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Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning
AB Sehübergs Gräv & Sehakt
Kulstäde Vall 524
621 93 Visby

Tillstånd enligt miljöbalken för täkt av berg på fastigheten Klinte

(-

Klintebys 1:4, Gotlands kommun
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

BESLUT

C..

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stocldaolms län lämnar med
stöd av 9 kap. miljöbalken, AB Schübergs Gräv & Sehakt (bolaget), med
organisationsnummer 556783-1374, tillstånd för täkt av berg på fastigheten Klinte
Klintebys 1:4 i Gotlands kommun. Verksamhetsområdet omtiattar en yta av ca
90 800 m 2 med ett brytningsområde på ca 36 800 m 2, se bilaga 1.

Tillståndet omfattar uttag och bearbetning av maximalt 1 400 000 ton berg, varav
högst 70 000 ton berg per år. Tillståndet till bearbetning omfattar bland annat
lo'ossning och sortering av bergmaterial.
Tillståndet gäller till och med den 31 december 2033.

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.

C

Villkor
°

(

,

3.

,

5.

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.
Innan tillståndet tas i anspråk ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten.

Innan verksamheten påbö:jas ska gränsen för verksamhetsområdet märkas ut i
terrängen med väl synliga markeringar. Markeringarna ska vara kvar till dess
att tillsynsmyndigheten godkänt eflerbehandlingen. Minst en fixpunkt ska
finnas markerad i terrängen.

Brytning får inte ske under nivån +42 meter över havet.
Särskilt bullerstörande verksamheter såsom bol:rning, sprängning, krossning
och skutlcnackning får endast bedrivas under vardagar (måndag fi'edag)
mellan kl. 07.00 och 18.00.
Brytning eller bearbetning av bergmaterial får inte ske inom
verksamhetsområdet mellan Luciadagen och Trettondag j ul, respektive under
sommarperioden mellan den 15 juni och den 15 augusti.
-

6.

Postadress

Besöksadress

Telofon

E.post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm

Hantverkargatan 29

08-785 40 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Fax

08-785 40 01
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Den ekvivalenta ljudnivån fi'ån verksamheten får utomhus vid bostäder inte
överstiga följande begränsningsvärden:

50 dBA vardagar (rnåndag-fi'edag) kl. 07.00-18.00
40 dBA nattetid
ld. 22.00-07.00
45 dBA öwig tid
Nattetid ska dessutom gälla att momentana bullervärden [ar uppgå till högst
55 dB(A) vid bostäder.
De angiwaa värdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller
genom närfältsmätningar och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräkaaas
för de tider då verksamheten pågår. Den första kontrollen ska ske inom tre
månader från det att bullrande verksamhet påb&jats. Kontroll ska därefter ske
så snart det skett förändringar i verksamheten som bedöms kunna medföra
ökade bullemivåer eller på begäran av tillsynsmyndigheten.
8. Före vaije sprängning ska berörda på lämpligt sätt informeras om tidpunkten
för sprängning.
9. Sprängningar får vid högst ett sprängningstillfälle per år medföra att den
sprängningsinducerade vibrationshastigheten, uttryckt som toppvärde i
vertikalled mätt i sockel i närmaste bostadsbebyggelse, överstiger värdet 4
mm/s. Värdet får dock aldrig överstiga 6 mm/s.
Luflstötvågor vid närmaste bostadsbebyggelse får Vid högst ett
sprängningstillf'ålle per år överstiga värdet 120 Pa, uttryckt som frifältsvärde.
Värdet får dock aldrig överstiga 150 Pa.
De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning, enligt svensk standard
(f'õr närvarande SS4604866) eller motsvarande, vid minst ett av de tre första
sprängtilifällena och då det skett förändringar i verksamheten som bedöms
kunna medföra ökade vibrationer eller luftstötvågor samt på begäran av
tillsynsmyndigheten.
10. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från
täktverksamhetens olika moment. (Se delegation)
11. Kemikalier, petroleumprodukter och farligt avfall som hanteras inom
verksamhetsområdet 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 cistemer med påkörningsskydd.
12. Utrustning f'õr sanering av oljespill eller annat läckage ska finnas

lättillgänglig. Personal som arbetar i täkten ska ha kunskaper för att kunna
hantera kemikalier eller farligt avfall vid olyckor.
13. Avledande av vatten fi'ån brytningsområdet sida ske via en

sedimenteringsdamm. Sedimenteringsdammen ska vara ändamålsenligt utförd
och dimensionerad. Sedimenteringsdammens placering, utformning och

(-

C

C,

J
i
I

BESLUT

3 (15)

Datum

Beteckning

2014-04-25

5511-16513-2013

fimktion får slutligt fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. (Se
delegation)
14.

Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att de skyddsvärden som finns inom det
angränsande riksintresseområdet för naturvård (NRO09050), såsom
böljeslagsmärken, inte komlner till skada genom täktverksamheten.

¢

15. Ett program för egenkontroll ska upprättas och lämnas till
tillsynsmyndigheten inom 6 månader från att tillståndet har tagits i anspråk.
Programmet ska bland annat omfatta kontroll av buller, vibrationer och
riskema föl" grund- och ytvattenpåverkan, samt av riskerna föl" påverkan på

skyddsvärden inom riksintresseområdet (NRO09050).
16. Eflerbchandling av täktområdct ska så långt som möjligt ske successivt

(

allteftersoln brytningen fortslcrider. Senast två år ilman täktverksamheten
beräknas upphöra ska verksamhetsut6varen inge en slutlig
efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med
markägare och tillsynslnyndigheten. Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska
vara slutförda senast vid tillståndstidens utgång. (Se delegation)
17. Personal som arbetar inom täktområdet ska känna till innehållet i detta beslut
och de åtaganden som Norts i ansökan. En kopia av täkttillståndet ska finnas
tillgänglig vid täkten.
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 §
tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om
ytterligare villkor avseende
âtgärder för att minimera spridning av damm (villkor 10),
sedimenteringsdammens placering, uttbrmning och funktion (villkor 13) och
efterbehandling av täktområdet (villkor 16).
-

-

C

-

Ekonomisk säkerhet

(

Bolaget ska för tillståndets giltighet ställa en ekonomisk säkerhet till ett belopp
om ctthundrasextiotusen (160 000) h'onor. Säkerheten ska godkännas av och
förvaras hos Länsstyrelsen i Gotlands län.

Igångsåttningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast 2 år efter det
att detta beslut vunnit laga ka'aft annars förfaller tillståndet.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Bakgrund

Täktverksamhet har tidigare bedrivits på den aktuella platsen av annan
verksamhetsutövare.
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Tidigare tillståndsbeslut
Länsstyrelsen i Gotlands län meddelade den 19 juni 1996 tillstånd till täkt av sten

inom det nu ansökta verksamhetsområdet på fastigheten Klinte Klintebys 1:4 i
Gotlands kommun. Tillståndet gällde fram till och med den 31 lnars 2004.
Samråd
Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har ägt rum med Länsstyrelsen i Gotlands län,
med Trafikverkct, Skogsstyrelsen och Region Gotland saint med berörda
fastighetsägare och kringboende.

Ärendets

(

handläggning

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län den 15 maj
2013. Efter kompletteringar kunpÀordes ansökan i ortstidningama den 3 december
2013 och har remitterats till Länsstyrelsen i Gotlands län samt till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden för Region Gotland. Yttranden har kommit in från
Länsstyrelsen och från Nämnden. Bolaget har fått tillt'álle att bemöta yttrandena.
Ett f'õrslag till beslut har kommunicerats med bolaget.

C

ANSÖKAN MED YRKANDEN, ÅTAGANDEN OCH FÖRSLAG TILL
VILLKOR
Yrkanden
Bolaget ansöker om tillstånd fram till och med den 31 december 2033 för
losstagning av totalt 1 400 000 bergmaterial i en årlig omfattning av maximalt
70 000 ton per år inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 i Gotlands kommun.
Verksamhetsområdet som har en sammantagen area av 90 800 m 2 imlefattar ett

täktområde med en area av 42 500 in 2.

I

CI

Bolaget ansöker vidare om tillstånd till bearbetning av bergmaterial genom bland
annat l¢a'ossning.

Åtaganden
Sprängning sker vid högst fena tillt'á[len per år. Inför sprängning infomaeras
närboende i förväg, och någon minut innan sprängningen varnas med sirénsignal.
Damning begränsas genom vattenbegjutning vid krossning, samt genom att
bomnaskiner utrustas med damsugare.

Grovkrossen bullerdämpas med upplag av bergkrossmaterial. Vid behov läggs
skyddsvallar även l«'ing platsen för borrning.
En permanent tank för förvaring av dieselolja planeras, och kommer att vara
säkerhetsgodkänd och dubbehnantlad. Samma ka'av gäller eventuella mobila
tankar som kan komma till användning under produktionskampanjerna. Tankafing

(
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sker på hårdgjord yta och med spillplåtar sonl skydd. Maskiner ställs på särskild
hårdgjord yta där spill kan omhändertas. Saneringsmedel finns tillgängligt och
sanering sker vid spill. Förorenat lnarlmaaterial fiaktas bort som farligt avfall.
Ifall utgående vatten ff'åh täkten i perioder samlas till ett litet småvattendrag, och i
fall detta vatten uppvisar ell markant halt av slana, anläggs en
sedilnentationsdamna där detta slam av suspenderade ämnen avskiljs.
.

