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2019-03-09

551-3572-2018
Anl.nr: 0483-20-037

Svalbovikens Kross AB
Svalboviken
635 17 Näshulta

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till bergtäkt på fastigheterna Lilla Skarnhult 1:1 och 1:2,
samt Picke 1:1 i Katrineholms kommun
Verksainhetskod 10.20 och 10.50 enligt 4 kap. 3 och 6 AsS' miljöprövningsförordningen (2013:251)
4 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
av 9 kap. miljöbalken, Svalbovikens Kross AB (Bolaget), organisationsnummer
556075-8350, tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt på fastigheterna Lilla
Skarnhult 1:1 och 1:2, samt Picke 1:1 i Katrineholms kommun.
Tillståndet gäller för:
• Brytning av totalt tre miljoner (3000 000) ton berg varav maximalt hundratusen
(100 000) ton per år. Enstaka år får uttaget vara större.
• 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 exploateringsplanen, bilaga 4,
markerade verksamhetsområdet. Brytning av berg får endast ske inom det på
exploateringsplanen markerade brytområdet.
Tillståndet gäller till och med den 30 juni 2050.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
Villkor för verksamheten
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. Brytning av berg får inte ske till ett större djup än +60,5 m över havet (m.ö.h.) i
höjdsystemet RH2000.
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4. På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på annat
sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området.
5

Innan tillståndet tas i anspråk ska gränsen för verksamhets- och brytningsområdet
markeras i terrängen på väl synligt sätt. Markeringarna ska behållas under hela
tillståndstiden. Minst en fixpunkt ska finnas markerad i terrängen.

6. Inom 6 månader från det datum tillståndet tas i anspråk, ska en bullervall av
avbaningsmassor anläggas mellan bryt- och verksamhetsområdets gränser i sydöst
för att skärma buller mot fastigheten Hökhult 1:1. Eventuella övriga
avbaningsmassor ska vara upplagda i väl avrundade upplag. Avbaningsmassoma
ska användas vid efterbehandlingen.
7. Borrning får endast utföras med bullerdämpad borrigg.
8. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande värden:
50 dBA vardagar utom lördagar
45 dBA lördagar, söndagar och helgdagar
45 dBA kvällstid
40 dBA nattetid

kl. 6.00-18.00
kl. 6.00-18.00
kl. 18.00-22.00
kl. 22.00-06.00

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 55 dB(A) 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
Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. Kontroll ska
ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
bullernivåer, dock minst vartannat år, eller på tillsynsmyndighetens begäran.
9. Särskilt bullrande verksamheter såsom borrning, sprängning, krossning, och
skutknackning får endast bedrivas vardagar mån-fre kl. 7.00-18.00. Lastning och
uttransport får ske vardagar mån-fre kl. 6.00-22.00. Mindre störande reparationsoch underhållsarbeten får ske även andra tider. Under perioden 1 - 31 juli får
enbart mindre störande reparations- och underhållsarbeten, lastning och
transporter till/från anläggningen ske.
Om det uppstår ett akut behov av bergmaterial för t.ex. halkbekämpning,
vattenläckor, brandsituationer mm, får lastning och uttransport ske även andra
tider.
10. Före varje sprängning ska berörda inom en radie av minst 1 kilometer från täkten
alltid informeras om tidpunkt för sprängning.
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11.Sprängningar får inte utföras som medför att dels den sprängningsinducerade
vibrationshastigheten, uttryckt som toppvärde i vertikalled mätt i sockel i
närmaste bostäder, överstiger värdet 4 mm/s.
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 då det skett förändringar
i verksamheten som kan medföra ökade vibrationer eller luftstötvågor, dock minst
vartannat år, samt på tillsynsmyndighetens begäran.
12.Bolaget ska erbjuda besiktning av byggnader och anläggningar på fastigheten
Hökhult 1:1 innan tillståndet tas i anspråk.
13.Erforderliga åtgärder ska vidtas så att stenkast inte kan förekomma utanför
verksamhetsområdet.
14.Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från täkten och
täktverksamhetens samtliga moment.
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.
Vattenprover ska tas minst 2 gånger per år på utgående vatten från
sedimentationsanläggningen. Provtagningen ska omfatta sådana parametrar som
är relevanta för verksamheten och minst omfatta suspenderat material, totalkväve
samt oljeindex. (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. Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är
särskilt iordningställd för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt ska ett
skydd för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon eller
maskiner. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid
bedrivande av verksamhet.
18.Bolaget ska erbjuda provtagning av vattenkvalitet samt mätning av
grundvattennivån i bergborrade brunnar på fastigheten Hökhult 1:1 innan
tillståndet tas i anspråk.
19.Efterkross, sorteringsverk och därtill hörande bandtransportörer ska drivas med el
från det fasta elnätet senast 3 år efter att tillståndet har tagits i anspråk.
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20. Uttag av berg ska om möjligt ske med en successiv efterbehandling allteftersom
brytningen fortskrider. Senast tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska
verksamhetsutövaren inge en slutlig efterbehandlingsplan till
tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med markägare och tillsynsmyndighet.
Externa schaktmassor får inte användas för efterbehandlingsåtgärder. (delegation)
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 fmnas tillgänglig på arbetsplatsen under
verksamhetstiden.
23. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten inom sex
månader efter att tillståndet tagits i anspråk. I kontrollprogrammet ska anges
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder.
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor
avseende:
a. Sedimentationsdammarnas 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
1 330 000 kronor. Säkerheten ska godkännas av Milj öprövningsdelegationen.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 2 år efter det att
detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
Tillsynsmyndigheten ska meddelas när verksamheten sätts igång.
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 ortstidningarna
Katrineholms-kuriren och Eskilstuna-kuriren, se bilaga 2. Kungörelsedelgivningen sker
enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Ansökan föranleds av att tillståndstiden för Bolagets bergtäkt håller på att gå ut och att
Bolaget ser en möjlighet att fortsätta verksamheten genom att utöka befintligt bryt- och
verksamhetsområde österut så att verksamheten även omfattar del av fastigheten Picke
1:1.
Tidigare tillstånds beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelade den 7
maj 2004 Bolaget tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till bergtäkt (dnr. ) Tillståndet
omfattar uttag av totalt 450 000 ton berg, varav maximalt 30 000 ton per år till och med
den 30 april 2019.
Tillståndet överklagades av närboende. Mark- och miljödomstolen beslutade den 7 juli
2005 att ändra villkor 6 i tillståndet genom dom i mål M30219-04.
Samråd
Myndighetssamråd har skett med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Södermanlands län
den 15 mars 2018. Samråd med Samråd med berörda fastighetsägare har skett genom
brevutskick. Samråd med allmänheten har skett genom annons i Katrineholms-kuriren
och Eskilstuna-kuriren. Skriftligt samråd har även skett med Naturvårdsverket, Sveriges
geologiska undersökning (SGU), Trafikverket och Bygg- och miljönämnden i
Katrineholms kommun.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den
18 maj 2018. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningama Katrineholmskuriren och Eskilstuna-kuriren och har remitterats till Länsstyrelsen i Södermanlands län,
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Försvarsmakten,
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Bygg- och milj önämnden och
Kommunstyrelsen, samt Miljö- och räddningstjänstnämnden i Katrineholms kommun,
Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun, och närboende som yttrat sig i samrådet.
Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen i Södermanlands län, SGU, Bygg- och
miljönämnden i Katrineholms kommun, Trafikverket, Försvarsmakten, och närboende.
Havs- och vattenmyndigheten har avstått från att yttra sig.
Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandena.
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Yrkanden
Bolaget yrkar att:
1.miljöprövningsdelegationen lämnar Sökanden tillstånd till täktverksamhet inom
fastigheterna Lilla Skamhult 1:1 och 1:2, samt Picke 1:1 i Katrineholms kommun
2. täkttillståndet grundas på Verksamhetsbeskrivningen i ansökan.
2. tillståndet ska gälla för 30 år.
3. det totala uttaget av material får under tillståndstiden uppgå till maximalt 3 000 000 ton
berg.
4. det årliga uttaget av material får under tillståndstiden uppgå till maximalt 100 000 ton
med önskemål om eventuellt större uttag om utrymme finns enstaka år.

Förslag till villkor
1. Om inte annat framgår av detta beslut eller nedanstående villkor, skall
verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget angivit i
ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig.
2. Gränsmarkeringar skall vara utmärkta i terrängen på väl synligt sätt.
3. Avbaningsmassoma skall vara upplagda i väl avrundade upplag.
Avbaningsmassoma skall användas till efterbehandlingen.
4. Brytning av fast berg får endast ske inom det område som markerats som
brytningsområde på den brytningsplan som upprättats för verksamheten. Övrig
verksamhet får inte ske utanför den på brytningsplanen markerade gränsen för
verksamhetsområdet.
5. Efterbehandling skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten samt så långt möjligt
följa förslagen i efterbehandlingsplanen.
6. Området skall efter avslutad brytning vara utformat på sätt som innebär minsta
möjliga olycksrisker för framtida besökare och så att underhållskrävande
stängsling o.d. inte behöver utföras.
7. Om inte ansökan om fortsatt täkt inkommer före tillståndstidens utgång skall
efterbehandlingen vara slutförd inom tillståndstiden.
8. Verksamheten får bedrivas 7.00-18.00 helgfri måndag-fredag. Under perioden
november, december, januari och februari möjlighet till krossning och siktning (ej
skutknackning) 7.00-21.00 helgfria vardagar. Mellan kl. 6.00-7.00 och 18.0022.00 får endast utlastning och uttransport av material ske. Utlastning av material
för akuta behov (vattenläckor, halkbekämpning m.m.) får ske dygnet runt
alla dagar.
9. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte
ge upphov till en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
— 50 dB(A) vardagar måndag - fredag (kl. 6.00-18.00)
— 40 dR(A) nattetid (kl. 22.00-6.00)
— 45 dB(A) övrig tid.
Momentana ljud nattetid (kl 22.00-7.00) får utomhus vid bostäder maximalt
uppgå till 55 dB(A).
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Kontroll av buller ska ske om det genomförts förändringar i verksamheten som
kan medföra ökade bullernivåer eller om tillsynsmyndigheten så kräver. Kontroll
av buller ska ske genom immissionsmätningar vid berörda bostäder eller genom
näraltsmätningar med beräkningar för berörda bostäder. Ekvivalentvärdena ska
beräknas för de tider då verksamheten pågår.
10. Vibrationer till följd av sprängningarna får i kringliggande fastigheter inte
överstiga gränsvärdet 4 mm/s som högsta svängningshastighets i vertikal led,
dock skall vibrationerna begränsas till riktvärdet 2 mm/s.
11.Luftstötsvåg till följd av sprängning får som frifåltsvärde vid bostäder inte
överskrida 100 Pascal.
12.Petroleumprodukter och övriga kemiska produkter samt farligt avfall skall lagras
invallat på avloppslös och ogenomsläpplig yta. Invallningen skall vara försedd
med tak eller regnskydd. Alternativt skall uppsamlingsvolymen i invallningen
minst motsvara den största behållarens volym samt 10 % av summan av övriga
behållares volym. Dieselolja kan alternativt förvaras i dubbelmantlade
säkerhetstankar, s.k. ADR-tankar.
13 Hantering av olja och andra kemikalier, samt tankning och uppställning av fordon
och maskiner, får endast ske på yta där spill och läckage kan omhändertas för att
förhindra förorening av yt- eller grundvatten. Saneringsutrustning skall finnas i
anslutning till tankplats.
14.I täktområdet skall hållas god ordning. Det åligger tillståndsinnehavaren att se till
att otillåten tippning inte sker inom området. Allt avfall som uppkommer i
verksamheten skall hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas, t ex
skall olika avfallsslag hållas isär eller separeras vid källan så långt det är möjligt.
Avfall som för närvarande inte kan återanvändas eller återvinnas skall bortskaffas
på sätt som tillsynsmyndigheten godkänner.
15.Damning från verksamheten skall förebyggas i verksamhetens olika moment,
vilket även innefattar transporter till och från täktområdet.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Befintlig/planerad verksamhet
Bolaget ansöker om tillstånd till fortsatt och utökat bergtäkt. Ansökan avser en utökat
uttag av bergmaterial från tidigare maximalt 30 000 ton per år till maximalt 100 0000 ton
per år, samt krossning och sortering av det uttagna bergmaterialet.
Lokalisering och planförhållanden
Den planerade verksamheten är belägen ca 35 km från Eskilstuna, 30 km från
Katrineholm och 30 km från Flen, i Näshulta i Södermanlands län.
De närmaste bostadsfastigheterna är belägna ca >350 m om den ansökta verksamheten.
Verksamheten ligger i ett kuperat landskap och gränsar i huvudsak till skog- och
jordbruksmark.
Täktområdet utgörs av ett höjdområde. Berggrunden inom brytområdet består
huvudsakligen av bergarten diabas och är en del av den mäktiga diabasgången som skär
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tvärs över kommunens norra del från Hult, nära Öljarens nordspets och österut förbi
Hälleforsnäs i Flens kommun. Diabasgången är även ett riksintresse för naturvården.
För tillfållet bedrivs småskaligt skogs- och jordbruk inom det idag befintliga
verksamhets- och brytningsområdet. Täktområdet ligger förhållandevis väl skyddat mot
exponering. Brytningen sker till stor del i skydd av bevarade bergformationer och skog
runt brytningsområdet. Brytning kommer att ske ned till nivån +60,5 m.ö.h, i likhet med
befmtlig verksamhet.
Aktuellt verksamhetsområde omfattas inte av detaljplan.
Geologi, materialsammansättning
Geologin i området domineras av diabas. Diabas, ibland benämnd svart granit, är en mörk
basisk magmatisk bergart som är fritt från kvarts. Huvudmineralen i diabas är plagioklas
(labradorit) och pyroxen (augit), med mindre mängder av olivin, magnetit och illmenit.
Den svarta färgen orsakas av pyroxen och ytterst små korn av järn- och titanoxid i den
annars ljusa plagioklasen.

