-fre kl. 6.00-22.00. Under perioden 15 maj — 
15 september får ovanstående särskilt bullrande verksamheter inte utföras. 

9. Borrning får inte utföras samtidigt som annan täktutrustning körs. 

10. Vid bollning, skutknackning och krossning ska mobila bullerskärmar, eller 
motsvarande teknik som uppnår samma önskade effekt, användas så att 
buller mot närbelägna fastigheter avskärmas vid källan. 

11. Före varje sprängning ska berörda alltid informeras om tidpunkt för 
sprängning. 

12. Sprängningar får inte utföras som medför att den sprängningsinducerade 
vibrationshastigheten, uttryckt som toppvärde i vertikalled mätt i sockel i 
närmaste bostäder, överstiger värdet 4 minis. 
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Luftstötvågor vid närmaste bostäder får inte överstiga värdet 120 Pa, 
uttryckt som frifältsvärde. 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning enligt svensk standard, 
för närvarande SS4604866 eller motsvarande vid sprängning, vid minst ett 
tillfälle under de tre första sprängtillfällena och därefter minst vart femte år. 
Kontroll ska även utföras då det skett förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökade vibrationer eller luftstötvågor, samt på tillsynsmyndighetens 
begäran. 

13. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från täkten och 
täktverksamhetens samtliga moment. 

14. Pumpgropen, som ska användas för att samla dagvatten, ska utformas så att 
botten ligger över grundvattnets trycknivå i berg. 

15. Avledande av vatten från täkten ska ske genom sedimenteringsanläggning, 
försedd med oljeavskiljande anordning, innan vattnet leds vidare. 
Sedimentationsanläggning ska vara ändamålsenligt utförd och 
dimensionerad. Sedimentationsanläggningens utformning får slutligt 
fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. Kvaliteten på utgående vatten 
från sedimentationsdammen ska kontrolleras. Hur kontrollen ska utföras ska 
framgå av kontrollprogrammet för verksamheten. (delegation) 

16. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt 
förvaras i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. 
Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. 
Cisternerna ska förses med påkörningsskydd. 

17. Parkering utanför arbetstid, samt tankning av fordon och maskiner, får 
endast ske på yta som är särskilt iordningställd för att förhindra spridning av 
oljespill. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid 
bedrivande av verksamhet. 

Tankning av bandgående maskiner och fordon får ske under manuell 
kontroll på arbetsstället. 

18. För att förhindra obehöriga tillträde, ska infarten till täkten vara låst med 
bom, eller annan motsvarande anordning, under de tider täkten är 
obemannad. 

19. I den årliga milj örapporten ska Bolaget redovisa bergmaterialets lämplighet 
för framställning av helkrossat berg till betong. Redovisningen ska utgå från 
provtagning och analyser av material från en representativ del av täkten. 

20. Senast tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska 
verksamhetsutövaren inge en slutlig efterbehandlingsplan till 
tillsynsmyndigheten. Externa schaktinassor får inte användas för 
efterbehandlingsåtgärder. (delegation) 
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21. Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda och eventuella 
stängsel, samt annan utrustning som kräver underhåll, borttagna ett år efter 
avslutad täktverksamhet, dock senast vid tillståndstidens utgång. Anmälan 
om slutbesiktning ska efter avslutad efterbehandling omgående göras till 
tillsynsmyndigheten. (delegation) 

22. En kopia av detta beslut ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen under 
verksamhetstiden. 

23. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten inom tre 
månader efter att tillståndet tagits i anspråk. I kontrollprogrammet ska anges 
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. 

Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor 
avseende: 

a. Sedimentationsdarnmarnas närmare utformning och vid behov 
utsläppsvillkor för föroreningsinnehållet i det renade ytvattnet. (villkor 15) 

b. Åtgärder för efterbehandling. (villkor 20 och 21) 

Ekonomisk säkerhet 
Bolaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp om 
700 000 kronor. Säkerheten ska godkännas av Milj öprövningsdelegationen. 

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

Verkställighet 
Milj öprövningsdelegationen bifaller yrkandet om verkställighetsförordnande. 
Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har ~nit laga kraft, dock först 
när en säkerhet har godkänts av delegationen. 

Återkallelse av tidigare beslut 
Milj öprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap 3 § första stycket 6 
milj öbalken tidigare meddelat beslut av Milj öprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (dnr 551-2563-2008). Återkallelsen gäller från 
och med att detta beslut har vunnit laga kraft och det nya tillståndet har tagits i 
anspråk. 

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 
ortstidningana Södeimanlands Nyheter och Sörmlandsbygden, (se bilaga 2). 
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932). 
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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Av Bolagets ansökan framgår att det finns ett större behov av grus inom 
avsättningsområdet runt Gnesta än vad aktuell bergtäkt vid Vreta får producera. För 
att uppnå en hållbar grusförsörjning i enlighet med de nationella miljömålen 
behöver uttaget vid bergtäkter öka på bekostnad av uttaget vid naturgrustäkter. 
Bolaget avser därför att utöka verksamheten. 

Tidigare tillståndsbeslut 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelade 
Bolaget den 21 september 2009 tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (dnr 551-2563-
2008) till nyetablering av bergtäkt på fastigheten Herrökna 3:3 (numer Herrökna 
1:5) i Gnesta kommun. Nuvarande tillstånd omfattar ett uttag av 400 000 ton berg, 
varav maximalt 20 000 ton per år. Tillståndet gäller till och med den 15 oktober 
2029. Under åren 2011-2016 har ett totalt uttag av ca 102 500 ton gjorts. 

Samråd 
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Samhällsbyggnads-
förvaltningen i Gnesta kommun den 25 april 2016. Samråd med närboende, 
angränsande fastighetsägare, Naturvårdsverket, Trafikverket, Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) och Naturskyddsföreningen har skett genom utskick brevledes 
och med e-post. Samråd har även skett med allmänheten genom annons i 
Södermanlands Nyheter den 29 juni 2016. 

Ärendets handläggning 
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Milj öprövningsdelegationen 
den 17 mars 2017. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna 
Södenuanlands Nyheter och Sörmlandsbygden och har remitterats till 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Samhällsbyggnadsnämnden i Gnesta kommun, 
Kommunstyrelsen i Gnesta kommun, Sönnlandskustens räddningstjänst, 
Trafikverket, SGU och Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

_ Yttranden har kommit in från SmIn_ andskustens räddningstjänst, Trafikverket, 
SGU, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Köpenhamns samfällighetsförening. 
Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandena. 

Orientering 
Verksamheten är lokaliserad i Gnesta kommun ca 2,2 km väster om Solbacka. 
Täkten är belägen inom ett skogsområde mellan sjöarna Ungsjön i väster, Ricksjön i 
söder och Misteln i söder. Dagvatten från verksamheten avleds till ett dikessystem 
som leder till sjön Misteln. 
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Ansökan avser tillstånd enligt milj öbalken att på fastigheten Herrökna 1:5 i Gnesta 
kommun bedriva täktverksamhet (verksamhetskod 10.20) med ett totalt uttag av 
ca 700 000 ton berg, varav maximalt 40 000 ton per år under 20 år. Ansökan 
omfattar även uppställning av kross- och sorteringsverk (verksamhetskod 10.50). 

Yrkanden 
Bolaget yrkar om verkställighetsförordnande så att beslutet kan gälla med 
omedelbar verkan och utnyttjas även om det överklagas. Som skäl för detta 
åberopas att: 

• verksamheten redan är etablerad på platsen, 
• verksamheten är angelägen dels på grund av stor efterfrågan, dels av 

ekonomiska skäl, 
• verksamheten är begränsad och bedöms ge förhållandevis begränsade 

störningarna ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

Förslag till villkor 
Samma villkor ska gälla som för nuvarande tillstånd. En anpassning har gjorts till 
de nya riktvärdena för buller enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, "Vägledning 
om industri- och annat verksamhetsbuller", på så sätt att tidperioden för natt är 
ändrad från kl. 22.00-7.00 till kl. 22.00-6.00. Ändringarna berör villkor 13 och 14. 

Allmänt villkor 
1. Om inte annat framgår av nedanstående villkor ska verksamheten i 

huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget har angivit i ansökan eller i 
övrigt åtagit sig i ärendet. 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 
2. När tillståndet tas i anspråk ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Utmärkning av brytnings- och verksamhetsområdet m. m. 
3. Gränser för brytnings- och verksamhetsområdet samt fixpunkter inom 

området ska märkas ut i terrängen med väl synliga och under tillståndstiden 
varaktiga markeringar. Allmänheten ska tydligt uppmärksammas på riskerna 
med att beträda området. 

Vegetationsskydd 
4. Befmtlig vegetation utanför brytningsområdet, men inom 

verksamhetsområdet - i efterbehandlingsplanen benämnd "terrasseringszon"-
ska till skydd mot insyn, damning och buller bibehållas väsentligen 
oförändrad under uttagstiden. Av samma skäl ska befintlig skogsvegetation 
norr om täkten, mellan verksamhetsområdet och Vreta gård, bibehållas 
väsentligen oförändrad under uttagstiden. 

Utsläpp till luft 
5. Olägenheter för omgivningen till följd av damning från verksamheten ska 

vid behov motverkas genom vattenbegjutning. Andra dammbekämpande 
åtgärder får vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 

6. Damning från krossutrustning ska begränsas genom inkapsling av 
utrustningen och med stoftavskiljare för luft som avgår från utrustningen. 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 

2018-10-15 

7(36) 

Dnr: 551-1819-17 

7. Borrutrustning ska vara försedd med anordning för uppsugning och 
uppsamling av damm. Det uppsamlade dammet ska omhändertas så att 
oavsiktlig spridning inte kan ske. 

Kemikaliehantering och avfall 
8. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på torr, tät och mot 

omgivningen invallad plats så att ev läckage inte kan förorena omgivningen. 
9. Petroleumdrivmedel ska förvaras i tankar med sekundärt skydd placerade på 

tätgj ord yta under tak. Det sekundära skyddet ska rymma minst den största 
behållarens volym. 

10. Påfyllningsledningar för petroleumdrivmedel ska vara försedda med 
slangbrottsventiler. 

11 Tankning av hjulgående maskiner och fordon ska ske vid fast tankställe på 
tätgjord yta. Tankning av bandgående maskiner och fordon får ske under 
manuell kontroll på arbetsstället. 

12. Avfall som uppkommer i verksamheten ska omhändertas så att det inte 
uppstår olägenhet för miljön. 

Arbetstider 
13. Verksamheten får bedrivas helgfri måndag-fredag, kl. 6.00-18.00, med 

följande undantag: 
• Transporter till och från verksamhetsområdet får utföras helgfri måndag-

fredag kl. 6.00-22.00. 
• Krossning och sortering får under skede 2* bedrivas helgfri måndag-fredag 

kl. 6.00-22.00. Bomning, sprängning, skutknackning och krossning får inte 
utföras under perioden 15 maj-15 september. 

Tillsynsmyndigheten får medge tillfälligt ändrade arbets- och transporttider 
om det finns särskilda skäl. 

Buller 
14. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå som frifältsvärden utomhus vid bostäder än 
50 dBA helgfri mån-fre dagtid (kl. 6.00-18.00) 
40 dBA nattetid (kl. 22.00-7.00) 
45 dBA övrig tid 

Under skede 2* får begränsningsvärdet** 45 dBA, helgfri måndag-fredag 
(k1.18.00-22.00) överskridas med 5 dBA vid krossning. Om hörbara toner 
och impulser märks, ska de ovan angivna begränsningsvärdena** sänkas 
med 5 dBA, vilket även gäller vid krossning enligt föregående mening. 
Momentana ljud nattetid (kl. 22.00-6.00) får inte överskrida 55 dBA vid 
bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge "fast". De angivna 
begränsningsvärdena** ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 
närfältsinätningar och beräkningar. Resultatet ska redovisas som 
frifältsvärden. Ekvivalentvärdena ska mätas i perioder som är representativa 
för verksamhetens art. 

Kontroll av bullernivåer ska ske enligt bolagets åtaganden, dock minst vart 
femte år. Om de uppmätta bullervärdena underskrider 
begränsningsvärdena** med minst 10 dBA behöver inga regelbundna 
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kontroller ske. Mätningar ska dock alltid göras vid förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller om det 
framkommit berättigade klagomål på buller från verksamheten. 