Ett nytt kontrollprogram konanaer att upprättas för verksamheten.
Förslag till villkor

(

Beträffande buller fi'ån verksamheten ansöks om nedanstående riktvärden:
* 50
dB(A) vardagar måndag fredag kl. 07.00-18.00
* 40
dB(A) nattetid kl. 22.00- 07.00
* 45 dB(A) övrig
tid
-

För luftstötvåg och markvibrationer fi'ån sprängning yrkas i första hand 150 Pa
som fritältsvärde, respektive 6 mm/s som toppvärde i vertikalled. I andra hand
yrkas Ùm en prövotid på två år med 120 Pa samt 4 mm/s som riktvärden. I tredje
hand yrkas att begränsningsvärden av 120 Pa för luftstötvåg, respektive 4 mm/s
för markvibrationer föresl¢a'ivs som ska innehållas vid 50 % av sprängningarna,
och att 6 Jmn/s respektive 150 Pa ska innehållas vid övriga sprängningar.
BOLAGETS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Lokalisering och planförhållanden
Enligt gällande kommunal översiktsplan ligger det planerade tälctområdet ej inom

©

område av riksintresse för vindkraftanläggningar, friluftsliv, kultur eller
naturvård. Det films ingen detaljplan över verksand•etsområdets eller dess
närområde. De närmaste omgivningarna utgörs av obebyggda skogs- och
j ordbruksmarker.

(

Täktområdet är planerat så att det inte illkräktar på kända natur- eller kulturvärden
i området. Området har inventerats vad gäller lämpliga biotoper för olika
fågelarter, särskilt berguv och nattskärra. Sammanfattningsvis kan konstateras att
platsen inte är särskilt lämpad som uppehållsort, annat än tillNlligt, för någon av
de aktuella fågelarterna. En kärlväxtinventefing har gjorts som visar på förekomst
av tre rödlistade arter. Sammanfattningsvis finner bolaget att täktverksamheten
kan bedrivas på avsett sätt utan att någon rödlistad växtart hotas eller får lida av
sämre livsbetingelser.

Området i närheten av verksamhetsområdet förefaller att ha begränsat värde för
det rörliga fi'iluftslivet. Vidare är täkten planerad i ett område som redan är
påverkat av täktverksamhet. Verksamheten bedöms vara förenlig med den
kommunala planeringen i området.

.
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Planerad verksamhet

Verksamheten syftar till produktion av bergl(rossmaterial, inför brytning av ett
bergparti avlägsnas först eventuellt löst markmaterial. Brytningen sker genom att
bergmaterialet sprängs loss och därefter krossas och krossprodukterna sorteras.
Sprängning föregås av borrning. En sprängsalva omfattar 10 000 till 20 000 ton
berg, så produktionen sker genom genomsnittligt 4 sprängningar per år. En
kampanj med alla arbetsmoment från borrning till l«ossning/sortering sker på ca
sex veekor. Arbete bedrivs av bolaget, samt av entreprenörer sorn utför flera
arbetsmoment i produktionen såsom borrning, krossning och skutknaekning.

(

Maximalt 40 000 ton bel-gl•u'ossprodukter läggs upp. Vid placeringen av upplagen
eftersträvas att så god bullerskärmning sona möj ligt uppkommer mot
omgiwfingen.
.

De maskiner som används i verksamheten är; en hjullastare, en borr-rigg, en
grovkross samt utrustning för efterkrossning/sortering. Av dessa maskiner finns
endast grävmaskinen och hjullastaren permanent i verksamheten, övriga maskiner
etableras för korta kampanjer.

Maximal produktion blir 70 000 ton per år. Eftersom de lastbilar sona används för
uttransporter tar i genomsnitt 33 ton last uppkon•ner ca 2 150 transporter per år.
Detta motsvarar i genomsnitt ca 10 transporter per arbetsdag. Transporterna
förväntas fördela sig ungef'àr lika i riktning väster respektive öster på väg 562.
Vid eflerbehandling kvarlämnas en plan täktbotten och branta täktväggar. Täkten
efterbehandlas genom att avbaningsmassoa" läggs ut över marken. I görligaste mån
sker cfterbehandling succesivt under verksamhetens gång.
Miljökonsekvensbeskrivning