Bergmaterial för användning till vägändamål indelas i tre bergtyper med hänsyn till
beständighet och hållfasthet. Vilken bergtyp som det aktuella bergmaterialet uppfyller
bestäms genom bestämning av bergmaterialets kulkvarnsvärde. Kulkvarnsvärde är ett
mått på bergmaterialets nötningsresistens.
Ett lågt kulkvarnsvärde innebär en hög nötningsresistens, dvs, ett lågt kulkvarnsvärde är
bättre än ett högt kulkvarnsvärde Enligt Trafikverkets ATB Väg 2005 (VV Publ
2005:11) delas bergmaterial in i tre bergtyper, bergtyp 1, bergtyp 2 och bergtyp 3.
Indelningen sker enligt
följ ande:
—Bergtyp 1, kulkvarnsvärde <18
—Bergtyp 2, kulkvarnsvärde >18 men <30
— Bergtyp 3, kulkvarnsvärde >30
Bergtyp 1 ger vid bearbetning och krossning relativt små finmaterialmängder och motstår
normalt nedkrossning av byggnadstrafik. Bergtyp 2 krossas relativt lätt ner av
byggnadstrafik. Bergtyp 3 ger vid bearbetning och krossning stora fmmaterialmängder
och mals ned av byggnadstrafik.
För att undersöka det aktuella bergmaterialets tekniska egenskaper och lämplighet som
samhällsbyggnadsmaterial har Bolaget tidigare genomfört provtagning och analys av det
berg som återfinns inom det ansökta brytningsområdet. Bolagets analyser visar att
diabasen har ett kulkvarnsvärde på 7, vilket motsvarar bland de högsta kraven som
Trafikverket ställer på vägbeläggning. Det aktuella bergmaterialet uppfyller därmed
kriterierna för bergtyp 1, den högsta klassningen. Sammanfattningsvis menar Bolaget att
den aktuella bergarten är väl lämpad för användning inom de flesta väg- och
bostadsbyggnadsändamål och ballast.
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Hydrologi
Genom områdets västra del går en bäck. Tillrinningen kommer från Bålsjön i sydväst och
från Hökhultsornrådet i söder för att därefter avrinna mot Näshultasjön. Dagvatten, regnoch snö, som ansamlas i täkten avleds till en sedimentationsdamm som är belägen i
befmtlig täkt. Sedimentationsdammen är 3 x 12 m och djupet är i genomsnitt 0,8 m. Det
finns ingen oljeavskiljare i dammen, men okulär besiktning av dammen sker dagligen.
Ingn provtagning är aktuell idag utan kommer att utföras efter anmodan från myndighet.
Eventuellt slam som ansamlas i dammen kommer att gå till destruktion. Vatten för
dammbindning tas från sedimentationsdammen.
Teknisk beskrivning
Verksamheten för den kommande inriktningen kommer att vara densamma
med undantag av att brytningsmängden kommer att öka.
Verksamheten innebär avbaning av ytlager, borrning, sprängning, krossning siktning,
anordnande av upplag samt lastning för transport ut på marknaden.
När nytt berg ska tas i anspråk sker friläggande av vegetation och överlagrade
jordlager (s.k. avbaning) från berget. Arbetet bedrivs med grävmaskin och hjullastare.
Delar av avbaningsmassorna läggs i ordnade upplag för att läggas i brytningsområdet i
samband med efterbehandlingen.
Borrning sker med larvburen borrigg och vanligtvis till full pallhöjd på ca. 30 m.
Borrning sker mellan 4-12 veckor per år beroende på hur mycket bergmaterial som ska
lossgöras. Avståndet mellan borrhålen varierar beroende på laddningsmängd och planerat
styckefall.
Inför sprängning upprättas en sprängplan för den mängd berg som skall sprängas ut.
Sprängning sker med lämpligt sprängmedel. Laddningen kopplas samman i ett icke
elektriskt tändsystem med tidsförskjutning mellan varje sprängkapsel och detonation för
att få bästa utfall men också för att minska markvibrationerna. Sprängningen har ca 0,5-1
sekunds varaktighet. Spräng- och tändmedel hanteras enligt gällande föreskrifter från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Vid den ansökta täktverksamheten kommer inga sprängningsarbeten att genomföras där
den sammanlagda sprängämnesmängden, vid ett och samma tillfälle, överstiger 10 ton
varför verksamheten inte klassas som en s.k. "Sevesoverksamhet", dvs, en verksamhet
som omfattas av bestämmelserna i Lag (1998:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Upplastning av det lossprängda bergmaterialet sker med grävmaskin eller hjullastare till
krossanläggningen. De stenblock som är för stora för krossanläggningen delas genom
s.k. skutknackning. Skutknackningen utförs av en grävmaskin utrustad med ett speciellt
aggregat. Förkrossning, siktning, ev. mellankrossning, siktning och efterkrossning är
normalt förfarande. Mellan krossar och siktar flyttas materialet på bandtransportörer.
Slutligen placeras krossprodukter i upplag eller går direkt ut på marknaden.
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Transporter
Transporter ut från verksamhets- och brytningsområdet kommer att ske till allmän väg
682. Merparten av transporterna beräknas gå ungefär lika mycket åt båda håll på väg 682.
Transporterna sker huvudsakligen med lastbil med släp. Den ansökta verksamheten
beräknas genomsnittligt ge upphov till ca. 12 in- och uttransporter per arbetsdag.
Arbetstider
Arbetstiden planeras till 7.00-18.00 helgfri måndag-fredag med möjlighet, att vid behov
under perioden november, december, januari och februari, utföra till krossning och
siktning (ej skutknackning) kl. 7.00-21.00 helgfria vardagar. Enstaka uttransporter för
vägunderhåll sker mellan helgfria vardagar mellan 6.00-7.00 och 18.00-22.00.
Borrnings-, krossnings- och sprängningsarbeten kommer att begränsas till kl. 7.00-18.00
helgfria vardagar med årligt uppehåll 1 juli - 31 juli.
För att kunna möta akuta behov av bergmaterial vid t.ex. vattenläckor och halka, ansöker
Bolagt om tillstånd till utlastning dygnet runt och även under helger. Enstaka
uttransporter för vägunderhåll får ske helgfria vardagar mellan kl. 6.00-7.00 och 18.0022.00.
Avfall- och kemikaliehantering
Täktverksamheten innebär hantering inklusive förvaring av oljeprodukter. Utrustning och
Den mobila maskinparken, och krossverk, drivs med dieselolja av miljöklass 1. Förvaring
av dieselolja sker i dubbelmantlade säkerhetstankar s.k. ADR-tankar.
Övriga oljeprodukter och kemiska ämnen förvaras i låst och skyltad miljöcontainer. För
att omhänderta olja som spills ut finns absorberingsmedel tillgängligt i arbetsfordonen.
Den förorenade jorden schaktas upp och transporteras bort till avfallsanläggning som är
godkänd for mottagande av förorenade massor. Säkerhetsdatablad för samtliga kemiska
produkter finns samlade på kontoret i Svalboviken samt i miljöcontainer på plats i täkten.
Avfall som uppkommer i verksamheten är brännbart avfall, spillolja, oljefilter och
järnskrot. Avfallet transporteras bort av entreprenör som innehar tillstånd för transport av
avfall.
Efterbehandling
Brytning av berg sker kombinerat med successiv efterbehandling där det är möjligt.
Nya slänter i jord och berg skall utföras med varierande lutningar utom för de partier där
det kan vara lämpligt att bergbranter kvarstår i oförändrat tillstånd.
Övergångar vid släntfot och släntkrön skall i övrigt göras mjukt avrundade.
Delar av de tidigare upplagda avbaningsmassorna läggs i slänter och täktbotten varefter
området återgår till skogsmark genom inplantering, alternativt naturlig återväxt. Täkten
kan ha en livslängd på flera decennier även efter den nu sökta tillståndstiden om 30 år,
varför vissa avvikelser och anpassningar bör kunna ske i detaljutförandet vid tiden för
täktens avslutning.
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Ekonomisk säkerhet
En ekonomisk säkerhet för återställande, dvs. efterbehandling av täktbotten, släntning
samt uppsättande av permanent stängsel förankrat i berg, kommer att ställas för
fullgörande av föreskrivna åtgärder i from av bankgarantier eller borgen med förslag på
ca. 450 000 kr.
Kontroll av verksamheten
Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Kontrollprogrammet
ska bl.a. ange hur verksamheten kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens
och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till
tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter det att Bolagets tillstånd tagits i anspråk.
Milj ökonsekvensbeskrivning
Alternativa lokaliseringar
Att hitta lämpliga platser att bryta berg är komplicerat. En rad olika faktorer ska vara
uppfyllda innan en bergtäkt kan realiseras. Dessa faktorer inkluderar anslutning till
vägsystem, avstånd till närboende och marknadens huvudsakliga avsättningsområde samt
rådighet över den mark som tas i anspråk för brytning. Enbart dessa 4 punkter gör att
många alternativa platser inte kan ses som realistiska alternativ. Därutöver tillkommer
specifika krav på bergmaterialets egenskaper.
Bolaget har utfört ett lokaliseringsarbete för att ta fram förslag på alternativa platser.
Faktorer som bergkvalitet, bryttekniska förutsättningar, avstånd till avsättningsområde,
natur- och kulturvärden samt risk för påverkan på omgivningen har varit vägledande vid
Sökandens lokaliseringsarbete.
Eftersom syftet med den ansökta verksamheten är att försörja Eskilstunas, Katrineholms
och Flens kommuner med kvalitativt bergmaterial har lokaliseringsutredningen
koncentrerats till de alternativa platser som återfmns i området runt dessa. Bolaget anser
att det inte är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att transportera ballast över större
avstånd, utan att det är lämpligare att det finns möjlighet att få tag på ballast nära det
huvudsakliga avsättningsområdet. De alternativa platser som lokaliserats är Hanebergs
täkt (husbehovstäkt), vilket ligger inom närområdet men materialet får ej säljas.
Vretstorp (bergtäkt) ligger på långt avstånd från kunderna. Dessutom är det miljömässigt
negativt med tanke på utsläpp från tung trafik.
Huvudalternativet
Bolaget har i det nuvarande tillståndet konstaterat att lokaliseringen med anledningen av
pågående verksamhet och att det behov som finns inte kan ske på någon annan plats inom
fastigheten, vilket även gäller ansökt verksamhet. Mot bakgrund av att ansökan avser ett
område med givna förutsättningar faller sig vissa utformningar av verksamheten som
naturliga. Brytningsriktningen är vald med hänsyn tagen till områdets topografi och
geografiska lokalisering i terrängen samt med tanke på de bostadsfastigheter som
återfinns inom den ansökta verksamhetens närområde. Bolaget har valt att utforma
verksamheten på sådant sätt att brytning sker från väster mot öster och från norr till syd,
därigenom är brytfronten vänd från de bostadsfastigheter som återfinns söder om
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verksamheten. Den norrvända brytfronten innebär att bullrande verksamheter så som
krossning, sortering, skutknackning mm kan ske i skydd av brytfronten vilket i sin tur
innebär att buller från dessa verksamheter reduceras.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att inget tillstånd till täktverksamheten meddelas. Om tillstånd till
täktverksamheten inte ges, kommer konkurrensen på den lokala marknaden att försämras
och det medför även att det blir svårare att få tillgång till efterfrågat material för
leveranser inom försörjningsområdet, vilket även innebär generellt ökade transporter.
Sökanden har ingen annan bergtäkt. Arbetstillfällen kommer även att gå förlorade.
Buller
Produktionen i täkten alstrar buller främst genom borrning, sprängning, skutknackning,
krossning, siktning, lastning och lossning, men även genom interna och externa
transporter. Generellt gäller att ljud från verksamheter nere i täktbrotten får liten
spridning, medan ljud från verksamheter som försiggår högt i terrängen av naturliga skäl
får stor spridning.
Bolagets bullerutredning visar att man även vid borrning klarar Naturvårdsverkets
riktvärde för externt industribuller som är 50 dBA dagtid, kl 6-18. Detta gäller under
förutsättning att en 5 m hög bullervall anläggs utmed brytområdets sydöstra gräns, samt
att en bullerdämpad borrigg används. Då skutknackning i det aktuella fallet kan ge
impulsljud, bör riktvärdet sänkas med 5 dBA då skutknackning pågår. Kombinationen
kross plus skutknackare uppgår till högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå. Dessa två
delverksamheter bör därför kunna ske samtidigt. Krossen har ett relativt konstant ljud av
bruskaraktär som i regel har en positiv maskerande effekt på ljudet från skutknackningen.
Kombinationen av kross plus borrigg uppgår till högst 48 dBA ekvivalent ljudnivå och
kan därför utföras samtidigt.
Enbart krossning beräknas ge ljudnivåer på högst 45 dBA. Krossning bör därför kunna
tillåtas även kvällar kl. 18-22 samt helgdag kl 6.00-18.00.
Åtgärder som har vidtagits tidigare för att begränsa buller är att Bolaget, i förebyggande
syfte, har bullerdämpat dieselaggregatet för krossen vilket upplevs som en positiv åtgärd,
främst för arbetstagarna på arbetsplatsen men även för närliggande fastigheter.
Vibrationer och luftstötvåg
Av Bolagets vibrationsutredning framgår att verksamheten kommer att kunna bedrivas
enligt planerna utan alltför stor omgivningspåverkan. Eftersom utvidgningen av
brytområdet sker mot sydost så ökar risken för störning i den riktningen. Det kommer
krävas aktiva åtgärder som t.ex. att reducera samverkande laddning vid sprängning för att
hålla vibrationerna under 4 mm/s, vilket är förväntat vibrationsvillkor.
Det finns inte något som visar på att påverkan av luftstötvåg ska komma att öka utan att
förväntade frialtsvärden ligger på som tidigare beslut under max 100 Pascal
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Sprängning sker normalt endast ca 1 gång per år beroende på efterfrågan. En sprängning
varar ca 0,5-1 sekund. Störningen som sådan uppstår därför sällan och under väldigt kort
tid. Av säkerhetsskäl frigörs brottkantema i berget under brytningstiden från lösa stenar
och jord inom ett representativt avstånd från brytningsfronten. Risk för stenkast kan
avsevärt reduceras genom en noggrant utarbetad borrplan med en väl genomtänkt
brytningsriktning.
Genom att borra rätt och välja skjutriktning med omsorg minimeras riskerna för att
stenkast skall drabba den intilliggande omgivningen. För att förhindra obehöriga att
komma in till brytningsområdet är det under exploateringstiden försett med stängsel och
tillfartsvägen stängd med bom. Vid all sprängning informeras alla närboende av den
Sökande före sprängning via postgång om dag och tidpunkt när sprängning skall ske.
Genom sådan information och genom att avge tydlig ljudsignal före sprängning kan
obehagliga överraskningsmoment och rädsla minimeras. Formerna för sådan information
fastställs lämpligen i det kommande kontrollprogrammet.
Utsläpp till luft
Verksamheten i täkten påverkar luften genom avgasutsläpp från den mobila
maskinparken och genom trafik till och från området. Luften påverkas även av damning
från arbets- och transportytor under torrperioder. Bormingsarbeten, krossning och
siktning kan orsaka viss diffus damning. Även upplagen kan bidra till damning beroende
på vindförhållandena i området. De skadliga föroreningarna från transportfordon och
maskinparken är i första hand kolväten (HC), kväveoxider (N0x) och koldioxid (CO2)
vid förbränningen av oljekolväten. Därutöver bildas också svavelföreningar och partiklar.
Konsekvenserna av dessa utsläpp är bl.a. att kolväten i samverkan med kväveoxider i
atmosfären bildar marknära ozon, som kan ge skador på skog och gröda. Många kolväten
är också skadliga för människors hälsa. Kväveoxider och svavel bidrar till försurning av
mark, skog och akvatiska ekosystem. Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på
skog och mark.
Den ökande halten av koldioxid i atmosfären befaras störa klimatet genom att öka jordens
medeltemperatur. Av ovan nämnda verksamhetsmoment är det transporterna inom och
utom täkten som ger den största andelen emissioner till luft i form av avgaser.
De totala mängderna av dessa emissioner kommer att variera med transportsträckan för
lastbilarna samt antalet arbetstimmar för grävmaskin, hjullastare och övriga maskiner.
Sökandens bidrag till luftföroreningar är i sammanhanget liten. På lokal nivå ses inga
risker att djur, växter eller kulturvärden skulle ta skada. Verksamhetens luftutsläpp
bedöms heller inte påverka människors hälsa på lokal nivå. Verksamheten bedöms vidare
inte medverka till att milj ökvalitetsnormer för utomhusluft överträds.
Bolaget använder en modern maskinpark som bidrar till att begränsa utsläppen av
avgaser. Hela den mobila maskinparken kommer att drivas med olja av miljöklass 1.
Sökanden har undersökt alternativet att använda nätel och det används idag till den
utrustning där det fungerar och nätleverantören kan tillhandahålla rätt matning. Närmaste
transformatorstation finns i bergtäkten. Kapaciteten för gällande säkring och spänning är
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400 kVA. Efterkross och sorteringsverk räknar Bolaget med att driva med fast ström.
Förkrossning kommer att ske på marknadens miljömässigt bästa sätt. I dagsläget är det
med diesel som bränsle, hydrauliskt, men det kan komma effektivare metoder i framtiden.
Det damm som uppkommer inom täktområdet och av interna samt in- och uttransporter
kan bekämpas genom vattenbegjutning. Exempelvis kan sprängsalvan vattnas vid behov,
dammet som uppstår vid lastning i krossanläggningen kan bindas med vatten samtidigt
som kross, siktar och transportörer kan vattenbegjutas. Den diffusa damningen från
krossning och siktning bedöms sammantaget vara begränsad och helt lokal. Även
upplagshögama kan vid behov bevattnas. Genom att borraggregat är utrustade med
filteranläggning för rening av stoft begränsas damningen. Tillfartsvägen från råken till
väg 682 är belagd med asfalt. Borrkax samlas upp i dammsugare anslutna till borrvagnen
och krossar och siktar kan delvis inkapslas vid behov. Erfarenheter från liknande
verksamheter visar att produktionen under normala förhållanden inte orsakar några
påtagliga problem med damning.
De konsekvenser som dammet kan få är främst de olägenheter som uppstår för de
omkringboende. Eventuell negativ påverkan varierar avsevärt med väderlek, vindstyrka
och vindriktning. Skyddande vegetation finns, täkten är väl avskärmad topografiskt. Det
är långa avstånd till de närmast permanentboende och den dominerande vindriktningen
kommer från sydväst. Sammantaget innebär detta att boende inte behöver beröras av
damm från täkten.
Utsläpp från maskiner och fordon i täkten i form av avgaser ger flera olika
miljökonsekvenser eftersom det finns ett flertal milj öpåverkande ämnen i dessa typer av
emissioner. Den åtgärd som troligen har störst milj övinst är att minimera
transportavstånden både inom och utom täkten.
Bolagets bidrag till luftföroreningar är i sammanhanget liten. På lokal nivå ses inga risker
att djur, växter eller kulturvärden skulle ta skada. Verksamhetens luftutsläpp bedöms
heller inte påverka människors hälsa på lokal nivå. Verksamheten bedöms vidare inte
medverka till att milj ökvalitetsnormer för utomhusluft överträds.
Kemikalie- och avfallshantering
Täktverksamheten innebär hantering inklusive tillfållig förvaring av oljeprodukter.
Utrustning och fordon som används i täkten utrustas och underhålls på sådant sätt att
risken för eventuella utsläpp vid haverier minimeras. Dieselolja förvaras i
säkerhetstankar, s.k. ADR-tankar. Förvaring av övriga oljeprodukter eller avfall sker i
särskild låst milj öcontainer Tankning sker på för ändamålet särskild iordningställd plats
så att risk för förorening av mark och vatten minimeras. En annan åtgärd som kan vidtas
för att minska risken för utsläpp av diesel är att tankning sker på hårdgj ord yta av
stenmjöl eller liknande.
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Transporter
Utmed den befintliga in- och utfartsvägen finns inga bostadsfastigheter eller anläggningar
som kan störas av Bolagets transporter. Bolaget bedömer därför att någon olägenhet från
trafiken till och från verksamheten inte skall behöva uppkomma.
Natur, kultur och friluftsliv
Det aktuella verksamhets- och brytningsområdet och dess närområde består i huvudsak
av produktionsskog, dvs, tall- och granskog med inslag av lövskog närmast björk. Ett
större hygge finns NO om täktområdet. Markvegetationen domineras av vit- och
grönmossa, ljung och bärris.
De biotoper som försvinner under själva brytningstiden kommer att återetableras när
området efterbehandlas och återbeskogas med barrskog. Med riktade
efterbehandlingsåtgärder torde den biologiska mångfalden kunna öka efter avslutad
verksamhet.
Verksamheten är belägen inom den så kallade Hälleforsgången. Hälleforsgången är
landets största diabasgång och dess ålder har daterats till ca. 1 550 miljoner år. Den
upptar en sammanlagd yta av 40-50 km2 och sträcker sig genom Eskilstuna, Flen och
Katrineholms kommuner. Den sätter i stor utsträckning sin prägel på landskapet då den
framträder med egna landskapsformer.
Hälleforsgången ett riksintresse för naturvård enligt milj öbalkens 3 kapitel 6 §. Ett av de
mer karakteristiska avsnitten av Hälleforsgången har därför tagits upp som riksobjekt.
Den har klass iii länsstyrelsens naturvårdsprogram. I anslutning ligger även
Knisslamossen, ett myrkomplex med värdefullt topogent kärr. Källarhalsen är ett rikkärr
med kalkpåverkad flora. Våtmarkerna har klass Ii Naturvårdsverkets
våtmarksinventering. Båda dessa objekt ligger långt ifrån verksamhetsområdet, och
bedöms därför inte påverkas. Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för
naturvård skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Den
aktuella täkten är belägen inom Hälleforsgången men påverkar endast liten del av hela
Hälleforsgången som är 42 km lång och har en bredd på 0,5-2 km. Täktens
verksamhetsområde är endast ca. 125 m brett och 275 m långt.
Hälleforsgångens bergarter har i motsats till många andra diabasförekomster vanligen en
svag inverkan på vegetationen. Hälleforsgången och dess omgivningar upptas nästan helt
av hällmarkstallskog och barrblandskogar. En naturvärdesinventering har utförts på hela
täkten samt den del som ska utvidgas. Hela inventeringen omfattar ca 11 ha varav hälften
är skogsmark.
Av Bolagets naturvärdesinventering framgår att den största delen av verksamhetsområdet
består av äldre produktionsskog, och att det kan vara värdefullt att låta skogen stå kvar
där det är möjligt, att inte ta ned skogen i onödan. Denna kommer få naturvärden om den
står kvar, men i dagsläget uppnår den inte "Påtagligt naturvärde", klass 3. Gröngöling
sågs vid inventeringen. Barrskogen ingår säkerligen i dess revir, men det är knappast dess
kärnområde. Som en naturvårdsåtgärd kan man låta virke ligga kvar i en så kallad
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faimadepå, en livsmiljö som är viktig för många insekter och i förlängning också
insektsätande fåglar, t.ex. hackspettar. Trädslag som då bör väljas är i första hand asp och
björk men även tall. Granved bör bara sparas om den redan är död. Det område som är
klassat som "Påtagligt naturvärde", klass 3, den blockrika sydslänten i
inventeringsområdets sydöstra del, bör få vara kvar. Man bör också undvika att skjuta ned
ytterligare block och andra massor för branten. Man bör undvika att påverka diket som
avleder vatten från täkten negativt även om naturvärdena i dagsläget är låga i diket. Man
bör alltså se till att mängden sediment inte ökar och att vattenståndet i den uppströms
belägna Bålsjön inte ändras. Bolaget kommer att ta hänsyn till det som framkom vid
naturvärdesinventeringen.
De biotoper som försvinner under själva brytningstiden kommer att återetableras när
området efterbehandlas och återbeskogas med barrskog. Med riktade
efterbehandlingsåtgärder torde den biologiska mångfalden kunna öka efter avslutad
verksamhet.
Enligt Länsstyrelsen i Södermanlands län och enligt tidigare tillståndsansökan finns inga
kända fasta fornlämningar eller annan kulturmiljö inom det aktuella täktområdet.
Närmaste fornlämning ligger ca 4 km från kommande brytområde. Fornlämningarna som
hittats är benämnda Fjällskäfte årsgranskog och Bränntorp.
Det ansökta verksamhetsområdet berör inget riksintresse för friluftslivet, dvs, ett sådant
mark- och vattenområde eller annan fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av dess värde för friluftslivet. Verksamheten tar så långt möjligt hänsyn till
friluftslivets behov. Verksamheten pågår inte under helger och normalt inte efter 18.00 på
vardagar. Dock ansöker Bolaget om att vid behov, under perioden november, december,
januari och februari, få möjlighet till krossning och siktning (ej skutknackning) k1.18.0021.00 under vardagar. Mellan perioden 1 juli - 31 juli är det uppehåll för sprängning,
borrning, krossning och sortering. Inverkan på friluftsliv och rekreation är också liten
pga. att bättre områden för det rörliga friluftslivet finns lokalt.
Utsläpp till yt- och grundvatten
I samband med bergsprängning kan inte utsläpp av kväve helt undvikas eftersom
alla praktiskt användbara sprängämnen är baserade på kväveföreningar. Vatten som
avrinner från täktområdet kommer att ledas till en sedimentationsdamm och därefter via
en dräneringsslang till ett dike som mynnar i Näshultasjön. Dagvatten som avleds från
Våkten innehåller kväve från sprängning. Utsläppen är dock generellt mycket små i
jämförelse med vad som kommer från jordbruk och kommunala reningsverk mm.
Grundvattenytans ungefärliga läge inom täktområdet har kunnat fastställas genom att
vattennivån har uppmätts till +56,75 m.ö.h. i bäcken vid gränsen mot Lilla Skarnhult 1:2.
Framtida täktbotten har givits höjden +61,5 m.ö.h. vilket innebär att nivån ligger ca. 2,6
m under täktbotten, alltså ungefår på +59 m.ö.h. Grundvattennivån är på samma nivå som
sedimentationsdammen och det syns med blotta ögat att brytnivån ligger över
grundvattennivån. Vattenbrunnar och avloppsanläggningar i befintlig bebyggelse
påverkas inte av pågående eller framtida täktverksamhet. Den närmast belägna
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vattenbrunnen är en djupborrad brunn belägen så långt som ca. 300 m från planerad
verksamhet. Det ansöka verksamhets- och brytningsområdet är inte beläget inom
vattenskyddsområde eller annat angivet skydd för grundvattnet.
Några särskilda skyddsåtgärder, annat än de skyddsåtgärder som kopplats till Bolagets
kemikaliehantering kommer inte att behövas. En utredning angående yt- och
grundvattenförhållanden har utförts vid täkten. Kontroll av grundvattennivåer sker 3
ggr/år och redovisas i den årliga milj örapporten genom mätning i befmtligt
grundvattenrör.
Milj ökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap miljöbalken.
Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga
miljöproblem, för att de svenska milj ökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna
genomföra EG-direktiv. Idag finns fyra förordningar om milj ökvalitetsnormer, en för
föroreningar i utomhusluft (SFS 2010:477), en för olika parametrar i fisk- och
musselvatten (SFS 2001:554) och en för omgivningsbuller (SFS 2004:675) samt en
förordning om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön (SFS 2004:660). Myndigheter och
kommuner ska säkerställa att de milj ökvalitetsnormer som gäller uppfylls när de prövar
tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, samt när de
utövar tillsyn eller meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning ska kommuner
och myndigheter iaktta milj ökvalitetsnormer.
Bergtäkten inom fastigheterna Lilla Skarnhult 1:1 och 1:2, samt Picke 1:1 med dess
begränsade aktivitet och maskinpark bedöms ej medföra risk för att någon av de olika
miljökvalitetsnormema för utomhusluft överträds. För fisk- och musselvatten fmns inga
aktuella recipienter angivna i Naturvårdsverkets författningssamling som kan beröras av
avrinningsvatten från täkten på de aktuella fastigheterna. Förordningen om
omgivningsbuller enligt ovan ställer krav på kommuner och vissa statliga myndigheter att
kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för att eftersträva att omgivningsbuller inte
medför skadliga effekter på människors hälsa. Täktverksamheten är inte berörd av de
åtgärder som följer på den aktuella förordningen gällande omgivningsbuller.
Enligt Vattensysteminformation Sverige (VISS) återfinns den närmaste belägna
ytvattenförekomsten ca. 2000 m norr om den ansökta verksamheten. Denna
ytvattenförekomst utgörs av Näshultasj ön, (Näshultasj ön (5E656853- 152 800). Vatten
som avrinner från den ansökta verksamheten går från Bålsjön förbi täkten och rinner ut i
Näshultasjön och vidare till Hjälmaren. Den ansökta verksamheten medför inga utsläpp
av kvicksilver eller PBDE eftersom dessa ämnen inte hanteras i täkten. I samband med
sprängning kan inte utsläpp av kväve helt undvikas eftersom alla användbara
sprängämnen är baserade på kväveföreningar. Utsläppen från sprängningsverksamhet
måste sättas in i ett större sammanhang. Utsläpp av kväve till vatten förekommer från en
mängd olika källor varav jord- och skogsbruket, enskilda avlopp, reningsverk utan
kväverening samt atmosfäriskt nedfall står för merparten. Bland övriga källor kan nämnas
dagvatten från hårdgjorda ytor, gödslade grönytor (t ex koloniområden, golfbanor mm)
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och vissa industrier. På nationell basis utgör utsläppen av kväve från sprängningsarbeten
en mindre del.
Den ansökta verksamheten medför därmed ingen sådan påverkan att den aktuella
ytvattenförekomstens status försämras. Mot den bakgrunden bedömer Bolaget att den
aktuella verksamheten är förenlig med milj ökvalitetsnormema för ytvatten.
Enligt Vatteninformationssystem Sverige ("VISS") återfmns inte grundvattenförekomsten
som är benämnd Bålsjön och ligger ca 470 m väster om den ansökta verksamheten. Från
täkten går sedan vattnet vidare till Näshultasjön som rinner ut i Hjälmaren.
Grundvattenförekomsten uppnår god kemisk och ekologisk status. Gällande
verksamhetens relation till grundvattenförekomstens kvalitativa status menar Bolaget att
verksamheten inte bidrar till att grundvattenuttaget ökar. Bolagets verksamhet medför ett
ingrepp och en förändring av landskapet. Påverkan är dock inte av den arten att den
medför en förändring av grundvattnets flödesriktning som kan orsaka en inträngning av
vare sig salt grundvatten eller förorening. Sökanden menar därmed att den aktuella
verksamheten inte kommer medföra någon påverkan av betydelse på
grundvattenförekomsten.
De allmänna hänsynsreglerna
Nedan redogörs för de allmänna hänsynsreglerna enligt miljöbalken och på vilket sätt
Bolaget beaktar dessa i sin verksamhet.