Vibrationer och luftstötvåg 
15. Vibrationer till följd av sprängning ska i omkringliggande byggnader 

begränsas till 4 mm/s som högsta svängningshastighet i vertikalled. 
Luftstötvåg från sprängning ska vid omgivande byggnader underskrida 
100 Pa mätt som frifältsvärde. 
Kontroll av vibrationer och luftstötvåg ska ske enligt bolagets åtaganden, 
dock minst vart femte år. Om de uppmätta värdena underskrider 2 mm/s för 
vibrationer respektive 50 Pa för luftstötvåg behöver inga regelbundna 
kontroller ske. Mätningar ska dock alltid göras vid förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade nivåer av vibrationer respektive 
luftstötvåg, eller om det framkommit berättigade klagomål avseende 
vibrationer respektive luftstötvåg från verksamheten. 

Avledning av vatten 
16. Vatten som avleds från verksamhetsområdet ska passera en 

sedimentationsdamm med oljeavskiljare. Kvaliteten på vattnet ska 
kontrolleras enligt bolagets åtaganden i ansökan, samt inom ramen för 
kontrollprogrammet. 

Efterbehandling (Återställning) 
17. Efterbehandling ska ske löpande under tillståndstiden och i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Slutlig efterbehandling av täkten ska vara slutförd 
inom tillståndstiden om inte Milj öprövningsdelegationen beslutar 
annorlunda. Anmälan för slutbesiktning ska efter avslutad efterbehandling 
omgående göras till tillsynsmyndigheten. 

18. Om exploateringen av täkten avslutas innan tillståndets giltighetstid löpt ut, 
ska anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten och täktområdet 
iordningställas enligt intentionerna i efterbehandlingsplanen. 

19. Under förutsättning att inga olägenheter av betydelse för människors hälsa 
eller miljön uppstår får tillsynsmyndigheten godta mindre ändring av 
efterbehandlingens slutliga utformning. 

Kontrollprogram 
20. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Programmet ska bland annat ange hur verksamhetens påverkan på 
omgivningen (utsläpp till luft och vattenrecipient, buller, vibrationer etc.) 
ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk. 

*Med skede 2 avses perioden när kross- och sorteringsutrustning flyttats in i skydd 
av bergväggar i brytningsområdet. 
**Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas. 
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Bolagets beskrivning av verksamheten 

Ansökan avser nytt tillstånd för brytning av totalt 700 000 ton berg, samt förädling 
av det utbrutna stenmaterialet genom krossning och sortering. Det årliga uttaget vid 
bergtäkten planeras öka från 20 000 ton bergkross per år till 40 000 ton per år. 
Ansökan omfattar i stort sett samma verksamhets- och brytområde som i nuvarande 
tillstånd. Befintlig och planerat brytdjup är till nivån +53 m.ö.h. 

Lokalisering, planbestämmelser och omgivningar 
Inom 500 m från brytområdet är två bostäder belägna. Den ena, Vreta gård, ligger 
ca 400 m från brytområdet och används som permanentboende. Den andra är ett 
fritidshus vid Källtorp, 330 m från brytområdet. Samlad bebyggelse finns vid 
Solbacka ca 2,5 km från täkten. 

Verksamheten berörs varken av detaljplan, områdesbestämmelser eller 
översiktsplanen för Gnesta kommun. 

Täkten är inte belägen inom riksintresse eller skyddat område. Två riksintressen för 
naturvård finns norr, respektive söder om området. Det norra riksintresset omfattar 
Misteln-Ånhammar-Dunkem, medan det södra gäller Båvenområdet. Inom 
Mistelnområdet fmns två naturreservat, dels Nytorpsravinen, dels Herröknanäs norr 
respektive nordost om verksamhetsområdet. Dessa naturreservat är även 
Natura 2000-områden. I Båvenområdet ingår flera naturreservat, dock inga i Gnesta 
kommun. Båven är även Natura 2000-område. Båvenområdet utgör även 
riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

Inga kulturreservat eller riksintressen för kulturmiljövården finns i närheten av det 
planerade täktområdet. 

Geologi 
Den aktuella bergshöjden har en yta av ca 80 000 m2  och är ca 20 m hög. Den ligger 
på ca +60 - 80 m.ö.h. Medelpallhöjden inom brytområdet är ca 21 m. 
Täktområdet består nästan enbart av blottat berg. Endast i några få svackor inom 
bergshöjden finns jordlager med upp till någon meters mäktighet. Omgivande 
sänkor ligger på ca +60 m.ö.h. Bergshöjden är bevuxen med klen tallskog med en 
undervegetation av ljung, mossa och bärris. Omgivningarna till bergshöjden består 
av lera i väster och norr, sand i öster och morän mot söder. Jordtäcket i sänkoma 
runt om höjden kan vara relativt mäktigt. 

Berggrunden i undersökningsområdet utgörs till största delen av medelkornig, 
gråröd gnejsgranit. Längs bergets nordöstra del finns ett parti där gnejsgraniten har 
en något mindre kornstorlek. 

Bergmaterialets kvalitet har undersökts av SGU. Den fint medelkorniga varianten 
av gnejsgraniten är något tätare än den andra och har ett mycket bra kulkvarnsvärde 
(Kk=8,0 %). Den medelkorniga varianten av gnejsgranit, som dominerar området, 
har ett något sämre kulkvarnsväde (Kk=10,7 %). De fma värdena tyder på att 
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bergmaterialet kan vara lämpligt inom många olika användningsområden såsom till 
väg, järnväg och betong m.m. 

Strålning 
Radon är en gas som uppkommer när grundämnet radium sönderfaller. Radongasen 
faller i sin tur sönder till radondöttrar, varvid gammastrålning uppstår. Enligt 
Boverkets Nybyggnadsregler får inte gammastrålningen i byggnadsmaterial 
överstiga 0,30 µSv/h. Berget har scannats av med en gammamätare. Vid mätningen 
låg värdena inom intervallet 0,10-0,20 µSv/h. De vanligaste värdena låg runt 
0,15 µSv/h. Mätningarna indikerar att inga förhöjda halter av uran förekommer i 
berggrunden. Därmed medges ur strålningssynpunkt en allsidig användning av 
materialet, t.ex. som byggnadsmaterial och utfyllnader under byggnader. 

Teknisk beskrivning 
Avverkning och avbaning. 
Innan brytning påbörjas avverkas skog på en yta som motsvarar 2-4 års brytning i 
taget. På så sätt bevaras ett skydd mot damning och insyn mot omgivningen. 

Därefter avbanas samma yta, dvs. ytjorden skrapas bort med en grävmaskin så att 
berghällarna blottläggs. Avbaningsmassoma kommer att användas vid anläggande 
av ytor och till bullervall. I samband med efterbehandlingen av täkten kommer 
avbaningsmassorna att användas för terrängutformning. 

Brytprogram 
Exploateringen kommer att ske i två skeden. Det första skedet pågår under en 
begränsad tid innan brytningen kommit in i berget. Det andra skedet omfattar det 
huvudsakliga driftskedet, med verksamhet djupt nere i berget, samt efterbehandling 
av verksamheten. Brytpåslaget har gjorts från NO. När man kommit tillräckligt 
djupt in i berget kommer brytningen att ske inåt och åt sidorna så att en skyddande 
schaktvägg står kvar runt en successivt växande täktbotten. Bottennivån görs lägst i 
början och tillåts sedan successivt stiga i övriga riktningar så att dagvattnet ges 
möjlighet att ledas till samma punkt under hela bryttiden. I samlingspunkten 
anordnas en pumpgrop genom att skjuta ut en fördjupning 4-5 m under täktbotten. 

Borrning 
Vid borrning används konventionella dieseldrivna larvbandsburna borrvagnar som 
är utrustade med hydrauliska eller pneumatiska topphammare. Alla modeller är 
försedda med dammavsugande cykloner. Borrning beräknas som regel att utföras 2 
gånger per år och i undantagsfall 3 gånger per år under 10 dagar per gång. Jämfört 
med nuvarande täkttillstånd innebär detta en fördubbling av borrtillfällena, men 
längden på boiiperioderna blir oförändrade. Borrningen tillhör de mest störande 
arbetsmomenten i en bergtäkt beroende på att borrning alltid måste utföras oskyddat 
i ett högt läge. Möjlighet finns att vid behov täcka eller kapsla in borren eller ställa 
upp skyddande skärmar. Den utförda bullerutredningen visar att riktvärdena klaras 
vid bostäder genom att använda 3 m höga flyttbara skärmar. 

Sprängning 
Vid sprängning sker laddning direkt i borrhålen med inkört sprängmedel i bulkfoim  
eller som prills och tappas direkt från en tankbil i borrhålen. Små vibrationer och 
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minimal luftstötvåg kommer att eftersträvas. Detta kan uppnås genom en väl 
kontrollerad sprängning enligt en laddningsplan, som är anpassad enligt de rådande 
omständigheterna, med väl vald håldiameter, laddmängd och tändföljd. Risken för 
stenkast minimeras genom samma försiktighetsåtgärder som ovan. 
Rätt hantering av sprängmedlet är av stor betydelse eftersom spill ofta är en 
bidragande orsak till förhöjda kvävevärden i dagvatten från bergtäkter. 

Följande skyddsåtgärder kommer att vidtas före sprängning: 

• Varningsskylt om sprängning kommer att utplaceras vid täktinfarterna. 
• Närboende får information om sprängning i brevlådan ca två-tre veckor i 

förväg, samt muntligen dagen innan sprängning. 
• Infartsvägen stängs av och omgivningarna runt täkten postas av. 
• Ljudsignalering sker direkt före och efter varje sprängning. 

Skuthantering, krossning, sortering, upplag och lastning 
Förkrossning och efterkrossning kommer att ske med tillfälligt inkörda mobila 
larvburna krossar som är dieseldrivna. Krossarna kommer att flyttas allteftersom 
brytfronten avancerar och kommer därmed mestadels vara placerad i skydd av 
schaktväggar. Krossarna lastas med hjullastare eller grävmaskin. Alla krossar, siktar 
och transportörer kommer att vara utrustade med dammfilter, spritsrör eller annan 
befuktningsutrustning för dammbekämpning. 

Krossning kommer att utföras 2 ggr per år, i undantagsfall 3 ggr/år, ca 10-20 dagar 
åt gången. 

Skut, dvs. större block som inte får rum i förkrossens matarficka, kommer att slås 
sönder med en grävmaskin som är försedd med hydraulhammare. Skuthanteringen 
kommer att utföras under krossningsperioden, men endast 1-2 dagar per gång och 
enbart nere i täkten. Skärmar kommer att användas för att minska bullernivåerna 
från skutknackningen. 

Vid anläggande av upplag kommer hänsyn tas till närboende så att största möjliga 
avskärmande effekt erhålls. Lastning, lossning och interna transporter kommer att 
utföras med hjullastare. 

Skuthantering och krossning kommer att utföras dubbelt så många dagar jämfört 
med nuvarande tillstånd. 

Transporter 
Antalet utgående materialtransporter kommer i genomsnitt att vara ca 5-6 per 
arbetsdag. Vissa dagar kan transporterna uppgå till så många som 20 stycken. 
Jämfört med nuvarande täkttillstånd innebär ansökan en ökning av transporterna 
med 2-3 enkellass per arbetsdag. 

Alla transporter kommer att gå på den befintliga skogsbilvägen ut till väg 862 
mellan Dunker och Solbacka. Skogsbilvägen har förstärkts och försetts med 
mötesplatser. Inga transporter kommer att ske via Vreta gård för att undvika 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 

2018-10-15 

12 (36) 

Dnr: 551-1819-17 

olägenheter vid gården. Vid transport mellan Solbacka och Stjärnhov används som 
regel väg 862 via Gryt,. Vid t.ex. mycket halt väglag kan väg 859 via Jordanstorp 
behöva användas, uppskattningsvis ca 20 % av transporterna. Ansökan innebär en 
ökning av trafiken på vägen via Gryt med ca 1 % och på vägen via Jordbrotorp med 
ca 3 %, vilket måste betraktas som en obetydlig trafikökning 

Arbetstider 
Borrning, sprängning och skuthantering kommer att utföras kl. 6.00-18.00 helgfria 
vardagar. Krossning kommer i skede 1 (utanför berget) att utföras helgfria vardagar 
kl. 6.00-18.00. Under skede 2 (inne i berget) kommer krossning ske kl. 6.00-22.00. 
Borrning, sprängning och krossning kommer inte att utföras under perioden 15 maj-
15 september. 