CÂ

Val av plats

Den planerade täktverksamheten avser försöljning med bergkrossprodukter inom
ett olnråde med centrum i trakten l«'ing Klintehamn. Utanför det aktuella
kärnomrâdet finns några andra täkter och även platser med bergförekomster

såsom, områden vid Gotlands västra kust söder om Klintehamn, områden vid
Lojsta hed, områden vid Etelhem och områden vid Linde klint. Beaktat
transportavstånd till Klintehanm samt skyddsvärden och motstående interessen på
dessa platser framstår projektet Klinte Klintebys som ett bättre alternativ.
Nollalternativet avser den tänkta situationen att den planerade täktverksarnheten
inte förverkligas. Det skulle innebära att försöljningen av ballastmaterial på
Gotland får ske med fortsatt starkt inslag av naturgrus och att
naturgrusutfasningen som utgör ett dehnål inom miljömålet "Grundvatten med
god kvalitet" skulle fördröjas. Alternativt skulle produktionen av
bergkrossmaterial ske från en annan nyetablerad bergtäkt som medför ett
sannolikt större ingrepp i landskapet och med väl så stor påverkan med

.

BESLUT

7 (15)

Datum

Beteckning

2014-04-25

5511-16513-2013

miljöeffekter. Nollalternativet skulle även medföra ökade transporter inom
försöljningsområdet, med den trafikbelastning och ökade utsläpp av emissioner
som detta skulle innebära.
Miljöpåverkan från verRsamheten

(

(

(

Verksamheten medför ingen som helst t•3rändring av omfattningen av avrinningen
från området. Det vatten som leds bort utgörs av nederbördsvatten, vilket under
alla omständigheter skulle ha runnit av fi'ån området. Såväl områdets bergarter
som förekommande jordarter hal" mycket låg kapacitet för lagring av vatten. Det
finns i omgivningarna totalt sett endast få och helt lokala grundvattenmagasin i
markens jordarter. Grundvattnet ligger endast några få meter högre än Östersjön,
uppskattningsvis lägre än +40 meter.
Täktcn planeras på sådant sätt att nederbördsvatten kommer att lämna täkten
genom naturlig avrinning på täktbottnen, bottnen görs plan och med en svag
lutning mot arbetsplanen norr om täkten. Därmed rinner nederbördsvattnet bort
genom självfall. I fall utgående vatten från täkten i perioder samlas till ett litet
småvattendrag, och i fall detta uppvisar en markant halt av slam, anläggs en
sedimentationsdamm där detta slam av suspenderade ämnen avskiljs.
Vfitmarken söder om täktområdet utgör geologiskt ett lokalt utströmningsområde
för markvatten. Där uppkommer i perioder ett överskott av vatten, vilket rör sig
nedåt över marken, ner mot lägre terräng i väster. Våtmarken utgör en speciell
biotop, som ger förutsättningar för arter av växter med la'av på denna specifika typ
av växtplats. En av dessa växter, ängsstarr, är rödlistad. Dräneringsområdet till
våtmarken utgör det område från vilket nettonederbörden tillförs våtmarken. På
grund av markförhållandena samlas vattnet i våtmarken och infiltrerar inte i
underliggande mark i nämnvärd utsträckning. Däremot dräneras överskott av
markvatten bort mot nordväst. Täktvcrksan•eten skulle medföra en tämligen
marginell minskaaing av dräneringsområdet. Denna minsloaing bedöms inte
medföra någon nämnvärd förändring av grundvattenförutsättningarna med en
sänka i terrängen som samlar upp överskott av markvatten och därför utgör en
våtmark. Täktverksamheten bedöms därför inte medföra någon påverkan på
våtmarken i detta avseende.
Spill ff'fin sprängämnen medför ett mindre utsläpp av kväveföreningar.
Bedömningen är att mängden utgör några tiotal kg per år, vilket motsvarar det
genomsnittliga nedfallet i regionen.
Damm fi'ån verksamheten innehåller" låg halt av silikatmineral, men denna andel
är liten jämf'õrt med urbergsmaterial. Damm från bergarten har därför endast
begränsad negativ effekt ur hälsosynpunkt. Vid krossning motverkas damning
genom att vatten tillförs. Vatten tas från grop i marken eller från närliggande dike.
På grund av avståndet exponeras inte boende i området för damm från täkten.
Tillfartsvägen saltas vid behov så att trafik på vägen inte ger upphov till
dammbildning.
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Buller från verksamheten uppkommer fiämst fiån krossning/sortering och
borrning, alltså verksamheter som bedrivs i kampanjer under några veckor. Under
typisk verksamhet sker enbart interna transporter och upplastning, vilket inte är
särskilt buIlerstörande arbetsmoment. Sådan bulleralstrande verksamhet sona sker
på bottnen av täkten (krossning, skutlcnackning och en del interna transporter)
bullerskärmas effektivt genom att täktområdet har formen av ett sehakt. Med den
planering som avses bedöms verksamheten innehålla de riktvärden som
rekommenderas av Naturvårdsverket för extern industri.
Täktornrådet ansluter till ett område med berggrundsblottningar av riksintresse för
naturvård (NRO09050). Generellt är det uppenbart att större yta av täktväggar
ökar möjligheterna att värdefulla horisonter i bergmassan blir exponerade och kan
studeras och dokumenteras. Bolaget bedömer därför att den planerade
täktverksamheten i vart fall inte kan riskera lnedföra en tBrsämrad exponering av
de geologiskt värdefulla partierna av berggrunden.