Bevisbörderegeln
Sökanden är medveten om att Bolaget är skyldigt att visa att de förpliktelser som följer av
hänsynsreglerna iakttas.
Kunskapskravet
Milj öbalken anger att kunskap i rimlig omfattning ska fmnas hos verksamhetsutövaren,
med tanke på verksamhetens art och omfattning och vad som krävs för
att skydda mot skador. Bolaget planerar att förädla, tillhandahålla och transportera
förstklassiga bergmaterialprodukter till lokala kunder i Eskilstuna, Katrineholm och Flens
regionen med omnejd. Bolaget är väl medveten om att ställa höga miljökrav på sin
verksamhet och anlitade underentreprenörer samt eftersträva att ha en så modern och
miljövänlig maskinpark som möjligt inom rimlig ekonomisk gräns. Bolaget kan på goda
grunder anses fylla kunskapskravet. Bolagets verksamhet kommer att drivas med högt
ställda miljömål. Bolaget kommer att ha en hög kompetens på sina medarbetare och
underentreprenörer. Genom egenkontroll kommer Bolaget kontinuerligt att hålla sig
underrättat om verksamhetens påverkan på miljön och kan på så sätt planera för att
motverka skador. Miljöbalkens krav på kunskap är väl tillgodosedda.
Försiktighetsmått
Bolaget är väl medveten om att försiktighet skall iakttas vid hantering av kemikalier och
oljor samt att åtgärder skall vidtas som kan behövas för att skydda människors hälsa och
miljö mot skador och olägenheter, bl.a. genom användandet av bästa möjliga teknik.
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Bolaget avser att förebygga eventuella risker för skador och olägenheter på sätt som
beskrivs i ansökan och i villkor för att förebygga och förhindra negativa effekter på
människors hälsa och miljö. Genom Bolagets egenkontroll kommer detta att kunna
kontrolleras. Sökanden kommer att använda en maskinpark som är modern, fortlöpande
förbättrad och väl underhållen. När maskinparken uppdateras beaktar Bolaget kravet om
att bästa möjliga teknik ska användas.
Lokaliseringsprincipen
Miljöbalken anger att lokaliseringen skall vara lämplig i sig och ge minsta intrång och
olägenhet, dock i rimlig utsträckning. Platsen ska dessutom vara den lämpligaste, av
möjliga alternativa lokaliseringar, som finns för att uppnå syftet med verksamheten.
Bergtäkten är bra lokaliserad ur försörjningssynpunkt och kommer att ha en god
anslutning till omgivande vägsystem. Störningar för människor i omgivningarna är inte
av den omfattningen att de kan anses göra platsen olämplig för täktverksamhet. Den
befintliga naturresursen kan tas tillvara och efterbehandlingen kan ske med en god
anslutning till det omgivande landskapet.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Bolagets avsikt är en långsiktig verksamhet i den aktuella täkten för att optimalt kunna
tillgodogöra sig råvaran till krossprodukter inom ett samlat produktionsområde.
Genom produktion av kvalificerat ballastmaterial från bergmaterial bidrar Bolaget till en
hushållning av naturresurserna, genom att användningen av naturgrusmaterial då minskar.
Produkterna som tillverkas i täkten är rena naturmaterial och är i sin helhet
återvinningsbara. Bolaget sorterar avfallet och lämnar till återvinning, där så är möjligt.
Produktvalsprincipen
Vid arbetsplatsen hanteras kemiska produkter i form av oljor, smörj- och drivmedel.
Hanteringen sker enligt givna regler, vilket innebär mycket små risker för att människors
hälsa eller miljön skadas. Bolaget verkar för att miljöfarliga ämnen ska ersättas av mer
miljöanpassade alternativ (substitutionsprincipen), så snart sådana finns att tillgå på
marknaden och är ekonomiskt samt tekniskt likvärdiga.Bolaget undersöker fortlöpande
oljor som finns på marknaden. Avsikten är att identifieramiljöanpassade oljor som kan
ersätta befintliga oljor utan avkall på funktion. Bolaget använder biologiskt nedbrytbara
hydrauloljor i maskiner där så är möjligt ur teknisk synpunkt. Diesel av miljöklass 1
används till samtliga fordon.
Ansvar för att avhjälpa skador
Bolaget är medveten om ansvaret för skada eller olägenhet på miljön intill dess att denna
upphört eller avhjälpts i tillräcklig omfattning. Bolaget är också medvetet om att den som
förorenar betalar aktuella kostnader.
Förenlighet med hänsynsreglerna
Bolaget bedömer att den ansökta verksamheten med de villkor som föreslagits, och
därutöver med beaktande av försiktighetsåtgärder i övrigt, är förenlig med
hänsynsreglerna.
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Milj ömål
Regeringen har fastställt 16 olika miljömål som ska nås inom en generation. Följande mål
är särskilt aktuella för täktverksamheten.
God bebyggd miljö
Övergång till produktionen av bergkrossmaterial ersätter material från naturgrustäkter
och bidrar på så sätt till att milj ökvalitetsmålet kan nås. Den befintliga naturresursen kan
tas tillvara på ett effektivt sätt. Genom att sortera och återvinna jord och morän bidrar
Bolaget till att resurserna tas tillvara och kan återanvändas. Sprängningar och bullrande
verksamhet från maskiner och transportfordon bidrar till störningar, dock inte i sådan
grad att människor utsätts för oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. Störningarna är
förhållandevis begränsade i tid och rum. Bolaget verkar för att Naturvårdsverkets
riktvärden för bullrande verksamhet inte överskrids vid de närmaste bostäderna. Även
ifråga om vibrationer och luftstötvågor som följer av verksamheten kommer åtgärder att
vidtas för att riktvärden samt villkor beslutade enligt miljöbalken ska innehållas.
Störningarna är förhållandevis begränsade i tid och rum.
Levande skogar
Verksamheten motverkar i viss mån målet, då skog får avverkas för att bereda plats för
täktverksamheten. Det är dock i huvudsak barrskog som tas i anspråk. Möjligheterna att
använda de omgivande skogsmarkerna för friluftsliv påverkas inte, men buller förtar en
del av upplevelsen om området besöks under arbetstid. I ett längre perspektiv kommer
nya kvalitéer att tillföras landskapet genom den efterbehandling som kommer att ske. Nya
biotoper kommer att utvecklas som tillför den biologiska mångfalden nya värden. Även
friluftslivet kommer att tillföras nya resurser.
Frisk luft
Verksamheten inverkar på målet genom utsläpp av koldioxid, partiklar, kväve och
svaveloxider från arbetsredskap och transportfordon. Inverkan är främst på regional och
global nivå, men bidraget är i sammanhanget helt försumbart. På lokal nivå ses inga
risker att djur, växter eller kulturvärden skulle ta skada. Verksamhetens förhållandevis
små luftutsläpp bedöms inte heller påverka människors hälsa på lokal nivå.
Grundvatten av god kvalitet
Vattnet tillförs täktområdet genom direkt nederbörd (regn och snö) och avrinning från
omkringliggande mark. Vattnet avdunstar, tas upp av växtlighet eller infiltrerar marken
och bildar grundvatten. Förutsatt att varken marken eller nederbörden är förorenad
kommer vatten från täktområdet inte att ha någon speciell påverkan på yt- eller
grundvattnet.