Materialtransporter kommer att utföras helgfria vardagar kl. 6.00-22.00. 

Dagvattenhantering 
Täktbottennivån kommer att göras lägst i början och sedan tillåtas stiga i övriga 
riktningar. Detta göra att dagvatten kommer att ansamlas i en lågpunkt under hela 
tillståndstiden. I lågpunkten kommer en pumpgrop att anordnas genom att skjuta ut 
en fördjupning 4-5 m under täktbottennivån. Vatten från pumpgropen pumpas till en 
sedimentationsdamm med en oljeavskiljande anordning, ett så kallat T-rör. Efter 
sedimentationsdammen kommer vattnet från brytområdet och högre liggande mark 
flöda helt fritt mellan träden utan någon form av dike eller bäck, vilket kan ge 
upphov till en renande effekt och hindra snabba vattenflöden. Vattnet från skogen 
rinner ut i ett åkerdike, som går mellan skogen och åkern, och tar sedan troligen 
vägen genom åkerns täckdiken och mynnar därefter i ett djupt öppet dike som 
sträcker sig i nordsydlig riktning i åkerns västra del. Detta dike fortsätter sedan till 
bäcken mellan Älvsjön och sjön Misteln. 

Energiförsörjning 
Täktmaskinema kommer att drivas med diesel, direkt eller indirekt via ett mobilt 
dieselverk som flyttar in och ut i täkten med krossverken. Det är inte ekonomiskt 
försvarbart att dra in linjematad el med tanke på den ringa produktions-
omfattningen. Telekommunikationerna kommer att ske via mobil telefoni. 

Kemikaliehantering 
Tankning och uppställning av täktmaskiner samt lagring av bränsle utförs på en 
särskild plats intill infarten till verksamhetsområdet där marken är hårdgj ord. 
Bränslet utgörs av diesel. Förövrigt används endast små mängder olja och glykol. 

Avfallshantering 
Service och reparationer av kross- och sorteringsverk ger upphov till mindre 
mängder metall och gummiskrot. I övrigt uppkommer avfall i form av emballage, 
tomfat m.m. Avfallet transporteras till återvinningsanläggning. 

Övriga installationer 
En arbetsbod kommer eventuellt att ställas upp inom verksamhetsområdet. 
Vattenförsörjningen kommer antingen ordnas via befintlig vattentäkt vid Vreta eller 
genom en ny vattentäkt. Avlopp från tvättställ och eventuell diskbänk kommer att 
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ordnas genom en sluten tank, eller genom slamavskilj are med infiltration eller 
markbädd, i samråd med Gnesta kommun. 

Skydd mot olyckor 
Information kommer att ges till de boende skriftligt ca två-tre veckor innan 
sprängning, samt muntligt dagen innan sprängning och bottning utförs. 

En varningsskylt om sprängning, som beskriver vilka signaler som avges före och 
efter salvan, kommer att placeras vid täktinfarterna. Infartsvägen stängs av och 
omgivningarna runt täkten postas av. Ljudsignalering kommer att ske direkt före 
och efter varje sprängning 

För att förhindra fallolyckor vid brytkanterna kommer vegetationen uppe på 
hällarna framför stupen att tas ned så att en 10-20 m bred zon med fri sikt erhålls. 

Efterbehandling 
Bolaget har upprättat en efterbehandlingsplan. Om ingen ny ansökan inges ska 
området vara efterbehandlat inom tillståndstiden. 

Vid efterbehandlingen kommer de kvarvarande lodräta schaktväggarna runt om 
brottet, med undantag för den norra delen, skjuts ned så att terrasser skapas ned mot 
täktbotten. Lösa bergkanter kommer att schaktas ned. Den norra delen kan sparas 
som ett ca 15 m högt stup. Vill man göra väggen attraktiv för berguv skjuts en 
2-3 m lång klippkant med överhäng ut 4-5 m under överytan. 

Eventuella bodar och övrig utrustning kommer att tas bort. Upplagsytan rivs upp 
och schaktas ut så att marken på ett naturligt sätt anpassas till omgivningen. 
Sedimentationsdammen lämnas kvar efter att ha rensats på oljeavskiljande 
utrustning. 

Täktbotten förses med tillväxtbefrämj ande jordmassor. I mån av tillgång till massor 
läggs strängar och åsar ut så att den släta botten får ett mer naturligt utseende. 
Tillgången på massor blir avgörande för vilken typ av vegetation som kommer att 
etablera sig på täktbotten. Vid sparsam tillgång får man räkna med en vegetation 
bestående av höggräs och busk snarare än välväxt skog. 

Pumpgropen kommer att lämnas kvar med sin vattenspegel. Kanterna jämnas dock 
av med jord och tillåts självvegetera. 

Täktvägen fram till väg 862 kommer att behållas i sitt befintliga utförande och 
nyttjas för framtida virkestransporter m.m. 

Efterbehandlingsplanen syftar till att återställa området till skogsmark kombinerat 
med en mindre vattenspegel. Ansökan avser dock 20 års verksamhetstid, vilket 
innebär att en helt annan markanvändning kan vara aktuell när driften upphör. 
Bolaget förbehåller sig därför rätten att tillsammans med fastighetsägaren, 
kommunen och länsstyrelsen diskutera alternativa efterbehandlingsformer om så 
skulle bli aktuellt i framtiden. 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 

2018-10-15 

14 (36) 

Dnr: 551-1819-17 

Kontrollfrågor 
Bolagets kontrollprogram för verksamheten kommer bl.a. omfatta rutiner för 
information om sprängning till närboende, dammbekämpning, bullermätning, 
vibrationsmätning, vattenprovtagning av brunnar vid Stora och Lilla Älvsjön samt 
skötsel av sedimentationsdammen. 

Ekonomisk säkerhet 
Som ekonomisk säkerhet för sökt verksamhet föreslås 341 000 kr. Säkerheten har 
beräknats enligt Miljösamverkan Sveriges modell från 2006. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Alternativa lokaliseringar 
I avsättningsområdet runt Gnesta har ballastförsörjningen, fram till dess att Vreta 
bergtäkt startade sin verksamhet, huvudsaldigen baserats på naturgrus. Efterfrågan 
på grus är större än vad som får produceras vid Vreta bergtäkt. För att uppnå en 
hållbar materialförsörjning i enlighet med de nationella milj ömålen behöver 
grusförsörjningen i området ordnas genom att uttaget vid bergtäkter ökar på 
bekostnad av uttaget vid grustäkter. 

Det är svårt att hitta något annat berg i Gnestaområdet än huvudalternativet vid 
Vreta som är lämpligt för bergtäkt och som ligger på betryggande avstånd från 
bebyggelse. Det är angeläget ur såväl företagsekonomisk som miljömässig synpunkt 
att uppnå synergieffekter med Bolagets grustäkt vid Herrökna. Avståndet från 
grustäkten bör därför inte vara så långt. Grustäkten ligger strax norr om vägen 
mellan Dunker och Solbacka. Avståndet mellan grustäkten och skogsbilvägen till 
Vreta bergtäkt är endast ca 800 m (mätt längs vägen). För att uppnå motsvarande 
synergieffekter som med Vreta bergtäkt har Bolaget studerat två områden söder om 
Älvsjön. 

Alternativ 2 ligger strax söder om Älvsjön och söder om vägen mellan Vreta och 
Ungsjön. Avståndet till närmaste bebyggelse är ca 570 m till Vreta gård respektive 
Lilla Älvsjödal. 

Alternativ 2 innebär transporter via Vreta gård ut till väg 862 mellan Dunker och 
Solbacka. Skillnaden mot huvudalternativet är att transporten måste gå via Vreta. 
De närboende har vid samråden avstyrkt alternativ 2 av detta skäl. Transporterna i 
alternativ 2 blir längre än i huvudalternativet eftersom de flesta transporterna går 
österut mot Solbacka. 

Bergsområdena i alternativ 2 är såväl mindre till ytan som lägre i höjd än 
huvudaltemativet. Utbrytbar mängd berg uppskattas vara mindre än 1/4 jämfört 
med huvudalternativet. 

Samma riksintressen som behandlats för huvudalternativet är av intresse för 
alternativ 2. 

Bolaget äger inte fastigheten för alternativ 2. 
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Alternativ 3 ligger ca 280 m SV om alternativ 2, räknat mellan respektive 
bergstopp. Avståndet till närmaste bebyggelse är här ca 800 m. Det gäller såväl 
Vreta gård, Raskdal som Ungsjötom. 

Alternativ 3 innebär transporter via Vreta gård ut till väg 862 mellan Dunker och 
Solbacka. De närboende har vid samråden avstyrkt alternativ 3 av detta skäl. 
Transporterna i alternativ 3 blir längre än i huvudalternativet eftersom de flesta 
transporterna går österut mot Solbacka. 

Bergsområdena i alternativ 3 är såväl mindre till ytan som lägre i höjd än 
huvudalternativet. Utbrytbar mängd berg uppskattas vara mindre än 1/4 jämfört 
med huvudalternativet. 

Samma riksintressen som behandlats för huvudalternativet är av intresse för 
alternativ 3. 

Bolaget äger inte fastigheten för alternativ 3. 

Huvudalternativet 
Huvudalternativet, ansökt täkt, är etablerad och drivs på platsen sedan 2011. 
Fastigheten för huvudalternativet ägs av Bolaget. Dessa förhållanden innebär 
betydande fördelar såväl ekonomisk som ur miljö- och naturvårdssynpunkt. Jämfört 
med huvudalternativet har alternativen 2 och 3 mindre brytbar mängd berg, vilket i 
förlängningen innebär att ytterligare akter behöver öppnas i närområdet inom en 
snar framtid. 

Sammanfattningsvis bedöms huvudalternativet vara den bästa lokaliseringen för en 
bergtäkt i Gnestaområdet. 

Nollalternativet 
För att få ekonomi i ballasttransporter bör inte avståndet mellan täkt och kund 
överstiga ca 3 mil. Hälften av de tunga vägtransporterna utgörs av ballastprodukter. 
Det innebär olycksrisker, stora kostnader för vägslitage samt utsläpp av skadliga 
ämnen från dieselavgaser. Det är därför angeläget att lokalisera bergtäkterna nära 
avsättningsområdet. Om ansökt verksamhet inte tillåts finns flera täkter att tillgå 
inom ett avstånd på 3-5 mil för Gnesta tätort. För hela Gnesta-Björnlundaområdet 
fmns dock ingen bergtäkt längs den ca 5,5 mil långa vägen mellan täkterna i Dunker 
och Järna utöver ansökt verksamhet. Om verksamheten inte kommer till stånd, kan 
grusförsörjningen i området inte ordnas i enlighet med de nationella och regionala 
milj ömålen som syftar till att ersätta grustäkter med bergtäkter. Nollalternativet 
innebär vidare en ökning av de tunga transporterna som i sin tur ger ökat vägslitage, 
ökad olycksfallsrisk samt ökade utsläpp av dieselavgaser. 

Utsläpp till luft 
Damning 
Den pågående täktverksamheten ger upphov till stendamm från interna och externa 
transporter. Borrning, krossning, och siktning av materialet medför också att damm 
sprids i verksamhetsområdet och den nämaste omgivningen. Det är främst 
krossningen som förorsakar dammspridning 
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Jämfört med nuvarande verksamhet innebär den planerade verksamheten ingen 
skillnad vad gäller damningens intensitet, den blir fortsatt begränsad. Eftersom 
uttaget av berg kommer att öka till som mest en fördubbling så kommer 
varaktigheten i damningen att öka i motsvarande mån. 
Damningen är svårast i initialskedet innan verksamheten med krossutrustning 
kommit in i berget. Krossningen beräknas dock i skede 1 (utanför berget) endast 
utföras under 2-3 gånger per år och ca 10-20 dagar per gång. I skede 2, när 
krossarna står inne i berget, kommer bergväggar, bullerskärmar och upplag att 
avskärma damningen. 