"

(

c._

Egenkontroll
För den planerade verksamheten kommer ett nytt kontrollprogram att upprättas.

Följande miljöeffekter skall kontrolleras: buller, markvibrationer och luftstötvåg
vid sprängningar.
Efterbehandling

Vid efterbehandling kvarlämnas en plan täktbotten och branta täktväggar.
Täktbottnen efterbehandlas genom att avbaningsmatefial läggs ut över marken så
att det uppkommer en jordmån. Bottnen sluttar svagt åt norr så att
nederbördsvattnet leds bort. Delar av täktväggarna skall stå kvar för att utgöra
referenslokal för den geologiskt ovanliga bergarten.
YTTRANDEN OCH

BEMÖTANDEN

Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer att tillstånd kan medges för
täktverksamheten inom den aktuella fastigheten, men att brytningsområdet bör
inskränkas och tillståndet förenas med villkor som begränsar riskerna för
störningar fi'ån verksamheten.
Inom planerat verksamhetsområde, söder om det avsedda täktområdet, fimls en
alvarvät som under perioder av höga flöden är fylld med vatten. Mot bakgrund av
vattendelarens placering bedöms att delma våtmark skulle komma att påverkas av
den planerade täktverksamheten. Sådan påverkan utgör markavvattning som
kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Gotlands län. Mot bakgrund av
våtmarksområdets karaktär av skyddsvärd alvarsnatur bedöms att täktverksamhet
inte bör medges i alvarvätens tillrinningsområde. Det i ansökan angivna
brytningsområdet bör därför begränsas i södra delen.

Ci
.
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Särskilda försiktighetsmått bör vidtas av bolaget så att de böljeslagsmärken som
ölrus inom det angivna riksintresset föl' naturvård (NRO09050) inte kolmner till
skada genom den planerade verksamheten.
Villkor om bcgränsningsvärden för vibrationer och luftstötvåg vid sprängningar
som lnedger en vibrationshastighet av högst 4 lnm/s och eja luftstötvåg av högst
120 Pa bör föreskrivas ax, Mi[jöprövningsdelegationen.
.

Ett särskilt villkor bör f'òreskrivas sona reglerar arbetstiderna föl" den
tillståndsgivna verksamheten i enlighet 1ned de åtaganden som görs av bolaget i
ansökningshandlingarna.

(

Villkor bör föreskrivas om att förslag till egenkontrollprogram, som bl.a. omfattar
kontroll buller och vibrationer samt riskema för grund- och ytvattenpåverkan Ii'åh
verksamheten, inom 6 månader från att tillståndet tagits i anspråk ska lämnas till
tillsynsmyndigheten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd till bergtäkt.

Vald lokalisering bedöms kunna vara lämplig utifi'ån risk för störning. Åtgärder
har föreslagits för att klara gällande riktvärden för buller. Fastigheterna ligger
utanför vattenskyddsomrâde.
Skydd av grundvatten har beaktats eftersom brytning enbart sker ovan högsta
grundvattennivå. Relevanta åtgärder har även föreslagits för
kemi kaliehanteringen.

.

Villkor bör minst preciseras för:
* Lägsta brytningsnivå.
* Högsta ljudnivå vid bostäder. Naturvårdsverkets riktvärden bör gälla.
* Vibrationer och luftstötvåg.
* Förvaring och hantering av kemikalier och avfall på ett säkert sätt, samt hur
spill/olyckor ska hanteras.
* Hur damning ska motverkas.
I verksamheten f'õrbrukas en stor mängd icke förnyelsebart bränsle. Det bör
övervägas om bolaget kan åta sig att minska energiförbrukningen och/eller
mängden använd dieselolja under täktens livslängd genom byte av bränsle eller
förnyelse av tbrdonspark.