Yttranden
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i huvudsak anfört följande.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot tillåtligheten av verksamheten och tillstyrker därför
ansökan i stort. Bergtäkt har bedrivits på platsen sedan 1950-talet och verksamheten har
föranlett få klagomål (åtminstone de tio sista åren) från närboende. Vad avser de av
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Bolaget föreslagna villkor som inte omnämns nedan har länsstyrelsen inget att erinra.
Länsstyrelsen har dock följande synpunkter vad gäller kapitel 18 (tillståndsansökan,
yrkanden, villkor m.m.) i ansökan och tillhörande milj ökonsekvensbeskrivning.
Villkor 4.
Länsstyrelsen yrkar på tillägget:
"Brytning av berg får inte ske till ett större djup än +60,5 m över havet (m.ö.h.) i
höjdsystemet RH2000".
Villkor 5.
Länsstyrelsen yrkar på följande skrivning:
"Efterbehandling av området ska, när så är möjligt, ske successivt och följa intentionerna
i den efterbehandlingsplan som lämnats in i ärendet. Huvudinriktningen med
efterbehandlingen ska vara att gynna den biologiska mångfalden i området. Täktområdet
ska efter avslutad brytning vara utformat på ett sätt som medför minsta möjliga fallrisk
för framtida besökare och så att underhållskrävande stängsling inte behövs. Senast tre år
innan täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren ge in en slutlig
efterbehandlingsplan för godkännande till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med
markägare och tillsynsmyndighet. Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda
inom tillståndstiden. Anmälan om slutbesiktning ska göras till tillsynsmyndigheten efter
avslutad efterbehandling. Externa schaktmassor får inte användas för
efterbehandlingsåtgärder".
Villkor 8.
Länsstyrelsen yrkar på följande arbetstider:
"Borrning, sprängning, krossning och skutknackning får inte förekomma under
tidsperioden 1 - 31 juli". "Bollning och sprängning får endast ske helgfri måndag-fredag
kl. 8.00-18.00".
"Skutknackning och förkrossning får endast ske helgfri måndag-fredag kl. 7.00-18.00".
"Övrig verksamhet, inklusive tunga transporter till och från verksamheten, får endast
bedrivas helgfri måndag-fredag kl. 6.00-18.00".
"Mindre störande reparations- och underhållsarbeten får ske även andra tider. Efter
medgivande av tillsynsmyndigheten får lastning och uttransport av bergmaterial ske även
andra tider om det uppstår ett akut behov av material".
Villkor 9. Buller
Länsstyrelsen yrkar på tillägget:
"Om hörbara toner och impulsljud förekommer i verksamheten, ska värdena för
ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA-enheter".
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Länsstyrelsen yrkar även på följande villkor:

"Det vatten som avleds från täktområdet ska passera sedimentationsanläggning försedd
med oljeavskiljare. Anläggningen ska underhållas så att dess funktion stadigvarande
upprätthålls."
"Vattenprover ska tas minst 2 ggr per år på utgående vatten från
sedimentationsanläggningen. Provtagningen ska omfatta sådana parametrar som är
relevanta för verksamheten och åtminstone omfatta suspenderat material, totalkväve samt
oljeindex".
" För att förhindra obehöriga tillträde, ska infarten till täkten vara låst med bom, eller
annan motsvarande anordning, under de tider täkten är obemannad".
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun har i huvudsak anfört
följande.
Miljöstörningarna från verksamheten bedöms i första hand utgöras av buller från
verksamheten samt transporterna till och från verksamheten vilket också framgår av
samrådshandlingarna. Det är av vikt att ett eventuellt tillstånd begränsar transporter med
möjlighet till enstaka transporter vid akuta behov, så att verksamhetens påverkan på
kringboende minimeras. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollprogram för
undersökning av vatten från sedimentationsdammen ska föreskrivas.
I övrigt anser nämnden att verksamheten ska följa de åtaganden som gjorts i ansökan.
Miljökontoret i Katrineholms kommun har inte mottagit några klagomål kring
bullerfrågor från allmänheten som kan kopplas till den aktuella verksamheten.
Trafikverket har inget att invända mot att tillstånd ges.
Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.
SGU har i huvudsak anfört följande.
Berggrunden i täkten utgörs av en fmkomig till medelkornig diabas. Bergarten anges ha
en hög hållfasthet och klara ett kulkvarnsvärde på 7 procent. Sådana bergarter är mycket
ovanliga i Sverige och vanligen är det främst vissa kvartsiter och kvartsrika
metavulkaniter som har dessa materialegenskaper. Materialen används bl.a. i
slitlagerskiktet på de mest trafikerade vägarna för att motverka att dessa vägar ska slitas
ned på grund av den Svenska dubbdäckstrafiken vintertid. Basiska bergarter, t.ex. diabas
och gabbro, har ett mycket gott motstånd mot fragmentering. Därför passar dessa
bergarter mycket väl att användas som makadamballast klass 1 och 2 för byggande av
banvallar. Kombinationen av en fungerande produktion av järnvägsmakadam och
slitlagersten i Södermanlands län, med närhet till Mälardalens tätorter, är en viktig
tillgång för hela regionen.
SGU delar sökandens bedömning att den sökta verksamheten inte riskerar att påverka
statusen i grundvattenförekomster beslutade inom vattenförvaltningen. SGU anser vidare,
utifrån tillgängliga uppgifter, att det råder en mycket liten risk för påverkan i omgivande
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enskilda brunnar. En viss risk för påverkan på enskilda brunnar vid Hökhult kan dock inte
helt uteslutas. Som säkerhetsåtgärd kan man därför överväga att låta utföra en
vattenprovtagning i referenssyfte vid dricksvattenbrunnen/-arna i Hökhult inför
utvidgningen av täktområdet. Resultatet från en sådan provtagning kan nyttjas för det fall
man i framtiden misstänker en förändring av vattenkvaliteten vid Hökhult.
har bl.a. anfört att det
Ägaren till ,
; finns med i ansökan som
finns frågetecken om varför hennes fastighet I `
' har inte gjort
r
'-'
en del av ansökt verksamhetsområde. Hon som ägare av ' :11
eller har inte haft för avsikt att göra någon ansökan.
Hon har vidare anfört att hon har blandade känslor inför en utökad verksamhet. Å ena
sidan finns det en glädje över företagsamheten i bygden och hos specifika personer, samt
de arbetstillfällen och ekonomiska tillväxt ett tillstånd skulle medverka till, å andra sidan
finns det tänkbara konsekvenser för den fastighet hon äger som kan påverka dess värde