Verksamhetsområdet omges av en skyddande skog som kommer att begränsa 
dammspridningen och det finns inga närliggande bostäder i den förhärskande 
vindriktningen. Såväl bebyggelse som skyddsvärd natur saknas längs den 
skogsbilväg som ska användas, vilket betyder att damning från vägtransporter inte 
kommer att innebära något problem. Risken för att damm från täktverksamheten ska 
medföra konsekvenser för naturvärdena i naturreservatet Nytorpsravinen som ligger 
ca 500 m från täkten bedöms vara försumbar. 

Skulle problem uppstå kan följande åtgärder vidtas: 
• Skogen i brytetapperna avverkas endast successivt på en yta som motsvarar 

3-4 års brytning. 
• Bonniaskinerna förses med stoftavskilj ande cykloner som samlar upp 

borrkaxet. 
• Sprängning utförs med lång framförhållning så att sprängmassorna hinner 

ligga och befuktas av nederbörd innan de krossas. Alternativt kan de 
bevattnas. 

• Bandtransportörer, siktar och krossverk förses med utrustning (spritsrör) 
som möjliggör befuktning av krossprodukterna. Krossverken utrustas med 
filter. 

• Materialupplag, vägar och körplaner bevattnas vid behov. 

Arbetsmiljöverket kräver obligatoriska kontroller av kvartsdamm inom 
verksamhetsområdet. Uppfylls arbetsmiljökraven bör förhållandena bli godtagbara 
även i omgivningarna utanför verksamhetsområdet 

Avgaser 
Nuvarande täktverksamhet ger upphov till begränsade utsläpp av dieselavgaser från 
bl.a. de interna och externa transporterna, gräv- och lastmaskinerna, bomnaskinen, 
krossar, siktar transportörer och hydraulhammaren. Den planerade utökade 
verksamheten kommer att ge upp emot en fördubbling av utsläppen av 
dieselavgaser jämfört med nuvarande täktverksamhet. Totalt kommer hanteringen 
av 40 000 ton berg (eddusive externa transporter) att kräva ca 40 m3  dieselolja. Till 
detta kommer ytterligare uppskattningsvis 4 m3  dieselolja för interna transporter, 
lastning på bil, avbaning m.m. Erfarenheterna från betydligt större anläggningar är 
att det inte uppstår några påvisbara negativa direkta effekter på närmiljön eller i 
omgivningarna av dessa bränslemängder. 
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Kväveoxider uppkommer vid sprängningarna, men huvuddelen av spränggaserna 
utgörs av koldioxid, vattenånga och kvävgas. Utsläppen av kväveoxider från 
sprängningarna bedöms vara försumbara och kommer inte att innebära någon 
märkbar påverkan på omgivningen. 

Verksamheten ger inte upphov till några luktstörningar. 

Den planerade verksamheten medför ingen risk för överskridande av 
milj ökvalitetsnottnerna för luft. 

För att minimera påverkan på närområdet och utanförliggande omgivningar 
kommer följande åtgärder att vidtas: 

• Vid förnyelse av maskinparken prioriteras inköp av miljöanpassade 
täktmaskiner. 

• Tomgångskörning av fordon och maskiner undviks. 

Utsläpp till vatten 
Täktområdet avvattnas mot en mindre bäck som ansluter till bäcken från Älvsjön 
vid Nytorpsravinen. Näringsläckage från skogen samt j ordbruksmarken påverkar 
recipienten. 

De mark- och vattenföroreningar som kan uppkomma i verksamheten är främst spill 
av oljor och dieselbränsle i samband med tankning och haverier. Utläckage av 
kväveföroreningar från sprängämnen kan ske som ett resultat av felaktig hantering, 
lagring och laddning, samt från kvarstående laddningar i borrhål som inte detonerat. 

Bolaget har utfört vattenprovtagning i bäcken innan täktverksamheten startade och 
under verksamhetstiden. En slutsats som kan dras av de båda provtagningarna är att 
täktverksamheten inte bidragit till någon höjning av kvävehalten i bäcken. 

Omfattningen av kväveläckagen är svåra att bedöma eftersom ett flertal faktorer 
inverkar. Rent teoretiskt kan ca 40 kg kväveföreningar finnas tillgängliga vid en 
årsproduktion vid Vreta bergtäkt. Det verkliga utfallet är beroende av 
urlakningsgraden som i sin tur beror på lagringstid, materialfraktion, årstid m.m. 
Vid beräkning har Bolaget kommit fram till att bergtäkten kan ge ett kvävetillskott 
på maximalt 8 % till den mängd som tillförs bäcken från hela avrinningsområdet. 

De vattenprovtagningar som tagits i sedimentationsdammen har inte visat någon 
förekomst av petroleumprodukter. Däremot är kvävehalten hög med en stigande 
trend för varje år. Resultaten är svåra att utvärdera. Bland annat gör den ringa 
vattenomsättningen och den lilla vattenvolymen i dammen att koncentrationen av 
kväveföroreningar blir hög. Dammen ligger dessutom i tät skog, vilket gör att löv 
och annat organiskt material hamnar i dammen och bidrar därmed till 
kvävetillskottet. 

Det troliga är dock att kväveföroreningarna från bergtäkten inte når bäcken ner mot 
Vreta gård. Även om så skulle vara fallet, visar vattenproverna i bäcken att vattnet 
där är så näringsrikt att ett så litet tillskott inte skulle märkas. 
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De naturvärden som finns i Nytorpsravinen gynnas uppenbarligen av det 
näringsrika bäckvattnet. Ett eventuellt och i så fall ytterst marginellt kvävetillskott 
från bergtäkten skulle således inte ge några negativa konsekvenser för naturvärdena. 

Bolaget har utrett risken för påverkan på grundvattnet. Strömningsbilden för 
grundvatten i området har i utredningen bedömts vara åt norr och nordväst beroende 
på lokala och regionala höjddifferenser. Grävda brunnar finns ca 550 m sydost samt 
ca 600 m och 1000 m norr om täkten. 

Risken för påverkan på grundvattnet i berget bedöms som mycket liten eftersom 
brytområdet är beläget ovanför grundvattenytan. Detta förhållande bekräftas av att 
något grundvatten inte tränger upp i bergtäkten trots att brytdjupet uppmätts till +53 
m.ö.h. (RH 70). Berget bedöms som sprickfattigt vilket indikeras av att vatten tas 
från djupa bergborrade brunnar. Om sprickzoner i berget friläggs vid brytningen 
kan det däremot inte uteslutas att grundvattnet och de närliggande brunnarna, Lilla 
och Stora Älvsjödal, kan bli påverkade. Risken för detta bedöms dock som liten. 
Vattenprover som tagits i dessa brunnar varje höst sedan bergtäkten öppnades visar 
ingen påverkan från bergtäkten. 

Den planerade verksamheten bedöms inte utgöra någon risk för överskridande av 
milj ökvalitetsnormerna för vatten. 

Eftersom urlakade kväveföroreningar är lösliga i vatten är mekanisk avskiljning 
eller rening inte möjlig. Däremot finns med föreslagen dagvattenhantering 
möjlighet att kontrollera kvävekoncentrationen, dels i pumpgropen, dels i den 
efterföljande sedimentationsanläggningen. I händelse av förhöjda värden kan beslut 
tas om lämpliga åtgärder. Eventuellt utsläpp eller spill av petroleumprodukter blir 
enklare att hantera eftersom föroreningarna lägger sig på ytan i pumpgropen där de 
lätt kan observeras. Möjlighet finns då att sanera där. Skulle föroreningarna ändå 
passera obemärkt till sedimentationsdammen så kommer de att kvarhållas där med 
hjälp av den oljeavskiljande utrustningen i form av ett T- rör. 
För att minimera risken för förorening från mark och vatten kan följande åtgärder 
vidtas: 

• Genom att spränga ut en pumpgrop ned under grundvattennivån kommer 
eventuella flytande föroreningar omedelbart att upptäckas på vattenytan där 
de kan omhändertas. Genom uppumpning finns möjlighet att vända 
grundvattenströmmen så att vattnet med sina eventuella föroreningar 
strömmar från omgivningen till pumpgropen. 

• Tankning och uppställning av täktmaskiner utförs på hårdgj ord upplagsyta. 
Den mobila krossen och grävmaskinen måste av praktiska skäl dock tankas 
på plats i täkten. 

• Cisterner för dieselbränsle förvaras inte på platsen. 
• Absorptionsmedel för uppsugning av eventuellt bränsle- eller oljespill finns 

till hands i täktmaskinerna. 
• Stor aktsamhet iakttas vid laddning av borrhålen för att undvika onödigt 

spill med sprängämnet. 
• Kontroll av vattenkvalitén görs regelbundet i pumpgropen och i den 

efterföljande dammen. Flytande föroreningar omhändertas direkt. Vid 
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förhöjda kvävehalter tas beslut om åtgärder som kan bli aktuella, t ex 
luftning kombinerat med överstrilning. 

Buller 
Den utökade täktverksamheten kommer innebära bullerspridning från bollning, 
sprängning, skuthantering samt krossning med tillhörande siktar och transportörer. 
Även den interna och externa trafiken ger upphov till buller. Jämfört med 
nuvarande verksamhet innebär den planerade verksamheten ingen skillnad vad 
gäller bullrets intensitet. Eftersom uttaget av berg kommer att öka till som mest en 
fördubbling, så kommer de störande perioderna att öka i motsvarande mån Den 
ringa produktionsomfattningen, som fortfarande gäller även med en fördubblad 
verksamhet, innebär att driften i anläggningen kommer att ske intermittent med 
långa stilleståndstider då det endast förekommer materialtransporter. 

Bolagets bullerutredning visar att Naturvårdsverkets "Vägledning om industri- och 
annat verksamhetsbuller, rapport 6538", uppfylls under alla driftskeden dagtid vid 
samtliga bostäder om följande skyddsåtgärder vidtas: 

• Tre meter höga flyttbara skärmar används för att reducera ljudet från 
topphammaren och hydraulhammaren. 

• Förkrossen och efterkrossen placeras mellan två skärmar bestående av 
containrar ställda på varandra så att en skärmhöjd på 5 m erhålls. 

• Topphammaren körs separat och övrig utrustning körs under annan tid. 

I skede 2 överskrids bullerriktvärdet kvällstid marginellt vid Vreta gård, medan vid 
övriga bostäder klaras bullerriktvärdet. Med tanke på att bullrande verksamhet 
kvällstid är ytterst begränsad och pågår endast som regel 20 eller 40 dagar per år 
och dessutom inte under tiden 15 maj-15 september, så bör störningen inte vara 
större än att den kan accepteras. Dessutom bör beaktas att bullerutredningen är 
gjord utifrån medvind i alla riktningar. I mot- eller sidovind blir nivåerna avsevärt 
lägre än beräknat. En möjlighet att klara bullerriktvärdena fullt ut är att undvika 
drift med krossar kvällstid. Det skulle emellertid innebära att drifttiden måste utökas 
i motsvarande mån till fler dagar. Vid samråd med omkringboende har 
arrendatorerna vid Vreta framfört att de föredrar drift under kvällstid före drift i fler 
dagar. Alternativet kan därmed avföras. 

Bebyggelse saknas längs den skogsbilväg som ska användas för transporterna 
mellan täkten och väg 862. Bullerriktvärdena vid närmast belägna bostäder klaras 
med god marginal med avseende på transporter. 

Vad gäller travträningsbanan så kommer den ekvivalenta ljudnivån att bli som högst 
ca 50 dBA i den norra delen av banan. Det gäller när topphammaren körs under 
skede 2. Det kan jämföras med att i stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för 
mekaniskt buller som överstiger 65 dBA (Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om hästhållning, DFS 2007:6). Den planerade täktverksamheten 
bedöms inte medföra några bullerstörningar för hästarna vid travträningsbanan. 

Det finns riktvärden för buller i områden som är planlagda för det rörliga 
friluftslivet. Bullerutredningen visar att det planlagda riksintresset för rörligt 
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friluftsliv vid Ricksj ön i någon mån berörs genom att riktvärdet för buller 
överskrids i en bråkdel av det vidsträckta riksintresset om inga skyddsåtgärder 
vidtas. Det gäller den del som ligger närmast täkten vid norra delen av Ricksjön. 
Med planerade skyddsåtgärder blir påverkan försumbar och gäller då enbart 
kvällstid. 