Bolagets bemötande
Länsstyrelsen på Gotland har föreslagit att täktens areal minskas för att därmed
inte inkräkta på tillrinningsområdet för våtmarken söder om det planerade
täktområdet. Täkten kommer endast att inka'äkta på en helt underordnad del av
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tillrimfingsområdet för våtmarken. Det kan ifi'ågasättas o111 denna minslming av
tillrinningsområdet har någon alls påverkan på våtmarken. Länsstyrelsen
beskriver helt riktigt att "under perioder av höga flöden är...den
(alvarväten)... fylld med vatten". Detta förhållande kommer att kvarstå även med
en ganska marginell minskning av tillrinningsomrãdet. Vid t.ex. vårflod sker
sådan tilMlming till våtmarken att den fylls, och överskottet ax, vatten rimler bort.
En marginell lninskning av tillrimaande vatten medför därför ingen förändring av
de grundläggande törutsättningarna. Något lnindre mängd vatten rinner bort, men
våtmarken fylls och som biotop förändras den inte. För frågan om minskning av
täktens areal kan man påpeka miljöbalkens portalparagraf som innebär att
nyttjande av markens resurser ska ske i en avvägning mellan miljö och nytta
(l kap. 1 § MB). Den planerade täktvel'l•salnheten strider inte mot intentionerna
Üm hänsyn till miljö och natur, min, och har stöd i lagtexten vad gäller
"långsiktigt god hushãllning". En minskning av täktens real i det aktuella ärendet
skulle ha en allvarlig effekt på möjligheterna till rationell drift i täkten. Eflersoln
påverkan på våtmarken bedöms ej innebära skada på dess kärnvärden, menar
bolaget att nyttoaspekten bör prioriteras.

"

¢

(

Bolaget avser att upprätta ett kontrollprogram inom sex månader fi'ån det att
tillstånd meddelats. 1 kontrollprogrammet redovisas hur olika störningar, mm,

kontrolleras.
Bolaget har ingen erinran mot de av kommunen föreslagna villkoren.

Produktion av bergkxoss är energikrävande. Dieselolja till krossar, interna
transporter, etc, uppgår erfarenhetsmässigt till onakxing 1,2 L-1,8 L per ton
producerat material. Mängden fossilt bränsle som åtgår beror bl.a. på hur rationellt
verksamheten planeras. Mot den beskrivna bakgrunden (jämför rådande prisbild
för dieselolja) är det tydligt att det är ett starkt egenintresse för bolaget att minska
förbrulolingen av dieselolja. Detta kommer att uppnås genom rationell planering
och modern maskinpark; vilket kan sammanfattas under begreppet "bästa möjliga
teknik".

iYilLJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING
i71iljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en miljökonselwensbeskriwfing enligt bestämmelserna i 6 kap.
miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljök°nsekvensbeskrivningar"
Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 §
miljöbalken.
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Tillåtlighet
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för en verksamhet väljas den plats som är
lälnplig med hänsyn till miljöbalken mål och de särskilda bestämmelserna Üm
hushållning rned mark- och vattenolm'åden i 3 och 4 kal). miljöbalken. Platsen ska
väljas så att ändamålet med verksamheten ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön. Tillstånd får inte heller ges i strid

(

med gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Miljöpröwlingsdelegationen konstaterar att verksamhcten planeras i anslutning till
ett område där täktverksamhet bedrivit sedan tidigare. Delegationen konstaterar
vidare att den aktuella fastigheten inte omfattas av detaljplaner eller
områdesbestämmelser. Delegationen delar bolagets bedömning att verksamheten
är förenlig med vad sorn anges i den kommunala översiktsplanen.

(

Med de inskränkningar av brytningsområdets yta som följer av detta beslut
bedömer Miljöprövningsdelegationen att den planerade verksamheten kan
genomföras utan skador på natur- och kulturvärden inom och l«ing

verksamhetsområdet.
Mot bakgrund av att täktbottnen för den planerade täktverksamheten bedöms ligga
flera meter över grundvattenytan i området bedömer Miljöprövningsdelegationen
att den tillståndssökta verksamheten sannolikt inte kommer att påverka

grundvattenförutsättningarna l«'ing täktområdet.