Vid bedömningen av verksamheten behöver man bland annat beakta att hennes fastighet
och ansökt område är berörda av samma diabasgång och att borrning och sprängning kan
komma att påverka byggnader på hennes fastighet. Vid sprängning har det genom åren
märkts vibrationer i byggnaderna, och nu när avståndet mellan brytområdet och
byggnaderna minskar, kan man förvänta sig större påverkan.
Detsamma gäller för bostadens bergborrade brunn och bergvärmeanläggning, att det finns
större risk för påverkan på båda anläggningarna när avståndet mellan brytområdet och
bostaden minskar och berget i täkten och marken under hennes fastighet utgörs av samma
diabasgång.
Vidare konstaterar hon att ljudnivåerna för de som bor och vistas på hennes fastighet
kommer att bli högre då brytområdet kommer närmare fastigheten. Att skyddsåtgärder,
bullervall, föreslås tyder på att nivåerna kommer att öka avsevärt, även om de hålls inom
en godtagbar nivå. Hon frågar sig vad som är godtagbart, eftersom ett mål med hennes
ägande av fastigheten är att den ska vara en plats för stillhet och tystnad, för familj och
vänner, men även för andra. Däri ligger en av fastighetens potentialer och möjligheter.
Det målet kommer bli svårt att upprätthålla och möjligheterna svåra att förverkliga.
Hon konstaterar att bullrande delverksamheter kommer att pågå under längre tid på
dygnet och under veckorna, samt mer kontinuerligt än tidigare. Bullernivåerna under den
utökade tiden kommer att medverka till att fastighetens ekonomiska och emotionella
värde sjunker.
. också
Hon vill vidare erinra om att det dike som avvattnar bl.a. fastigheten
avvattnar området för bergtäkten. Den eventuella miljöpåverkan som dagvattenavrinningen från nuvarande och eventuell framtida bergtäkt kan medföra torde vara ett
ansvar för ägaren till fastigheterna Lilla Skarnhult 1:2 och Picke 1:1. Diket är delvis
belägen under markytan, ca 100 m. Vägen för uttransporter av bergkross korsar diket på
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den delen av diket. Då uttaget av berg och transporterna förväntas öka, är det troligt att
diket kommer att påverkas och behovet av underhåll öka. De eventuella konsekvenser
detta kan få för avvattningen av hennes och andras fastigheter torde också vara ett ansvar
för ägaren till fastigheterna Lilla Skarnhult och Picke 1:1. Ansvarsfrågan för utfallsdiket,
miljökonsekvens och underhåll, behöver göras tydlig.
Hon konstaterar att den utökade verksamheten kan innebära att ny typ av hänsyn kan
behöva tas för skogsbruk och betesdjur som betar på mark sydöst om bergtäkten.
Skogsbruksåtgärder kan bli förenade med fler faror att ta hänsyn till än tidigare då
anpassning måste göras till sprängning, skutknackning etc. Ökad sprängning innebär en
minskning av yta där djuren kan finna säkerhet. Damning med mera kan inverka negativt
på djuren.
Hon framför vidare att det finns en kulturlämning på fastigheten Hökhult, resterna av en
byggnad från 1800-talet bestående av grund, murstock och trappsteg, som redan i
dagsläget är hotad av nuvarande upplag av bergkross och att det är angeläget att den inte
förstörs vid en eventuell utökning. Byggnaden hette Björkmon och kallades i folkmun för
Skräddar-011es. Byggnaden är säkert inte unik för Sverige, men det är en kulturlämning
som är unik för fastigheten och som hör ihop med fastighetsägarens historia och är värd
att bevara. Hänsyn behöver tas så att det kulturella värde som finns i resterna av grunden
från 1800-talshemmet Björkmon kan bevaras.
Ägaren till
har bl.a. anfört att fastigheten är en
bostadsfastighet och att han är en av de närmaste grannarna till täkten. Eftersom
tillståndet för verksamheten har gått ut sedan ansökan lämnades in och verksamheten
därför inte har bedrivits sedan en tid tillbaka, anser han att ärendet ska prövas såsom att
ingen täktverksamhet tidigare har bedrivits.
I första yrkas på ett avslag på ansökan.
I andra hand, för det fall tillstånd medges, yrkar fastighetsägaren på
• att tillståndet ska begränsas till 10 år, och
• att uttagsmängden såväl totalt som årligen ska minskas jämfört med ansökta
mängder och att de inte får överstiga tidigare tillstånds årliga uttagsmängd,
• att någon som helst tillståndsgiven verksamhet inte får bedrivas i täkten,
inkluderat transporter, under perioden 1 juli-31 augusti, och
• att bullervillkor ska vara att de mest bulleralstrande arbetena krossning, bottning,
sprängning samt skutknackning endast får ske helgfria vardagar kl. 7.00-16-00.
Av ansökningshandlingarna framgår att täkten ska användas för byggande i
Eskilstunatrakten under 2019. Han ifrågasätter behovet att den aktuella täkten eftersom
något tillstånd inte ännu har lämnats och 2019 har passerat. Det tänkta
användningsområdet synes ha blivit obsolet med hänsyn till den tid som gått. Då behov
inte föreligger ska ansökan avslås.
Hans fastighet används som ett fritidsboende under delar av året, men kan användas som
permanentboende. Bolaget har i ansökan gjort skillnad på sommarställe och
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permanentboende på ett inkorrekt sätt. Det korrekta är att det är boende. Det finns fyra
ytterligare bostadsfastigheter i närheten av täkten och transportvägen till och från täkten,
och merparten av dem är permanentboenden. Milj ökonsekvensema, såväl buller,
damning som transporter är omfattande med hänsyn till att verksamheten är tänkt att
bedrivas endast ca. 300-400 m från bostäder. Dessa enskilda intressen väger tyngre än
behovet av täkten.
Då täkten är nära bostäder kommer buller utgöra en omfattande störning för närboende.
Vilka maskiner som kommer att hyras in med avseende på förväntade bullernivåer
ifrågasätts. Han ifrågasätter också om utlåtandet avseende vibrationer är tillräckligt då
mätning utfördes för så länge sedan som år 2005.
Bolaget ansöker om att vid behov, under fyra månader, bedriva kraftigt bulleralstrande
arbeten från kl. 7.00-21.00. Han anser inte detta är rimligt med hänsyn till de
omkringboendes behov av vila och avkoppling under delar av dagen. Endast nattetid är
undantagen från krossning och siktning under november-februari. Frågan är om nattetid
är fredad då transporter avses genomföras från kl. 6.00-22.00. I praktiken innebär det att
närboende måste ha samma tider som Bolaget för att kunna få vila och avkoppling från
verksamheten. Åtta timmars vila per dygn från buller är inte tillräckligt. Han anser därför
inte att det finns förutsättningar att bevilja ansökan. I vart fall avser inte Bolaget att vidta
erforderliga försiktighetsmått, eftersom ovanstående är ett avsteg från Naturvårdsverkets
vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.
Han anser att befintligt brytområde torde ingå i verksamhetsområdet då det kommer
användas för uppställning m.m. Även om det ansökta brytområdet är inom Picke 1:1 vill
han framhålla att befmtlig utfartsväg kommer att användas och att han påverkas av de
transporter, buller och damning som sker från täkten. I det avseendet kommer det att vara
samma förhållanden som tidigare, dvs, mycket omfattande störningar. Bolaget har inte
heller visat att det föreligger ett behov av ansökt utökning.
Han framför att ansökan och bullerutredningen är indifferenta. Arbetstiden i
bullerutredningen är mer omfattande än den som är angiven i ansökan. Om tillstånd
medges ska arbetstiden vara helgfri måndag-fredag kl. 7.00-16.00. Transporter ska ske
under samma tidsperiod, inte kl. 6.00-22.00. Det ska också vara uppehåll beträffande
tillståndsgiven verksamhet från 1 juli-31 augusti; inte enbart en månad, eftersom
närboende måste få några månader utan bullerstörning och damning under den ljusa
perioden.
Han vill slutligen erinra om att befintligt tillstånd, domen från Milj ödomstolen som löpte
ut den 30 april 2019, inte har ingivits och att bullervillkoren är strängare i domen än i
tillståndet som Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelade den 7 maj 2004.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-2233 000 FAX 010-2233 010
Page 25 of 42
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Beslut
2019-03-09

26(39)
551-3572-2018

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Bolagets bemötande av yttranden
Ägaren till
_ har synpunkter gällande arbetstider och buller.
Bolaget har i bemötande av dessa anfört i huvudsak följande.
I Bolagets senaste tillstånd har riktvärden för buller gällt. I Bolagets förslag till villkor i
föreliggande ansökan är det inte längre riktvärden som gäller utan gränsvärden.
De arbetstider som anges i bullerutredningen utgår ifrån Naturvårdsverkets vägledning
för buller från industriverksamheter.
Bolagets förslag till villkor rörande begränsning av buller (villkor 9) följer även det
Naturvårdsverkets vägledning.
De bullerbräkningar som Bolaget låtit göra visar att de riktvärden som gäller enligt
Naturvårdsverket och Bolagets villkorsförslag innehålls (Rambölls rapport, daterad
190129). Beräkningarna visar att gränsvärdena innehålls vid närliggande bostäder.
Förutsättningen är att maskiner ej har högre ljudeffekt än vad som anges i tabell 2 i
rapporten samt att en 5 m hög vall anläggs vid sydöstra kanten av brytområdet.
Kombinationen av kross + skutknackning uppgår till högst 45 dBA ekvivalent ljudnivå.
Dessa två verksamheter bör därför kunna ske samtidigt. Krossen ger ett relativt konstant
ljud av bruskaraktär. Detta ljud har som regel en positiv maskerande effekt på ljudet från
skutknackningen. Kombinationen borrigg + kross uppgår till högst 48 dBA ekvivalent
ljudnivå. Dessa två verksamheter bör därför kunna ske samtidigt. Enbart krossning
beräknas ge ekvivalenta ljudnivåer på högst 45 dBA. Krossning bör därför kunna tillåtas
även kvällar kl. 18.00-22.00 samt lör-, sön- och helgdag kl. 6.00-18.00.
Bolaget påpekar att det inte gjorts skillnad mellan pei la n ent- och fritidsbostäder i
bullerutredningen. I bullerutredningskartorna har alla byggnader markerats. Bolaget
kommer vidare att vara skyldigt att visa att bullervillkoret innehålls.
Gällande buller från transporter så ansluter den aktuella transportvägen till allmänna
vägen 682 strax norr om bostadsfastighet inom Tyckenhed 1:54.
De transporter som orsakas av bolagets verksamhet står för ungefär hälften av
lastbilstrafiken på vägen och drygt 5 % av den totala trafikmängden. De störningar som
Bolagets verksamhet orsakar när det gäller trafikbuller bör inte orsaka ökning av
bullerspridningen från vägen i någon större omfattning.
Bolaget hänvisar vidare till bemötandet av Länsstyrelsens yttrande rörande arbetstider när
det gäller fastighetsägarens synpunkter om att de arbetstider som anges i
bullerutredningen är mer omfattande än de som ansökan omfattar, samt att ingen
verksamhet ska få bedrivas 1 juli - 31 augusti.
När det gäller frågan om Bolagets utlåtande avseende vibrationer är tillräckligt så framför
Bolaget att oavsett resultat av tidigare vibrationsmätningar, kommer det villkor som
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Bolaget föreslagit att följas. Att detta verkligen sker kommer att följas upp genom
mätning av vibrationer i samband med sprängning, vilken normalt kommer att ske 1 gång
per år. Resultatet kommer att redovisas i årlig milj örapport. Inför varje sprängning
upprättas en plan som bl.a. syftar till att minska risker med sprängningen när det gäller
vibrationer.
När det gäller risken för att verksamheten ska orsaka olägenheter för närboende genom
damning anser Bolaget att den är liten. Dominerande vindriktning är från sydväst, alltså
från närliggande bostäder. Mellan täk-ten och bostäderna fmns skyddande vegetation. I
verksamheten vidtas dam bekämpande åtgärder genom vattning vid behov. Risk för
damning vid uttransport är liten efter som den sista delen av transportvägen ut mot allmän
väg är asfalterad. Om damning trots detta skulle uppkomma vattnas transportvägen.
Bolaget har dessutom föreslagit följande villkor: "Damning från verksamheten skall
förebyggas i verksamhetens olika moment, vilket även innefattar transporter till och från
täktområdet."
Fastighetsägaren yrkar att tillståndet, om sådant medges, ska begränsas till tio år och att
den årliga uttagsmängden inte får överstiga äldre tillstånds årliga mängd. Han har dock
inte redovisat någon särskild motivering till detta yrkande. Den begränsning av tillståndet
som yrkandet skulle innebära är att den totala volym som får brytas minskar från 3 000
000 ton till 300 000 ton. Bolaget anser att en sådan begränsning är helt orimlig och har i
ansökan redovisat att berget har en hög kvalitet och att materialet har ett brett
användningsområde. Möjliga volymer att bryta ut inom ansökt verksamhetsområde är så
stora att en brytningstid om 30 år är fullt rimlig.
Verksamhetsområde och brytningsområde redovisas på exploateringsplan daterad
190905. Av denna framgår att tidigare brytområde utgör verksamhetsområde.
Gällande de synpunkter som ägaren till
har framfört har Bolaget i bemötande av dessa anfört i huvudsak följande.
i är med i ansökan beror på att Bolaget hyr en del
Anledningen till att I
av marken för upplaesvtor. Då det är samma fastighetsägare till1
varit med på sändlistan i samrådet.
Det villkor som Bolaget föreslagit kommer att följas och därmed är risken för påverkan
på byggnader och andra anläggningar obetydlig. Bolaget föreslår att Bolaget får låta
genomföra besiktning av fastigheten Hökhult 1:1 och att vattenprov tas innan den första
sprängningen i det nya området utförs, samt och att förnyad besiktning och nya
vattenprover därefter får ske för att följa upp eventuell påverkan. Eventuella skador som
då skulle kunna hänföras till sprängning i täkten kommer att åtgärdas.
Bolaget har förståelse för att verksamheten alstrar ljud i omgivningen trots att föreslagna
villkor kommer att innehållas vid fastigheten Hökhult 1:1. När det gäller sprängning
kommer infounation att ske i förväg för att undvika överraskningsmoment.
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Bolaget påtar sig ansvaret att hålla utfalldiket i gott skick, på fastigheten Lilla Skarnhult
1:1, inom det markområde som Bolaget förfogar över.
Sprängning avses normalt utföras en gång per år och då vidtas åtgärder för att förebygga
stenkast. Skutknackningen sker på täktbotten och risken för att stenar ska hamna utanför
Bolagets fastighet är liten. Företaget får ha en öppen kommunikation i fråga om
skogsbruksåtgärder när så ska ske med fastighetsägaren.
Innan sprängning genomförs kommer alla närboende att informeras. Dammbekämpande
åtgärder vidtas. Problem med stendamm utanför verksamhetsområdet ska inte påverka
betesdjur på grannfastigheten. Problem med damning är erfarenhetsmässigt främst en
arbetsmiljöfråga inom täktområdet och inte utanför detsamma.
Påverkan på kulturella värden
Gällande hänsyn till de kulturella värden vid Björkmon föreslår Bolaget att man
tillsammans med fastighetsägaren ska säkerställa att rester av den aktuella grunden inte
påverkas.
Bolaget har i bemötande av Länsstyrelsen i Södermanlands läns yttrande anfört i
huvudsak följande.
Justering av villkor 4
Det brytningsdjup som Länsstyrelsen angett överensstämmer med det som gällt i befintlig
täkt. Bolaget motsätter sig inte att brytningsdjupet begränsas till +60,5 möh RH2000
enligt Länsstyrelsens yrkande.
Justering av villkor 5
Bolaget motsätter sig inte en justering av villkoret enligt Länsstyrelsens förslag.
Justering av villkor 8
Bolaget har gjort ett försök att sammanställa arbetstider enligt ansökan med vad
Länsstyrelsen yrkat i tabellen nedan:
Moment