I reservatsbeslutet för Nytorpsravinen står inget om det rörliga friluftslivet. 
Naturreservatet är inte planlagt för det rörliga friluftslivet och omfattas därmed inte 
av riktvärdena för buller. 

I reservatsbeslutet för Herröknanäs finns en skrivning i ändamålet med reservatet att 
området ska vara tillgängligt för friluftslivet. Tillgängligheten till reservatet 
påverkas inte av den planerade bergtäkten. Naturreservatets värden kommer inte att 
påverkas av den planerade verksamheten. 

Sammantaget blir bullerstörningarna från den planerade verksamheten marginella 
och de kommer inte att utgöra något hot mot riksintressena för naturvården och det 
rörliga friluftslivet. Milj ödomstolen konstaterade i domen 2010-06-14 att "området 
ligger på tillräckligt avstånd från bostäder samt från naturskyddsområden" 

För att minimera bullerpåverkan på omgivningen kommer följande skyddsåtgärder 
att vidas: 

• Sprängning, bottning, skutknackning och krossning kommer inte att ske 
under perioden 15 maj-15 september. 

• Information kommer att ges till de boende skriftligt ca två-tre veckor innan 
samt muntligt, till de som bor där vid tillfället, dagen innan sprängning 
utförs. 

• Förkrossen och efterkrossen placeras mellan två skärmar bestående av 
containrar ställda på varandra så att en skärmhöjd på 5 m erhålls. Alternativt 
ordnas bulleravskärmning på annat sätt som ger motsvarande 
bullerreduktion. 

• Täktvägen och körplaner hålls i gott skick så att skrammel i flak och vagnar 
undviks. 

Vibrationer och luftstötvåg 
Den planerade verksamheten innebär att sprängning kommer att företas någon eller 
ett par gånger oftare per år än i nuläget. 

Vid mätningar som Bolaget har låtit utföra har gränsvärdet för vibrationer 
överskridits. För att undvika att detta händer igen kommer den sammanlagda 
samverkande laddningsmängden att anpassas. Begränsningsvärdet för vibrationer på 
4 minis kommer att kunna uppfyllas genom att minska storleken på den 
samverkande laddningen. Genom en förbättrad tändplan kan mängden sprängämnen 
som detonerar samtidigt minska. 

Olägenheter i form av luftstötvågor och stenkast bedöms bli lika små som hittills. 
Bolagets mätningar visar att gränsvärdet 100 Pa har klarats vid närboende varför det 
inte krävs några åtgärder avseende luftstötvågor. 
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För att minimera risken för stenkast kan följande åtgärder vidtas: 
• Vid behov kan salvan täckas. 
• Brytningen kan utförs i en riktning som medför att utslaget sker bort från 

bebyggelsen. 

Avfall- och kemikaliehantering 
Service och reparationer av kross- och sorteringsverk ger upphov till mindre 
mängder metall och gummiskrot. I övrigt uppkommer avfall i faun av emballage, 
tomfat m.m. Avfall förvaras i östra delen av upplagsytan nära 
sedimentationsdammen tills det transporteras till återvinning, f.n. Tveta 
Återvinningsanläggning. 

Täktverksamheten innebär hantering av diesel till maskinerna och mindre mängder 
motor- och hydrauloljor samt glykol. Mindre mängder avfettningsmedel eller andra 
rengöringsmedel hanteras i samband med enklare justeringar och liknande. I övrigt 
kommer all service att ske i bolagets lokaler vid Norrby. Användningen av råvaror 
och kemikalier kommer att bli som i nuläget, men mängden kan komma att öka till 
det dubbla. Det kommer fortfarande vara fråga om små mängder. 

Oljebyte i krossverket sker 1-2 gånger per år med separat inkörd hydraul- eller 
motorolja. Det är möjligt att krossverket befinner sig i Vreta bergtäkt då det är dags 
för byte av olja. Krossning och bottning kommer endast att utföras av inhyrda 
entreprenörer. 

För att minimera miljöpåverkan kommer följande åtgärder att vidtas. 
• En råvaru- och kemikalieförteckning med aktuella skyddsblad kommer att 

finns för arbetsstället. 
• Saneringsmedel av typ Absol eller liknande förvaras på arbetsstället. 
• Tankning och uppställning av täktmaskiner utförs på en särskild plats där 

marken är hårdgj ord på upplagsytan. Den mobila krossen och grävmaskinen 
måste av praktiska skäl tankas på plats i täkten. Förfarandet är praxis i 
bergtäkter och har med notmal aktsamhet inte visat sig medföra några 
problem. 

• Några cisterner för dieselbränsle förvaras inte på platsen. 
• Entreprenörernas förvaring av oljor, glykol och ev. avfettningsmedel m.m. 

sker under tak i krossverkscontainer. Behållare för oljor och kemikalier är 
försedda med invallning som rymmer hela den lagrade volymen. 

Natur, kultur och friluftsliv 
Naturreservatet och Natura 2000-området Nytorpsravinen (SE 220413) ligger som 
närmast ca 500 m norr om verksamhetsområdet. Det omfattar ett område längs 
bäckravinen mellan Älvsjön till Misteln. I bevarandeplanen anges att en 
förutsättning för gynnsam bevarandestatus är att områdets hydrologi ej får påverkas. 
I planen och reservatsbeslutet anges vidare att området innehåller sällsynta 
trädlevande mossor och lavar, t.ex. lunglav, som erfarenhetsmässigt är känsliga för 
luftföroreningar. 
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Naturreservatet Herröknanäs ligger ca 1100 m från den planerade bergtäkten. 
Ändamålet med reservatet är att bevara och restaurera ett område med mycket hög 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefull natur- och kulturmiljö samt att 
området ska vara tillgängligt för friluftslivet. Ett annat ändamål är att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus för de naturtyper som ingår i habitatdirektivet, samt att 
bevara läderbaggens livsmiljöer i långsiktigt perspektiv. 

I länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering 2004 finns två områden upptagna 
väster respektive söder om Vreta gård. Avståndet är som närmast ca 380 m mellan 
verksamhetsområdet och det västra området. Motsvarande avstånd till det södra 
området är ca 130 m. Båda områdena utgör Natura 2000-habitat. Trots 
klassificeringen Natura 2000-habitat, utgör områdena inte några skyddade Natura 
2000-områden. Verksamhetsområdet ligger vidare inom värdetrakten Centrala 
Södermanlands sjölandskap enligt den av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen antagna 
strategin för formellt skydd av skog i Södermanland. Bevårandemål och strategi för 
värdetrakten är "Formellt och frivilligt skydd av värdekärnor. Naturvårdshänsyn vid 
skogliga åtgärder så att bestånd av ek, lind och hassel bibehålls. Skötsel av 
lövmiljöer utifrån artinnehåll och historik." 

Det bör framhållas att Miljödomstolen i domen 2014-06-14 anförde "att området 
ligger på tillräckligt avstånd från naturskyddsområden". 

Bolaget har utfört en naturvårdsinventering i området mellan bergtäkten och diket 
till vilket dagvatten avleds. Det inventerade området är ca 3,5 ha och utgörs av 
produktiv skogsmark. Området består av tre skogstyper. I väster finns en olikåldrig 
blandsumpskog. I trädskiktet finns klibbal, glasbjörk, gran och tall med inslag av 
asp, ask, rönn och granungskog. I buskskiktet finns hassel, brakved och gråvide. 
Fältskiktet består av starr/fräkentyp till grästyp och bottenskiktet domineras av 
sumpskogmossor. Genom detta delområde flödar vatten från brytområdet och högre 
liggande mark helt fritt mellan träden utan någon form av dike eller bäck, vilket kan 
ge en renande effekt och hindra snabba vattenflöden. Vattnet rinner ut i ett åkerdike 
som går mellan skogen och åkern. Död ved finns sparsamt i form av lågor. I 
delområdet i mitten dominerar ca 65-årig barrblandskog. I en mindre del ut mot 
åkem fmns yngre lövskog. Fältskiktet är av gräs- till örttyp och i bottenskiktet 
förekommer främst vanliga friskmarksmossor. Död ved finns sparsamt i form av 
lågor. I det östra delområdet dominerar 65-årig granskog med litet inslag av tall och 
lövträd. Fältskiktet är av gräs- till örttyp och i bottenskiktet förekommer främst 
vanliga friskmarksmossor. 

Naturvärdena i området är låga till måttliga. De signalarter som har hittats är 
skogslind och blåsippa. 

Inga kulturreservat eller riksintressen för kulturmiljövården finns i närheten av 
täkten. I direkt anslutning till bergtäkten ligger det en fornlämning i form av en 
förhistorisk boplats (Gryt 393). Fornlämningen berörs indirekt genom det så kallade 
fornlämningsområdet. Med fornlämningsområde menas ett så stort område på 
marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den 
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningen 
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kommer att skyddas från stenkast genom att sprängsalvorna riktas bort från 
fornlämningen och att den markeras ut med plastband. 

Milj ökvalitetsnormer 
Till skydd för människors hälsa har milj ökvalitetsnormer införts för luftkvalitet. 
Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) gäller milj ökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Överskridanden av 
milj ökvalitetsnormerna förekommer endast på hårt föroreningsbelastade platser. 
Utsläppen till luft är små från planerad verksamhet. Området runt bergtäkten är inte 
heller nämnvärt belastat av luftföroreningar idag. Erfarenhetsmässigt kan 
konstateras att täktverksamheten inte kommer att medföra att milj ökvalitets-
normerna för luft överskrids i området. 

Sökanden strävar efter att begränsa luftföroreningarna från verksamheten enligt 
egenkontrollprogrammet för verksamheten. 

Milj ökvalitetsnormer för buller gäller enligt förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Mindre kommuner, som Gnesta kommun, omfattas av 
"bullernormerna" i så kallade områden som störs av buller. Det är områden med 
buller från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), större järnvägar (30 000 tåg/år), 
eller större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 

Ansökt verksamhet ligger inte inom områden som störs av buller enligt ovanstående 
punkter. Bolaget strävar efter att begränsa bullret från verksamheten enligt 
egenkontrollprogrammet för verksamheten. 

Verksamhetsområdet är helt lokaliserat inom Mistelns avrinningsområde. All 
avrinning från verksamhetsområdet sker mot norr via en sankmark och ett öppet 
dike i åkerkanten 300 m från täktområdet. Diket övergår till en mindre bäck förbi 
Vreta och som ansluter till bäcken som går från Älvsjön till Misteln som är en 
ytvattenförekomst. Misteln har måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 
status. Dagvattnets väg från bergtäkten till Misteln beräknas vara ca 2 300 m. 

Närmast berörd grundvattenförekomst har god kemisk och kvalitativ status och är 
belägen ca 1 240 m från bergtäkten. 

Hänsynsreglerna 
Bevisbörderegeln 
Den till ansökan bifogade milj ökonsekvensbeskrivningen visar att den planerade 
utökningen av verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i 
förhållande till hänsynsreglerna och att den inte motverkar milj öbalkens mål. 

Kunskapskravet och försiktighetsprincipen 
Bolaget har tillgång till den kunskap som erfordras för verksamheten. Företaget har 
bedrivit täktverksamhet sedan år 1993. Tillsynsmyndigheten har inte haft några 
allvarliga erinringar mot verksamheten utom vid ett tillfälle för 15 år sedan när 
resterna av ett rivningshus tippades i en grustäkt. Bortsett från den incidenten har 
företaget under 23 års tid visat att man har tillräcklig kunskap för att driva 
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verksamheten utan att skada miljön eller människors hälsa. Konsekvenserna för 
miljö och hälsa har beskrivits och planerade skyddsåtgärder har redovisats i 
milj ökonsekvensbeskrivningen. Utvecklingen följs och milj öanpassning vidtas i den 
takt som är möjligt och bästa möjliga teknik eftersträvas. Bolagets egenkontroll-
program innehåller tydliga rutiner för att säkerställa att verksamheten inte 
förorsakar skador på miljön eller människors hälsa. 