\

I Boverkets alhnänna råd 1995:5 "Bättre plats för arbete" rekommenderas ett
skyddsavstånd av 500 meter mellan bostäder och täktverksamhet. Avståndet från
det planerade täktområdet till närmaste bostadsbebyggelse överstiger 500 meter.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den valda platsen därmed kan godtas i
detta avseende men att villkor bör föresla'ivas sona säkerställer att riskerna för
miljöpåverkan vid lcringliggande bostadsbebyggelse begränsas till godtagbara
nivåer.
MiljöRvalitetsnormer

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den planerade verksamheten inte
kommer att medverka till att någon milj ökvalitetsnorm överskrids.
Natura 2000

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att inga Natura 2000-områden riskerar att
påverkas av den planerade verksamheten.
SRyddsåtgärder och försiktighetsmått

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska den som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
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försiktighetsnaått i övrigt sona behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för mälmiskors hälsa eller miljön.

Miljöprövningsdclcgationcn bedömer att de försiktighetsmått och skyddsåtgärder
i form av bl.a. inskränkningar av verksamhetstider, bullerskyddsåtgärder och
åtgihdel i samband lned törvaring och hantering av kemikalier och drivmedel som
bolaget åtagit sig i ärendet, i huvudsak uppfyller de lo'av som bör ställas på den
tillståndssökta verksamheten. IJtöver vad som följer av bolagets åtaganden i
ärendet väljer Delegationen att i särskilda villkor 2-17 närmare precisera vad som
ska gälla för den tillståndssökta verksamheten.

¢

Miljömål

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den planerade verksamheten är förenlig
med gällande miljökvalitetsnaål.

C.

Sammanfattning av tillåtlighet

Mot bakgrund av ovan och vad som f'òljer av detta beslut samt de åtgärder som
bolaget åtagit sig finner Miljöprövningsdelegationen att ansökt verksamhet ska
tillåtas och att tillstånd kan lämnas till verksamheten.
Tillstånd
Omfattning

Bolaget har i sina ansökningshandlingar yrkat tillstånd att fi'am till och med år
2033 bedriva täktverksamhet i en omfattning av högst 70 000 ton per år och
sammanlagt högst 1 400 000 ton bergmaterial inom ett verksamhetsområde av ca
90 800 m 2 med ett bz7tningsområde av 42 500 m 2.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det av den redovisning som itfl•ommit
i ärendet framgår att den sydvästra delen av det planerade brytningsområdet utgör
en del av ett tillrinningsornråde för en skyddsvärd alvarvät (våtmark) med
förekomst av en rödlistad växtart. Delegationen bedömer att en utbrytning av
bergmaterial inom detta område kan medföra en inte obetydlig minskning av
tillrinningsområdets storlek f'õr våtmarken och därmed tillflödet av ytvatten.
Delegationen bedömer också att vid sprängningar i våtmarkens närhet kan det
finnas risk att sprickbildningar uppstår i bergrunden och som riskerar att
våtmarksområdets karaktär förändras med ändrade ytvattenflöden. Mot bakgrund
av detta och för att begränsa riskerna för negativ påverkan pâ våtmarksområdets
skyddsvärden genom bland annat markavvattning bedömer Delegationen i likhet
med Länsstyrelsen i Gotlands län att brytning inte bör medges i våtmarkens
tillrinningsområde.

Miljöprövningsdelcgationen bedömer att de avgränsningar av verksamhetens
omfattning som görs i bolagets yrkanden vad gäller verksamhetsområdets yttre
avgränsningar och angivna maximala materialmängder kan utgöra godtagbara
begränsningar av tillståndet för verksamheten. Däremot har Delegationen bedömt
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enligt ovan att själva brytningsområdet bör ytterligare avgränsas i enlighet med
vad som fi'amgår av bilaga 1 till detta beslut föl" att minska riskerna för negativ
påverkan av vâtmarksområdet söder Üm täktområdet.
Will(or

Buller och arbetstidel'• villkor 5.6 och 7
Buller från verksamheten härrör från borming och sprängningar, arbetsmaskiner,
lastning och transporter. Miljöprövningsdelegationen beslutar att de inoment i
verksamheten sona kan föranleda störst bullcrutbrcdning endast får gelmmföras
under dagtict, vardagar måndag-fredag (villkor 5). För brytning och bearbetande
verksamhet skall även göras sanmaanhängande jul- och sommaruppehåll i enlighet
med bolagets åtaganden (villkor 6). MiljOprövningsdelegationen bedömer vidare i
likhet med bolaget att Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller kommer att
kunna innehållas vid k3"ingliggande bostadsbebyggelse. Dessa riktvärden
f'óreska'ivs som begränsningsvärden för verksamheten (villkor 7).