Arbetstider enligt ansökan

Ingen borrning, sprängning,
krossning och skutknackning

1- 31 juli

Arbetstider enligt LSTs
yrkande
1- 31 juli

Krossning, siktning,
skutknackning

Helgfri må-fr 7.00-1800

Helgfri må-fr 7.00-1800

Lastning och uttransport

Helgfri må-fr 6.00-22.00

Helgfri må-fr 6.00-18.00

Borrning och sprängning

Helgfri må-fr 7.00-18.00

Helgfri må-fr 8.00-18.00

Vid behov under perioden
november, december,
januari och februari

Helgfri må-fr 7.00-21.00
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möjlighet till krossning och
siktning (ej skutknackning)
Mindre störande
reparations- och
underhållsarbeten.

Inte särskilt angivet

Utlastning vid akuta behov
(vattenläckor, halkbekämpning mm)

Alla dagar dygnet runt

Även andra tider än 6.0018.00
Efter medgivande av
tillsynsmyndigheten

För att

få en tydlighet när det gäller arbetstider och får att göra anpassningar till yrkanden
från både fastighetsägare och Länsstyrelsen ändrar Bolaget sitt yrkande rörande
arbetstider enligt följande:
• Krossning, skutknackning, siktning får ske helgfri måndag-fredag kl. 7.00-18.00.
• Lastning, uttransporter, reparation och underhåll får ske helgfri måndag - fredag
kl. 6.00-22.00.
• Borrning och sprängning får ske helgfri måndag-fredag kl. 7.00-18.00.
• Under perioden 1 - 31 juli får dock enbart mindre störande reparations- och
underhållsarbeten, lastning och transporter till/från anläggningen ske.
För
akuta uttransporter gällande t.ex. halkbekämpning, vattenläckor,
•
brandsituationer mm, skall kunna gälla dygnet runt, alla dagar.

Det som begränsar vilka arbetsmoment som rent praktiskt kan utföras under en viss given
tidsperiod blir föreslaget bullervillkor. Så länge dessa innehålls kan alltså exempelvis
skutknackning, krossning, siktning och transporter ske samtidigt.
Justering av villkor 9
Bolaget motsätter sig inte justering av villkoret enligt Länsstyrelsens yrkande då detta
överensstämmer med Naturvårdsverkets vägledning.

Nya villkor
Bolaget motsätter

sig inte villkor enligt de förslag som Länsstyrelsen har upprättat.

Milj öprövningsdelegationens bedömning
Milj ökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat
en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken och
förordningen (1998:905) om milj ökonsekvensbeskrivningar. Milj öprövningsdelegationen
finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller
kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 42 § miljöbalken.
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Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
För att långsiktigt kunna tillgodose samhällets behov av ballastmaterial anser
Milj öprövningsdelegationen att omfattningen av sökt tillstånd är motiverad.