Lokaliseringsprincipen 
Ansökan gäller en redan etablerad verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på 
samma område som nuvarande verksamhet. Det är alltså inte fråga om någon 
utvidgning av täktområdet. 

Hushållningsprincipen samt kretsloppsprincipen 
Företaget strävar efter att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt. 
Avbaningsmassorna kommer att återanvändas. 

Produktvalsprincipen 
En råvaru- och kemikalieförteckning med aktuella skyddsblad ingår i 
egenkontrollprogrammet. En årlig genomgång av kemikalieförteckningen kommer 
att ske med syfte att undersöka möjligheterna att minska och/ eller byta ut 
kemikalier. Egenkontrollprogrammet för verksamheten innehåller tydliga rutiner för 
att säkerställa att verksamheten inte förorsakar skador på miljön eller människors 
hälsa. 

Milj ömål 
Nedan redovisas de nationella milj ömål som berörs av den planerade 
täktverksamheten samt vilka åtgärder som planeras för att uppfylla målen. 

Begränsad klimatpåverkan, frisk luft 
Dieselavgaserna från verksamheten är den för målen mest påverkande faktorn. 
Problemet minimeras genom valet av plats för verksamheten. Platsvalet gör att 
transporterna kan hållas nere genom närheten till avsättningsområdet. 
Damning kan också bli ett hot mot målet Frisk luft, men genom den begränsade 
verksamheten, det stora avståndet till bostäder och med föreslagna skyddsåtgärder 
motverkas riskerna. 

Bara naturlig försurning 
Dieselavgaserna påverkar genom sitt innehåll av kväve- och svaveloxider 
försurningen. 

Giftfri miljö 
Den sökta täktverksamheten kommer även fortsättningsvis att utgöra en viss risk för 
mark- och vattenföroreningar av oljor och diesel i samband med tankning och 
haverier. Om en olycka skulle inträffa så har företaget en beredskap enligt 
egenkontrollprogrammet för verksamheten. 

Ingen övergödning 
Dieselavgaserna påverkar genom sitt innehåll av kväve till övergödningen av mark 
och vatten. 
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Grundvatten av god kvalitet 
Risken för påverkan på grundvattnet bedöms som liten med de planerade 
försiktighets- och skyddsåtgärderna. Om en olycka ändå skulle inträffa så har 
företaget en beredskap enligt egenkontrollprogrammet för verksamheten. 

Levande skogar 
I samband med efterbehandlingen kommer den ursprungliga skogstypen att till stor 
del kunna återskapas. 

God bebyggd miljö - Hushållning med energi och naturresurser 
Anläggningen är lokaliserad och kommer att utformas på ett i förhållande till 
omgivningen miljöanpassat sätt. Verksamheten är egentligen bara ett lån av 
naturmiljön eftersom marken kommer att slutligt efterbehandlas på ett sätt som är 
anpassat till naturen. Bergtäktsverksamheten innebär ett optimalt utnyttjande av 
naturresurserna och en möjlighet att producera ersättningsprodukter för naturgruset. 
Till och med överskottsmassorna får ett egenvärde genom sin användning som 
material för efterbehandling av täkten. 

Yttranden 

Sörmlandskustens räddningstjänst har i huvudsak anfört följande. 
Av mottagen kungörelse framgår inte om brytning ska ske genom sprängning eller 
annan metod. Om sprängämnen används ska verksamheten söka tillstånd för 
hanteringen, enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, hos 
Sönnlandskustens räddningstjänst. Om mer än 10 ton sprängämnen ska användas 
vid ett och samma tillfälle omfattas verksamheten av Sevesolagstiftningen. 
Sevesoverksamhet ska anmälas till Länsstyrelsen Södermanlands län. 

Köpenhamns samfällighetsförening har i huvudsak anfört följande. 
Bolaget har ansökt om tillstånd för fortsatt bergtäkt under 20 års tid. Det kan 
medföra avsevärt högre tryck på länsväg 859 vilket Köpenhamns samfällighets-
förening motsätter sig. Föreningen har under många år oroats av dessa extremt 
tunga transporter som belastar vägen. 

Vi är en ideell förening som etablerade en gemensamhetsanläggning 1977 
bestående av 11 stycken fastigheter som ville ta del av kommunens vatten. Därmed 
grävdes en huvudledning på södra sidan av väg 857 och från den 9 stycken 
ledningar under vägen till fastigheterna på norra sidan. Våra fastigheter är placerade 
väldigt nära vägen, vilket gör att vi, inte bara hör, utan också känner vibrationerna 
från bergtransporterna. Vägen är uppbyggd i en bank av grusmassor utmed en 
sydsluttning och har belastats hårt sedan etableringen av bergtäkten. Så hårt, att vi 
nu har tydliga indikationer på att ledningarna som går under vägen dras ur sina 
kopplingar p.g.a. sättningar i vägbanan. Vi har nyligen också tryckt en ny 
avloppsledning genom vägbanken vid Köpenhamn, strax innan påfarten till riksväg 
57. Med anledning av det ovan anförda så hemställer vi att de extremt tunga 
transporterna mellan Solbacka och Köpenhamn på väg 859 på något lämpligt sätt 
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begränsas. Det finns flera alternativa vägar, som väg 862 och 860, att frakta dessa 
transporter på. 

Trafikverket har bl.a. anfört följande. 
Sikten vid den enskilda transportvägens anslutning till väg 862 är begränsad åt 
höger. Här bör siktröjning ske för att erhålla bättre siktsträckor och en säkrare 
trafiksituation. Trafikverket har i övrigt inget att invända mot att tillstånd ges i 
ärendet. 

SGU har inga synpunkter i ärendet. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har bl.a. anfört följande. 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot tillåtligheten av verksamheten och tillstyrker 
därför ansökan i stort. Länsstyrelsen anser i likhet med SGU att bergtäkter är 
positivt om bergtäkten bidrar till att fasa ut naturgrusanvändningen och att det är 
bättre om befmtliga bergtäkter hålls öppna än att öppna nya täkter i orörd natur. I 
takt med att allt fler grustäkter avslutas ökar behovet av fler bergtäkter. 
Bergtäkt har bedrivits på platsen i bolagets regi sedan 2011 och har föranlett få 
klagomål från närboende. 

Länsstyrelsen har följande synpunkter vad gäller nedan angivna avsnitt i ansökan 
med förslag till villkor och tillhörande milj ökonsekvensbeskrivning. 

Förslag till villkor för verksamheten 
5. Olägenheter för omgivningen till följd av damning från verksamheten ska vid 
behov motverkas genom vattenbegjutning. Andra dammbekämpande åtgärder får 
vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen yrkar på 
tillägget "Saltning är dock inte tillåtet". 

10. Påfyllningsledningar för petroleumdrivmedel ska vara försedda med 
slangbrottsventiler. Länsstyrelsen yrkar på tillägget "Utrustning för sanering av 
oljespill ska finnas tillgängligt på tankningsplatsen". 

13. Verksamheten får bedrivas helgfri måndag-fredag, k1.06.00-18.00, med följande 
undantag: 

• Transporter till och från verksamhetsområdet får utföras helgfri måndag-
fredag k1.06.00-22.00. 

• Krossning och sortering får under skede 2* bedrivas helgfri måndag till 
fredag k1.06-22.00. Här yrkar länsstyrelsen på att denna punkt tas bort. 

• Borrning, sprängning, skutknackning och krossning får inte utföras under 
perioden 15 maj-15 september. 

14. Tredje stycket: "Under skede 2* får begränsningsvärdet** 45 dB(A), helgfri 
måndagfredag (k1.18.00-22.00) överskridas med 5 dB(A) vid krossning. Om 
hörbara toner och impulser märks, ska de ovan angivna begränsningsvärdena ** 
sänkas med 5 dB (A), vilket även gäller vid krossning enligt föregående mening ". 
Här yrkar länsstyrelsen på att meningarna stryks och ersätts med: "Om hörbara 
toner och impulsljud förekommer i verksamheten, ska värdena för ekvivalent 
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ljudnivå sänkas med 5 dB (A)-enheter ". Länsstyrelsen har noterat att 
bullernivåerna enligt bullerutredningen inte kommer att innehållas vid Vreta Gård 
om krossning och sortering sker kvällstid. Länsstyrelsen ser ingen anledning till att 
krossningsverksamhet ska tillåtas pågå under kvällstid. 

Fjärde stycket: De angivna begränsningsvärdena ** ska kontrolleras genom 
immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar Resultatet ska 
redovisas som frifältsvärden. Ekvivalentvärden ska mätas i perioder som är 
representativa för verksamhetens art. Här yrkar länsstyrelsen på följande lydelse: 
"Ljudnivåerna ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar. 
Kontroll av buller ska ske senast ett år från det att tillståndet tagits i anspråk". 
Sista stycket: Kontroll av bullernivåer ska ske enligt bolagets åtaganden, dock minst 
vart femte år. Om de uppmätta bullerriktvärdena underskrider begränsningsvärdena 
** med minst 10 dB(A) behöver inga regelbundna kontroller ske. Mätningar ska 
dock alltid göras vid förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer, eller om det framkommit berättigade klagomål på buller från 
verksamheten. 

16. Vatten som avleds från verksamheten ska passera en sedimentationsdamm med 
olj eavskilj are. Kvaliteten på vattnet ska kontrolleras enligt bolagets åtaganden i 
ansökan, samt inom ramen för kontrollprogrammet. Länsstyrelsen yrkar på 
tillägget: "Vattnets kvaliti ska kontrolleras innan det leds bort från 
sedimentationsanläggningen". 

Efterbehandling 
Bolaget har i sin ansökan föreslagit att massor ska tas in för återställning av området 
(12.6.5). Länsstyrelsen motsätter sig att externa schaktmassor tas emot för 
efterbehandling av täkten, då det föreligger risk att massor med föroreningsinnehåll 
hamnar inom området. En terasseringszon för att minska risken för fallolyckor torde 
vara en fullt tillräcklig efterbehandlingsåtgärd för denna bergtäkt. Länsstyrelsen 
anser att ett villkor som förtydligar detta bör föreskrivas enligt följande. 

Mellanlagring eller uppläggning av överblivet material får endast göras av 
mineraliskt material som härstammar från brytningen samt avbaningsmassor från 
området. Uppläggning eller tippning av utifrån kommande sten, schaktmassor, 
rivningsmassor eller annat avfall får inte ske inom brytområdet. 

Vidare yrkar Länsstyrelsen att följande villkor föreskrivs för verksamheten: 

Tillståndshavaren är skyldig att tillse att illegal dumpning inte förekommer i 
verksamhetsområdet. Tillfartsvägar till området ska så 
långt som möjligt vara avspärrade". 

Milj ökonsekvensbeskrivningen, Kulturmiljö  
Länsstyrelsens krav på kompletterande text för avsnitt 7.6.3 Kulturmiljö är uppfyllt. 
Länsstyrelsen anser ur kulturmiljösynpunkt att skyddsåtgärderna för att undvika 
sprängsten inom fornlämningen är uppfyllda. Vid behov kan med fördel också 
sprängmattor användas. Länsstyrelsens krav på att fornlämningen skulle införas på 
karta i aktuella handlingar är också uppfyllt. 
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Övrig information 
Inför den tillståndsprövning för bergtäkten som genomfördes 2009 justerades 
verksamhetsområdet utifrån kulturmiljön och därefter hade Länsstyrelsen ur 
kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot arbetsföretaget. Något formellt tillstånd 
enligt kulturmiljölagen (1988:950) för markingrepp inom del av fornlämnings-
området upprättades inte då av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avser nu att lämna ett 
sådant tillstånd inför den utökade täktverksamheten och kommer att kontakta 
Bolaget. 

Bolagets bemötande av yttranden 

Bolaget har i bemötande av inkomna yttrande anfört bl.a. följande. 
Bolaget har med tillfredsställelse noterat att samtliga som yttrat sig tillstyrker 
ansökan. 

Bolaget vill hänvisa till avsnitt 14 i milj ökonsekvensbeskrivningen gällande 
Köpenhamns Samfällighets synpunkter om transporter. För att tillgodose 
önskemålen om begränsade transporter på vägen via Jordbrotorp, väg 859, kommer 
transporter mellan Solbacka och Stjärnhov som regel att gå via Gryt. Vid t.ex. 
mycket halt väglag kan dock väg 859 behöva användas. 

Gällande yttrandet från Sörmlandskustens räddningstjänst hänvisar Bolaget till 
miljökonsekvensbeskrivningen där det redogörs för sprängningen och att den 
maximala mängden sprängmedel som används per sprängtillfälle är 7 ton. 
Sprängentreprenören kommer att söka tillstånd för sprängningen hos 
Räddningstjänsten. 

Bolaget kommer att ordna siktröjning för att tillgodose Trafikverkets önskemål 
därom. 

Bolaget godtar Länsstyrelsen Södermanlands läns yrkande gällande villkor nr 5 
och 10. Länsstyrelsen har yrkat på vissa ändringar i villkor nr 13 som innebär att 
krossning och sortering inte får ske kvällstid. "Länsstyrelsen ser ingen anledning till 
att krossningsverksamhet ska tillåtas pågå under kvällstid." Bolaget framhåller att 
nu gällande tillstånd för verksamheten omfattar även krossning och sortering 
kvällstid, men kan acceptera att krossning och sortering endast tillåts ske dagtid. 

Bolaget anser att bullermätningarna även ska kunna ske genom 
immissionsmätningar precis som enligt nuvarande tillstånd. Det är enligt Bolaget 
det vanligaste och säkraste sättet att göra bullermätningar på. Bolaget kan dock 
godtaga länsstyrelsens yrkande avseende villkor nr 14. 

Bolaget godtar länsstyrelsens yrkande för villkor nr 16. 

Bolaget godtar även länsstyrelsens yrkanden gällande villkor om efterbehandling. 
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Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
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. 
9 § milj öbalken. 

Tillåtlighet 
Tillståndets omfattning 
För att långsiktigt kunna tillgodose samhällets behov av ballastmaterial anser 
Milj öprövningsdelegationen att omfattningen av sökt tillstånd är motiverad. 

Bergtäkten bör kunna komplettera, eller till och med på sikt ersätta, Bolagets egna 
grustäkt vid Vreta, vilket skulle vara ett steg i rätt riktning för att minska 
användningen av naturgrus. Tillstånd lämnas för brytning av totalt 700 000 ton 
berg, varav maximalt 40 000 ton per år under 20 års tid. Tillstånd lämnas även för 
krossning och sortering av utbruten mängd berg. 

Val av plats  
Enligt 2 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd 
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön, i den utsträckning det inte är orimligt enligt 2 kap. 7 § 
milj öbalken. 

Milj öprövningsdelegationen gör i denna del följande bedömning. 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning gällande buller utomhus från 
milj öfarliga verksamheter, rapport 6538. I den anges rekommenderade riktvärden 
för buller vid bl.a. bostäder. Avståndet till närmast belägna bostäder, fritidshuset vid 
Källtorp och Vreta gård, är förhållandevis kort, enbart 330 m respektive 400 m från 
brytområdet. Genom att använda skärmar och dylikt, samt begränsa arbetstiden för 
bullrande delverksamheter såsom borrning, sprängning, skutknackning och 
krossning kommer naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller att kunna 
klaras. 

Av Naturvårdsverkets vägledning framgår att ljudnivåerna i friluftsområden bör 
vara låga eftersom människor söker sig till dessa områden för att komma bort från 
samhällsbuller. Rekommenderade bullerriktvärden i dessa områden är 5 dBA lägre 
som ekvivalentnivå än vid bostäder. Enligt vägledningen avses med friluftsområde 
område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas 
mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg 
ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 
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I täktens närhet fmns ett par naturreservat och två riksintressen för naturvård, varav 
ett även är för det rörliga friluftslivet. De rekommenderade ljudnivåerna för 
friluftsområden kommer inte att kunna klaras fullt ut. Med tanke på att 
verksamheten har en lång inaktivitetsperiod (15 maj-15 september) under den tiden 
människor rör sig ute i skog och mark, samt att verksamheten är ringa anser 
Milj öprövningsdelegationen att det inte är skäligt att föreskriva villkor om 
begränsningsvärden för buller som ska gälla inom naturreservaten/riksintressena. 

Med de åtgärder Bolaget har föreslagit för att reducera buller bedöms 
verksamheten inte medföra större olägenhet för närboende och omgivningarna med 
avseende på buller än vad som skäligen får tålas. 

Inga bostäder finns längs med uttransportvägen som kan störas av buller och 
damning. Huvuddelen av transporterna mot Stjärnhov kommer enligt ansökan att 
ske via Gryt. Verksamhetens bidrag med transporter på väg 862 bedöms vara liten 
jämfört med det totala antalet transporter som sker på vägen per dygn. 

Av ansökningshandlingarna framgår att planerad täktbottennivå på + 53 m.ö.h. 
sannolikt ligger över grundvattnets trycknivå i berg. Trots att ingen provborrning 
har utförts är det mycket som talar för att så är fallet. Närliggande våtmark i nordost 
är belägen under täktbottennivån, vilket innebär att grundvattnets trycknivå i berget 
under våtmarken även är under den nivån. Vatten från täktens lågpunkt leds 
fömärvarande dit med självfall. Inget grundvatten har läckt in i täkten hittills. Av 
Bolagets hydrogeologiska bedömning framgår att avståndet till närmaste borrade 
brunnar är ca 700 m respektive ca 800 m. Beaktat att verksamheten sannolikt 
kommer att bedrivas ovanför grundvattnets trycknivå i berg, och att avståndet till 
brunnarna är relativt långt, bedöms risken för påverkan på brunnarna vara 
försumbar. 

Ingen skyddsvärd natur finns inom berört verksamhetsområde. 

I direkt anslutning till täkten finns en fornlämning, en boplats (Gryt 393), med 
tillhörande fornlämningsområde. Bolaget har åtagit sig att märka ut fornlämningen 
med plastband och rikta sprängsalvorna bort från fornlämningen. Med föreslagna 
skyddsåtgärder bedöms verksamheten inte utgöra någon risk för påverkan på 
fornlämningen. 

Det finns inget som tyder på att täktens direkta närområde är välbesökt eller nyttjas 
för friluftsliv i någon större grad. 

Landskapsbilden kommer att påverkas under drift. Täktområdet omgärdas av skog 
som utgör ett skydd mot insyn under verksamhetstiden. Inget tyder på att 
närområdet är välbesökt och det är relativt långt till allmän väg. Förändringen av 
landskapsbilden bedöms inte vara så negativ att tillstånd inte kan medges. 

Hushållningsbestämmelser 
Ansökan avser ingen ändrad markanvändning varför bestämmelserna i 3 och 4 kap. 
milj öbalken inte behöver tillämpas. 
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Planförhållanden 
Verksamheten omfattas inte av översiktsplanen för Gnesta kommun. Området 
strider inte heller mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Milj ökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. 3 § milj öbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljö- 
kvalitetsnormer följs. 

Dagvatten från täkten avleds efter sedimentering i sedimentationsdamm och 
genomsilning i sankmark till ett dikessystem som mynnar ut i sjön Misteln. Misteln 
är en ytvattenförekomst (SE655463-15679). Dagvattnets väg från bergtäkten till 
Misteln har av Bolaget beräknats vara ca 2,3 km. Beaktat den rening som sker i 
sedimentationsdammen och sankmarken, samt det långa avståndet, bedöms 
verksamheten inte utgöra någon risk för påverkan på ytvattenförekomsten. 
Verksamheten bedöms med inte heller utgöra någon risk för påverkan på berörd 
grundvattenförekomst (SE655644-156484). 

Milj öprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att 
någon miljökvalitetsnorm för luft eller vatten kommer att överskridas. 

Milj ömål 
Planerad verksamhet berörs av flera av de nationella milj ökvalitetsmålen. Av några 
kan nämnas "Minskad klimatpåverkan", "Grundvatten av god kvalitet", "Frisk luft" 
och "Hushållning med energi och naturresurser". Miljöprövningsdelegationen 
bedömer att verksamheten inte i någon beaktansvärd mån kommer att motverka 
möjligheten att uppnå de nationella milj ömålen. 

Motivering av villkor 
Bolaget har föreslagit ett antal villkor som ska gälla för verksamheten. Vissa av 
Bolagets förslag till villkor har omfounulerats så att de överensstämmer med de 
standardvillkor som milj öprövningsdelegationer normalt föreskriver. Bolaget har 
godtagit Länsstyrelsen i Södermanlands läns förslag och yrkanden på villkor. 
Milj öprövningsdelegationen har till stor del arbetat in dessa i de beslutade villkoren. 
Nedan följer en motivering av vissa villkor. Observera att beslutade villkor inte har 
samma numrering som Bolagets villkorsförslag. 

Insynsskydd (villkor 6)  
Bolaget äger inte marken runt om täkten och det framgår inte av 
ansökningshandlingama om Bolaget har befogenhet att bestämma att skogen runt 
om täkten inte får avverkas. Om befogenhet inte finns kan ett villkor om att spara 
skogen vara svårt att följa. Milj öprövningsdelegationen anser att det är tillräckligt 
att en skogsridå som skydd mot insyn och damning sparas mellan brytområdet och 
verksamhetsområdet. 

Buller och arbetstider (villkor 7-10)  
Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsen i Södermanlands läns synpunkt att 
det inte finns någon anledning att krossning ska pågå kvällstid, även om det 
kommer att innebära att krossningsperiodema blir något längre. 
Milj öprövningsdelegationen anser även att särskilt bullrade verksamheter inte bör 
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utföras tidigare än kl. 7.00 av hänsyn till närboende. Buller från verksamheten kan 
vara störande även om bullernivåerna klaras. Eftersom verksamheten är liten i 
omfattningen och inte kommer att bedrivas under den perioden människor vistas 
mest i naturen (15 maj- 15 september), godtar Milj öprövningsdelegationen att 
Naturvårdsverkets riktvärden för det rörliga friluftslivet överskrids inom en mindre 
del av riksintresset för friluftsliv samt inom närbelägna naturreservat. 

Det kommer att krävas skärmning av buller på olika sätt för att klara föreskrivna 
begränsningsvärden för buller. Med anledning av detta, samt att avståndet till 
närboende är relativt kort, anser Miljöprövningsdelegationen att en uppföljning för 
att se att vidtagna åtgärder är tillräckliga behövs med jämna mellanrum. 
Bullermätning bör därför utföras minst vart tredje år. 

Eftersom avståndet till närboende är relativt kort, bedöms buller från verksamheten 
utgöra den största miljöpåverkan från verksamheten. Med beaktande av detta anser 
Milj öprövningsdelegationen att det är skäligt att föreskriva särskilda villkor om att 
reducera buller genom att använda skärmar eller annan utrustning som ger samma 
önskade effekt, samt att borrning inte får utföras samtidigt som annan täktutrustning 
körs. 

Vibrationer och luftstötvåg (villkor 12)  
Eftersom avståndet till närboende är relativt kort anser Milj öprövningsdelegationen 
att kontroll av vibrationer bör ske relativt ofta. Milj öprövningsdelegationen 
föreskriver därför att kontroll ska se vid minst ett tillfälle under de tre första 
sprängtillfällena och därefter minst vart femte år. 

Bolaget har föreslagit ett begränsningsvärde på 100 Pa fi-ifältsvärde för luftstötvåg. 
Milj öprövningsdelegationen ser ingen anledning att i villkor ange ett strängare 
begränsningsvärde för luftstötvåg än det standardvärde på 120 Pa frifältsvärde som 
Milj öprövningsdelegationer normalt föreskriver som begränsningsvärde. 

Damning (villkor 13)  
Milj öprövningsdelegationen anser inte att det är motiverat att reglera exakt hur 
dammbekämpningen ska gå till. Aktuell täkt bedöms inte vara lokaliserad i ett 
känsligt område med risk för påverkan på närliggande brunnar eller naturvärden om 
saltning skulle användas för dammbekämpning. Skäl att föreskriva att salt inte får 
användas föreligger därför inte. 