Tillstånd lämnas för brytning av totalt 3 000 000 ton berg, varav maximalt 100 000
ton per år under 30 års tid. Tillstånd lämnas även för krossning och sortering av
utbruten mängd berg. Tillståndet innebär en ökning av den totala uttaget och det
maximala årliga uttaget som tidigare var 1000 000 ton respektive 30 000 ton år.
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 §
miljöbalken.
Miljöprövningsdelegationen gör i denna del följande bedömning
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning gällande buller utomhus från
miljöfarliga verksamheter, rapport 6538. I den anges rekommenderade riktvärden
för buller vid bl.a. bostäder. Avståndet från det nya brytområdet till närmast
belägna bostad är förhållandevis kort, bara ca. 250 m. Genom att använda
bullerdämpad borrigg och anlägga bullervall, samt begränsa arbetstiden för
bullrande delverksamheter såsom borrning, sprängning, skutknackning och
krossning bedöms Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller kunna
klaras.
Verksamhetens bidrag med transporter på väg 682 bedöms vara liten jämfört med
det totala antalet transporter som sker på vägen per dygn.
Med de åtgärder Bolaget har föreslagit, samt med föreskrivna villkor för att
reducera buller, bedöms verksamheten inte medföra större olägenhet för närboende
och omgivningarna med avseende på buller än vad som skäligen får tålas.
Enligt uppgift från ägaren till fastigheterna Höhult 1:1 och Lilla Skarnhult 1:1 finns
det en kulturlämning på fastigheten Hökhult 1:1, resterna av en byggnad från 1800talet bestående av grund, murstock och trappsteg, som är belägen i direkt anslutning
till täkten, och dess upplagshögar. Bolaget har i bemötande av yttranden föreslagit
att de tillsammans med fastighetsägaren ska säkerställa att rester av den aktuella
grunden inte påverkas. Med föreslagen skyddsåtgärd bedöms verksamheten inte
utgöra någon risk för påverkan på kulturlämningen.
Av den naturvärdesinventering som Bolaget har låtit utföra framgår att det inte
finns några höga naturvärden inom verksamhetsområdet. I den södra delen av
verksamhetsområdet finns ett område med naturvärdesklass Påtagligt naturvärde,
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klass 3. Av ansökningshandlingarna framgår att Bolaget avser att följa de
rekommendationer avseende naturvårdsåtgärder som framgår av rapporten till
naturvärdesinventeringen som en del av det allmänna villkoret.
Verksamheten är belägen inom ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §
milj öbalken, den så kallade Hälleforsgången. Verksamhetsområdet utgör en mycket
liten del av riksintresset. Verksamhet har dessutom redan bedrivits på platsen
tidigare. Utökningen av verksamhetsområdet bedöms inte utgöra någon betydande
skada på riksintresset.
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 eller nyttjas för friluftsliv i någon större grad.
Förändringen av landskapsbilden bedöms inte vara så negativ att tillstånd inte kan
medges.
Hushållningsbestämmelser
Av 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken framgår bl.a. att vid tillståndsprövning enligt 9
kap. ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad
användning av mark- eller vattenområden. Verksamheten kommer att ta ny mark i
anspråk, även om täkt har bedrivits tidigare inom delar av området. Detta innebär en
ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid denna
prövning.
Området för lokaliseringen är inom den så kallade Hälleforsgången, som är av
riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, och omfattar ett mycket stort
område. Av ansökan framgår det att det är över 4 mil långt. Miljöprövningsdelegationens
bedömning är att planerad verksamhet kommer att påverka en mycket liten del av
riksintresset. Inom verksamhetsområdet fmns ett mindre område i sydöst som i Bolagets
naturinventering har blivit klassad som påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3. Av
ansökningshandlingarna framgår även att Bolaget avser att ta hänsyn till det som
framkommit i inventeringen. Milj öprövningsdelegationen filmer att verksamheten inte
kommer att medföra någon påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.
Närboende har ifrågasatt behovet av materialet eftersom bergmaterialet skulle användas
till byggande i Eskilstunaområdet under 2019 och tiden för det har passerat. Bolaget inte
har inte redovisat någon behovsutredning i milj ökonsekvensbeskrivningen.
När det gäller grustäkter finns ett krav enligt 9 kap. miljöbalken att ansökan ska innehålla
en behovsutredning. För bergtäkter finns inte det kravet, men frågan om
resurshushållning ska beaktas vid en prövning om tillstånd. Detta är särskilt viktigt vid
nyetablering av en täkt. Miljöprövningsdelegationen har möjlighet att förelägga sökanden
om att redovisa behovet om det är nödvändigt för att Milj öprövningsdelegationen vid
prövningen ska kunna tillämpa hushållningsbestämmelserna i2 och 3 kap. miljöbalken.
Särskilt viktigt är det om det redan finns bergtäkter i närheten som eventuellt skulle
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kunna tillgodose behovet och om det fmns andra motstående intressen som talar emot ett
tillstånd.
I detta ärende anser Miljöprövningsdelegationen att det inte har funnits någon anledning
att begära in en behovsutredning. Verksamheten är belägen relativt nära flera samhällen
och städer där det kommer att finnas behov av bergmaterial för byggande m.m. Det har
inte framkommit i ärendet att det skulle finnas tillräckligt med bergtäkter i närområdet
som kan fylla det behovet. Verksamheten innebär till viss del en ändrad markanvändning,
men det bör även beaktas att det har bedrivits täktverksamhet inom delar av
verksamhetsområdet tidigare.
Berget i täkten är av mycket god kvalitet. Av ansökan och SGU:s yttrande framgår det att
bergmaterialet är av så bra kvalitet att det kan användas som ballast i asfalt till
högtrafikerade vägar. Sådant material är det ont om och det tål därför att transporteras
lång väg. Miljöprövningsdelegationen skulle se det som positivt om materialet till stor del
kunde användas för ändamål där det krävs en mycket god kvalitet och i mindre grad till
ändamål där det inte fmns något högre kvalitetskrav såsom t.ex. bärlager.
Miljöprövningsdelegationen anser att det är av stor vikt att uttaget av material i
grusåsarna minskar och att alternativt material tas fram för framtida materialförsörjning.
Täktens inriktning på leverans av krossmaterial är ett steg i rätt riktning i detta avseende.
Miljöprövningsdelegationen anser vidare att det motstående intresse som talar emot ett
tillstånd i aktuellt ärende är närheten till en bostadsfastighet på fastigheten Hökhult 1:1.
Med tillräckliga skyddsåtgärder bedöms verksamheten inte ge upphov till så mycket
olägenhet för de närboende att en behovsutredning är motiverad.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte är oförenlig med
hushållningsbestämmelserna. Inga övriga intressen enligt 3 kap. 2-9 §§ milj öbalken
berörs. Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten går att förena med en från
allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna.
Planförhållanden
Verksamheten strider inte mot intentionerna i översiktsplanen för Katrineholms
kommun. Området strider inte heller mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Milj ökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.
Dagvatten från täkten avleds efter sedimentering i sedimentationsdamm till ett
dikessystem som mynnar ut i sjön Näshultasjön. Näshultasjön är en ytvattenförekomst
(SE655463-15679). Dagvattnets väg från bergtäkten till Näshultasjön bedöms vara mer
än 1,5 km. Beaktat den rening som sker i sedimentationsdammen och det långa avståndet,
bedöms verksamheten inte utgöra någon risk för påverkan på ytvattenförekomsten.
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Närmaste grundvattenförekomst i VISS (SE655625-153147) är ca. 1,5 km söder om
täkten och tillhör ett annat tillrinningsområde. Bergtäkten kommer att bedrivas över
grundvattnets trycknivå i berg, på samma brytdjup som tidigare, varför risken för
påverkan på grundvattnet och närmast belägna vattenbrunnar bedöms vara mycket liten.
Beaktat ovanstående bedöms verksamheten inte utgöra någon risk för påverkan på
grundvattenförekomstens status.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte kommer att medföra att
någon miljökvalitetsnorm för luft eller vatten kommer att överskridas.
Miljömål
Planerad verksamhet berörs av flera av de nationella miljökvalitetsmålen. 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 miljömålen.
Villkor
Bolaget har föreslagit ett antal villkor som ska gälla för verksamheten. Vissa av Bolagets
förslag till villkor har omformulerats så att de överensstämmer med de standardvillkor
som miljöprövningsdelegationer normalt föreskriver. Bolaget har godtagit huvuddelen av
Länsstyrelsen i Södermanlands läns förslag och yrkanden på villkor.
Miljöprövningsdelegationen 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.
Buller och arbetstider (villkor 8 och 9)
Miljöprövningsdelegationen anser även att särskilt bullrade verksamheter inte bör
utföras tidigare än kl. 7.00 av hänsyn till närboende och senare än kl. 18.00 oavsett
månad. Buller från verksamheten kan vara störande även om bullernivåerna klaras.
Länsstyrelsen anser dock att mindre reparationsarbeten och utlastning vid akuta
situationer bör kunna ske dygnet runt. Enligt Bolaget utgör verksamhetens bidrag
till transporterna på väg 682 enbart ca. 5 %, varför det är rimligt att uttransporter
även får ske nattetid.
Eftersom avståndet till närboende är relativt kort, bedöms buller från verksamheten
utgöra den största miljöpåverkan från verksamheten. Av Bolagets bullerutredning
framgår att 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 det är
skäligt att föreskriva särskilda villkor om att reducera buller genom att använda
bullerdämpad borrigg och anlägga bullervall. Uppföljning genom bullermätning för
att se att vidtagna åtgärder är tillräckliga bör utföras minst vartannat år.
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Vibrationer (villkor 11 och 12)
Eftersom avståndet till närmast belägna bostadsfastighet är relativt kort, anser
Miljöprövningsdelegationen att kontroll av vibrationer bör ske ofta.
Miljöprövningsdelegationen föreskriver därför att kontroll ska ske minst vartannat
år. Av samma anledning anser Milj öprövningsdelegationen att ägaren till
fastigheten Hökhult 1:1 ska erbjudas besiktning av byggnader och anläggningar
inom fastigheten innan tillståndet tas i anspråk.
Stenkast (villkor 13)
Då avståndet till närboende samt djurhagar är relativt kort behöver Bolaget vidta
särskilda åtgärder för att förhindra att stenkast sker utanför verksamhetsområdet.
Det kan röra sig om att använda gummimattor eller anpassa håldiameter och
laddningsmängd m.m. vid sprängning.
Grundvattenprovtagning (villkor 18)
Eftersom avståndet till närmast belägna bostadsfastighet är relativt kort anser
Miljöprövningsdelegationen att Bolaget ska erbjuda provtagning av vattenkvalitet
samt mätning av grundvattennivån i bergborrade brunnar på fastigheten Hökhult
1:1 innan tillståndet tas i anspråk.
Energiförsörjning (villkor 19)
Av ansökan framgår att Bolaget avser att driva efterkross och sorteringsverk med el från
det fasta elnätet. Det är därför rimligt att föreskriva villkor om eldrift av efterkross och
sorteringsverk. Det framgår dock inte från vilken tidpunkt, eller om även transportörer
kommer att drivas med el. Miljöprövningsdelegationen anser att en rimlig tid för ett
eventuellt byte av energislag är 3 år. Även transportörer bör kunna drivas med el från det
fasta elnätet. Detta är i linje med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 3 och 5 §§
miljöbalken. Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att bästa möjliga teknik ska användas vid
yrkesmässig verksamhet och av 2 kap. 5 § miljöbalken att alla som bedriver en
verksamhet ska använda förnybara energikällor i första hand. Detta gäller under
förutsättning att det är ekonomisk rimligt och miljömässigt motiverat i enlighet med 2
kap. 7 § miljöbalken. Miljöprövningsdelegationens bedömning är att drift med nätel av
förkross, sorteringsverk och bandtransportörer är bästa teknik i det aktuella fallet.
Efterbehandling (villkor 20 och 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 lång tid,
30 år, anser Miljöprövningsdelegationen 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 bör ske där det är möjligt. Miljöprövningsdelegationen
anser att Bolaget ska inlämna en slutlig efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten längre fram i tiden, dock senast tre år innan verksamheten upphör.
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Av ansökningshandlingarna framgår att Bolaget har för avsikt att sätta upp stängsel
i samband med efterbehandlingen. Miljöprövningsdelegationen anser att det är
olämpligt att sätta upp stängsel eftersom de kommer att kräva underhåll i framtiden.
Miljöprövningsdelegationen anser att stängsel snarare 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
Miljöprövningsdelegationen anser att Bolagets förslag på ekonomisk säkerhet om
450 000 kr är alldeles för lågt tilltagen.
Miljöprövningsdelegationema i Sverige har 2017 enats om att Miljösamverkan
Sveriges grundmodell från 2006 med vissa justeringar ska användas vid
beräkningen av säkerheter. Efterbehandlingskostnaden för brytområdet bör 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 för verksamheten enligt den justerade grundmodellen (se
beräkning nedan). Beräkningen baseras på att brytområdet är ca 34 000 m2 och
övriga ytor 58 000 m2, vilket resulterade i ett belopp om 1 330 000 kr då det
avrundats nedåt.
Beräkning
(58 000 x 4 kr) + (34 000x 14 kr) = 708 000 kr

708 000 kr x (1 +

1 330 000 kr

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 Miljöprövningsdelegationen att tillsynsmyndigheten bör ha
möjlighet att meddela villkor om efterbehandlingens utformning. (villkor 20 och
21)
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Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen 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 miljöbalkens 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.
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 miljörapporten inges till tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § milj öbalken) Inlämningen ska ske digitalt via Svenska Milj örapporteringsportalen SMP. Miljörapporten ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets 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 § miljöbalken) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
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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 § miljöprövningsförordningen. Bedrivs miljöfarlig
verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet, ska den nye verksamhetsutövaren 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 förorenade 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).
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 13 april 2020.

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län.
I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och milj öskyddshandläggare Lars
Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av miljöskyddshandläggare
Marie Låås

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstvrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, märk- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning
3. Översiktskarta
4. Exploateringsplan
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Kopia till:
Skatteverket, Box 507, 826 27 Söderhamn (gäller täkter)
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Katrineholms kommun, Bygg- och milj önämnden, 641 80 Katrineholm
Katrineholms kommun, Kommunstyrelsen, 641 80 Katrineholm
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen (Aktförvarare Karin
Österman Sundell), 641 80 Katrineholm
Eskilstuna kommun, Miljö- och räddningstjänstnämnden, 631 86 Eskilstuna
Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
k ..

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm

Rättsenheten (MÖ och GS)
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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 den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

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

Page 39 of 42

Bilaga 2

Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 9 mars 2020
(dnr: 551-3572-18) beslutat att meddela Svalbovikens Kross AB tillstånd enligt
9 kap. miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna Lilla Skarnhult 1:1 och 1:2, samt
Picke 1:1 i Katrineholms kommun. Tillståndet avser brytning av totalt 3 000 000
ton berg, vara maximalt 100 000 ton per år. Enstaka år får uttaget vara större.
Tillstånd avser även krossning och sortering av utbruten mängd berg.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17 i
Uppsala och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms Kommunen,
Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm. Aktförvarare är Dragica Zuza.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 23 mars 2020, då
delgivning anses ha skett.
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Bilaga 3, Översiktskarta

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN
\

'
/
\
,Tåppary.
, V'. "'
•
\ 15 '

=,.
i
; t_
- ----7
4-------1:1-

\

i
i

Sarga

'
/ 'N.

I

KST,•441'
•

/2:
7 1, 2:3

K

Södertwäsen

Tyckerthed

HANERERG
02 )
ryt:Kw:09d.,:t9
• •-.•
_
I••

•
. St.M.rifotken

-,----

- --:---::::- -.;-

---"-------,-, -----------t

.•
k

—-

_ /V --- - , - Kungstierget -'\

"--/

'

ston', SKARNHU

Jåp-mossen ..,

tt
1

i

\
..," -= 41
i,
---.--1, ,
L.'Aspläng
CKE y -

SL Skarnh4 m

E
1:3

•
,
., 22
5,

kikmArög
J')

—

1
: ‘
....

\

i
i2iåu1dund

1:1

! Ålsätted . is' --1,j'
7

\

1
/

/

-.1./ 12 /
1:3
i
-',..-1'
2 ,i _ 4: 1
a ,..' 'II
l
,--'
ca
ånled51.)48ÄTTEFe
121 \
/
\ ' -.
i
•
/
Uli'StOrp_
1:3
:
1
)
/
( AVenStOrp
0,5

1:5,2'.K...,
/ •
„..-?,174 , •-.

LÖRP.80,!--;
;,...,..!

2 i

Page 41 of 42
1

2

3

FJÄLLSKÄFFE
4
km

W\0,5ch

Lk

EX P LO TM NAS eftär4
Koordinatjistp Svalboviken Kross tifj .
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100

NINhURP 7 blytorp 1:5

Ytor för upplag
Lilla slcamhult 1:2

Sedimentationsdamm

Brytriktining

6558947,414 577114,782

101

6559025,967 577170,086
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6558987,596 577239,717
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6558747,424 577120,642

104-

655880,294 577017,530

200

6558963,839 577093,987

201

6558940,245 577114,367

202

6559020,000 577172,000

203

6558985,000 577272,000

204

6558754,000 577119,000

205

6558805,244 577024,427
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6558827,646 577037,351
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6558855,999 577015,896

300
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6559058,026 577047,060

302

6558958,03 577109,414

303

6558829,388 577018,321

304

6558874,341 576973,370

305

6558943,901 576961,225
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Exploateringsplan

Lilla Skamhult 1:1
Hökhult 1:1

Blå linje, hrytömråde
Svart linje, Verksamhelsoråde

Mätmetod i plan och höjd: Nätverks-RTK
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Metria AB, Katrineholm
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