Dagvattenhantering (villkor 14-15)  
Då bortledning av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 
§ milj öbalken är det olämpligt att anlägga en pumpgrop under grundvattnets 
trycknivå i berg. Milj öprövningsdelegationen anser att det är tillräckligt att Bolaget 
anger vilka parametrar som ska provtas och hur ofta i kontrollprogrammet och att 
det bestäms i samråd med tillsynsmyndigheten och anges inom ramen för 
kontrollprogrammet för verksamheten. 
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Åtgärder mot dumpning och stöld (villkor 18)  
Milj öprövningsdelegationen anser att man genom att förse infarten med bom eller 
grind som låses under de tider täkten är obemannad, kan undvika att både dumpning 
av avfall och stöld av fordonsbränsle sker. 

Bergkvalitet (villkor 19)  
Det nationella milj ökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet" innebär bl.a. att 
naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur-
och kulturlandskapet ska bevaras. Huvuddelen av materialförsörjningen ska baseras 
på bergkross och andra alternativ till naturgruset. En förutsättning för detta är att det 
finns berg av rätt kvalitet och att det finns en kunskap om var sådant material går att 
hitta. Berget i aktuell täkt har enligt ansökan en god kvalitet som lämpar sig för alla 
typer av vägbeläggningar och skulle troligtvis kunna användas som ersättnings-
material för naturgrus vid betongtillverkning. Milj öprövningsdelegationen anser att 
möjligheten att använda detta material som ersättningsmaterial för naturgrus bör 
utredas och dokumenteras. Särskilt med avseende på möjligheten att framställa 
bergkross som kan ersätta de finare fraktionerna i naturgrus (0-4 mm). Tanken är 
inte att ett nytt prov ska tas varje år. Om prov som tidigare tagits och analyserats 
fortfarande kan anses representativt för täkten, kan resultatet användas vid den 
fortsatta årliga milj örapporteringen. Milj öprövningsdelegationen ser det också som 
en bra produktinformation som inte är orimlig att kräva. 

Efterbehandling (villkor 20-21)  
I ansökan har Bolaget översiktligt beskrivit vilka efterbehandlingsåtgärder som 
kommer att vidtas. Syftet med efterbehandlingen kommer huvudsakligen att vara att 
återställa området till skogsmark. Eftersom verksamheten spänner över relativt lång 
tid, 20 år, anser Milj öprövningsdelegationen att det är lämpligt att vänta med att 
slutligen bestämma hur efterbehandlingen ska utföras då det t.ex. kan uppstå 
naturvärden under verksamhetstiden som kan behöva värnas vid efterbehandlingen. 
Successiv efterbehandling bedöms inte behövas, men kan utföras i samråd med 
tillsynsmyndigheten om Bolaget så önskar. Milj öprövningsdelegationen anser att 
Bolaget ska inlämna en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten längre 
fram i tiden, dock senast tre år innan verksamheten upphör. 

Som det får förstås av föreslagen efterbehandlingsplan, bilaga 5, avser Bolaget att 
utföra snedsprängning utanför brytområdet i efterbehandlingssyfte. 
Milj öprövningsdelegationen godtar detta under förutsättning att losshållet berg från 
området mellan gränsen för brytområdet och gränsen för verksamhetsområdet 
enbart används i efterbehandlingssyfte och inte avyttras. 

Milj öprövningsdelegationen anser att stängsel, som kräver underhåll, ska tas bort 
efter avslutad verksamhet och föreskriver därför i villkor att stängsel och eventuell 
annan utrustning som kräver underhåll ska tas bort senast vid tillståndstidens 
utgång. 

Ekonomisk säkerhet 
Bolaget har i ansökan lämnat ett föreslag på ekonomisk säkerhet som är beräknat i 
enlighet med Miljösamverkan Sveriges grundmodell. Miljöprövningsdelegationen 
bedömer att Bolagets förslag på säkerhet 341 000 kr är för lågt tilltagen. 
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Miljöprövningsdelegationen 

Milj öprövningsdelegationema i Sverige har nyligen enats om att Milj ösamverkan 
Sveriges grundmodell med vissa justeringar ska användas vid beräkningen av 
säkerheter. Efterbehandlingskostnaden för brytområdet bör fortsättningsvis vara 
14 kr/m2. Som ingående värden i beräkningsformeln bör även tillståndstiden plus 
två år, 4 kr/m2  för efterbehandling av verksamhetsytor utöver brytområdet, och 
Riksbankens tillväxtmål på 2 % användas. Miljöprövningsdelegationen har beräknat 
säkerheten enligt den justerade grundmodellen, vilket resulterade i ett 
säkerhetsbelopp på 700 000 kr då det avrundats nedåt. 

Verkställighet 
Bolaget har yrkat på att verkställighetsförordnande ska lämnas enligt 22 kap. 28 § 
milj öbalken så att verksamheten kan bedrivas även om tillståndsbeslutet överklagas. 
Ingen av remissinstanserna har motsatt sig att tillstånd meddelas Bolaget. 
Synpunkter har inkommit vad avser transportvägarna. Eftersom verksamheten 
bedrivs på platsen sedan 2009 och avser i stort sett samma område som enligt 
gällande tillstånd, finner Milj öprövningsdelegationen att Bolagets yrkande om 
verkställighetsförordnande kan bifallas. 

Delegationer 
a.  
Om analyser skulle visa förhöjda halter av något ämne bör tillsynsmyndigheten ha 
möjlighet att föreskriva ytterligare villkor om utsläppshalter i utgående vatten, 
provtagningsfrekvens, ytterligare parametrar som ska analyseras och 
sedimentationsdammens utformning. (villkor 15) 

b.  
Bolaget har redovisat vilka efterbehandlingsåtgärder som planeras. Eftersom 
verksamheten ska bedrivas under en relativt lång tid, kan förutsättningar för nya 
naturvärden uppstå i täktområdet under tiden. Detta kan innebära att 
efterbehandlingsplanen behöver justeras. Eftersom efterbehandlingsplanen kan 
komma att ändras anser Milj öprövningsdelegationen att tillsynsmyndigheten bör ha 
möjlighet att meddela villkor om efterbehandlingens utformning. (villkor 20 och 
21) 

Sammanfattande bedömning 
Milj öprövningsdelegationen anser att de villkor som föreskrivs i detta beslut utgör 
tillräckliga försiktighetsmått för att förebygga att verksamheten medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheten kan bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling enligt milj öbalkens mål och den uppfyller kraven 
enligt de allmänna hänsynsreglerna i balken. Sammanfattningsvis gör 
Milj öprövningsdelegationen den bedömningen att tillstånd ska lämnas för 
verksamheten med angivna villkor. 

Information 
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts och 
godkänts av Milj öprövningsdelegationen. 
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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 19 november 
2018. 

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

Pia Persson Ho g 

Marie Låås 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 
3. Översiktskarta 
4. Karta över bryt- och verksamhetsområdet (täktplan) 
5. Förslag till efterbehandlingsplan 

Sändlista: 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 646 80 Gnesta 
Gnesta kommun, Kommunstyrelsen, 646 80 Gnesta 
Gnesta kommun, Medborgarkontoret, Kristina Karlsson (aktförvarare), 646 
80 Gnesta 
Sörmlandskustens räddningstjänst, 611 83 Nyköping 
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala 
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna 
Skatteverket, Box 507, 826 27 Söderhamn 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad 
Försvarsmakten, 107 85 Stockholm 
Köpenhamns samfällighetsförening, c/o Mats Gärling, Köpenhamn Elvinge, 
646 96 Stjärnhov 

Akten 
Milj öskyddsenheten (GD och PPH) 
Rättsenheten (GS) 
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Detta tillstånd befriar inte företaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt 
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser. 

Fornlämning 
Särskilt erinras om vikten av att vid verksamheten beakta bestämmelserna i lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m. Det är bl.a. förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 
bort, täcka över, köra över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada fast fornlämning. Om en fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. 
Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen att en fornlämning 
har påträffats. 

Miljörapport 
Varje år före utgången av den 31 mars ska milj örapporten inges till tillsynsmyndig-
heten (26 kap. 20 § milj öbalken). Inlämningen ska ske digitalt via Svenska Milj ö-
rapporteringsportalen SMP. Milj örapporten ska utformas i enlighet med Natur-
vårdsverkets föreskrift (NFS 2006:9) om milj örapporter för tillståndspliktiga 
verksamheter. 

Avgift 
Avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet ska enligt 2 kap. 1 § 
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt milj öbalken 
betalas av den som bedriver miljöfarlig verksamhet som anges i 2 till 32 kap. 
milj öprövningsförordningen (2013:251). 

Egenkontroll 
Företaget ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (26 kap. 19 § milj ö-
balken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksam-
hetsutövarens egenkontroll. 

Ändring av verksamheten 
Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med 
bestämmelserna i 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) samt 1 kap. 4 § milj öprövningsförordningen. Bedrivs miljöfarlig 
verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet, ska den nye verksam-
hetsutövaren enligt 32 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. Den som 
innehar tillstånd till täkt ska till tillsynsmyndigheten lämna uppgift om vem som vid 
varje tidpunkt är exploatör av täkten. Vid överlåtelse av tillståndet fordras att den 
nya tillståndshavaren ställer säkerhet för verksamheten. Sådan säkerhet ska 
godkännas av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. 

När verksamheten upphör 
När verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i god tid 
före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Företaget ansvarar för att 
undersöka om mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar är så föro-
renade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön 
och i så fall även ansvara för att efterbehandling sker (10 kap. milj öbalken). 



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 fått 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 

Kungörelsedelgivning 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 15 
oktober 2018 (dnr: 551-1819-17) beslutat att meddela Leif Karlsson 
Grävmaskiner AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad 
bergtäkt på fastigheten Herrökna 1:5 i Gnesta kommun. Tillståndet avser 
brytning av totalt 700 000 ton berg, vara maximalt 40 000 ton per år. 
Tillstånd avser även krossning och sortering av utbruten mängd berg. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala och Medborgarkontoret, Gnesta kommun, Marieströmsgatan 3, Gnesta. 
Aktförvarare är Kristina Karlsson. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 29 oktober 2018, då 
delgivning anses ha skett. 
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Teckenförklaring 

Brytområdesgräns 
max Verksamhetsområde 

 Nuvarande nedre brytkant 
 Nuvarande övre brytkant 
Pumpgrop 

Dagvattenledning 
— Öppet dike 

Sedimentationsbassäng 

 A - Avfall 
 B - Uppställning, maskiner 

Koordinater SWEREF99 TM 
Skala 1:2000 vid utskrift i A4 
Karta framställd 2017-11-06 
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Arkl 
6554058.8133 610022.9086 
6554060.8133 610022.8846 
6554064.8113 610022.8366 
6554072.8323 610024.7396 
6554078.9023 610030.6646 
6554081.9743 610036.6256 
6554082.0943 610046.6216 
6554079.3013 610063.6516 
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6554130.9553 610036.0346 
6554138.8923 610030.9396 
6554144.8893 610030.8666 
6554148.9243 610033.8176 
6554154.9943 610039.7426 
6554157.0663 610045.7166 
6554157.2113 610057.7116 
6554152.3583 610069.7676 
6554145.1005 610083.8853 
6554153.2648 610092.0722 
6554176.1440 610092.4480 
6554186.8742 610096.6233 
6554191.0970 610106.8944 
6554164.5626 610160.7408 
6554150.9668 610157.6925 
6554111.3699 610181.3201 
6554041.7773 610185.0766 
6554030.8903 610194.2066 
6554017.9673 610200.3606 
6554005.9963 610202.5046 
6553991.9773 610200.6746 
6553981.9323 610196.7966 
6553972.8753 610191.9076 
6553969.8283 610187.9456 
6553964.6973 610177.0096 
6553964.6493 610173.0116 
6553967.4433 610155.9816 
6553973.2593 610140.9146 
6553993.9133 610112.6716 
6554001.7293 610097.5816 
6554014.3263 610064.4366 
6554020.2273 610056.3676 
6554035.0283 610040.1926 
6554051.8883 610028.9916 
6554058.8133 610022.9086 
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Tidigare gräns för verksamhetsområde 
Terasseringszon 
Sedimentationsbassäng 
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Koordinater SWEREF99 TM i 
Skala 12000 vid utskrift i A4 

i  Karta framställd 2017-01-02 25 0 25 50 75 100 m 
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