(

•

villkor 9
Vibrationer och luftstötvå ogg_L till fölid av
Miljöprövningsdelegationen bedömer att sprängningar bör kunna planeras och
genomföras så att begränsningsvärden för vibrationshastigheter av 4 mm/s eller
begränsningsvärden föl" luflstötvågor av 120 Pa inte överskrids vid mer än ett
sprängningstillfälle per år vid närmaste bostadsbebyggelse. Delegationen delar
vidare bolagets bedömning att vibrationshastigheter av 6 mm/s och luftstötvågor
av 150 Pa på motsvarande sätt aldrig ska behöva överskxidas. Delegationen
beslutar därför att dessa begränsningsvärden ska föreska'ivas för verksamheten.

•

(

Sedimenteringsdamm för ytvatten ff'fin brvtnin•sområdet• villkor 13
I bolaget ansökningshandlingar anges att det ytvatten som bortleds frân
brytningsområdet vid behov kommer att avledas via en sedimenteringsdamm för
avskiljning av suspenderade ämnen. Vidare anges att vatten för dambekämpning
vid behov kommer att tas från grop i marken eller från närliggande dike.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att skäl finns att i särskilt villkor föreskriva
om att allt ytvatten som avleds från täktområdet ska passera en
sedimenteringsdamm. Delegationen konstaterar att denna sedimenteringsdamln
även kommer att kunna fungera sona bevattningsdamm vid dambekämpning.
Delegationer

Tillståndsmyndigheten får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av
mindre betydelse enligt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att de specifika frågor sona delegerats ovan
är av sådan mindre betydelse.
Ekonomisk säkerhet

Miljöprövningsdelegationen bedölner att det av bolaget föreslagna modellen för
beräkning av ekonomisk säkerhet föl förväntade kostnader i samband med en
framtida efterbehandling av täkten kan godtas. Med anledning av den
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inskränkning av brytningsområdet area som följer av detta beslut väljer
Delegationen att i motsvarande omfattning reducera det av bolaget föreslagna
beloppet. Delegationen fastställer därmed att bolaget för tillståndets giltighet ska
ställa en ekonomisk säkerhet för efterbehandlingsåtgärder till ett belopp av
160 000 SEK.
Igångsättningstid

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en igångsättningstid av högst 2 år bör
fölesl«ivas ilaom vilken den tillståndsgivna verksaxnheten ska ha satts igång.

Övriga överväganden
Miljöprövningsdelegationen delar bolagets bedömning att skäl salivas att i
enlighet med vad som framförts från miljö-och hälsoskyddsnämnden, Region
Gotland, särskilt reglera energianvändningen i verksamheten.

(
(•.

Sammanfattande bedömning

Miljöprövningsdelegationen bedömer sammanfattningsvis, med sökandens
åtaganden och av Delegationen f'õreskrivna villkor och begränsningar, att den
tillståndssökta verksamheten går att _t'õrena sned de allmämla hänsynsreglerna och
målen i miljöbalken. Verksamheten bedöms också vara förenlig med en från
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med för
området gällande kommunal planläggning. Tillstånd kan därför lämnas till
verksamheten.
INFORMATION
Beslutet fål" tas i anspråk näs" det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts
och godkänts av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Detta tillstånd befi'iar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad sona gäller
enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet

avser.

KUNGÖRELSEKELGIVNING
Kungörelse om detta beslut inf'õrs inoln 10 dagar fi'ån datum för beslutet i Postoch Im'ikes Tidningar samt i Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda.

Hur man överldagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 2. Skrivelsen ska ha kommit ill till Länsstyrelsen i Stocldaolms län senast
den 30 maj 2014.

(
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Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Stockholms län. I beslutet har deltagit Lena Johansson, ordfSrande och Anders
Wasell, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Åke Mauritzson,
m iljöhandläggare.

Anders Wasell
,

.

Bilagor:

1.
2.

Karta över verksamhetsområdet och brytningsområdet.
Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.,

Sändlista:
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Havs-och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 GÖTEBORG
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland

Internt:
MPD-pårm, akten, ordf, sal(k, handl
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Bilaga
Fommlär 12

LÄNSSTYRELSEN
I STOCKHOLMS LÄN

Hur man överldagar hos Mark- och miljödomstolen

(

Var ska beslutet överklagas
IVliljöpröwfingsdelegationcns inom Länsstyrelsen i Stocldaollns län beslut kan
skriftligen överklagas hos Mark- och miljödonlstolen.

(

Hur man utformar sitt överklagande m.m.
I skrivelsen ska du
-

-

tala om vilket beslut du Överldagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer
(diarienurnret)
redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut ät' felaktigt.
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar
Om du hal" handlingar eller annat sona du anser stöder din ståndpunkt, så bör du
sldcka med det.

(

Var inlämnas överklagandet
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Mark- och
miljödomstolen.
Tid för överklagande
Länsstyrel.•en må,te ha fått din
överldagande inte tas upp.

sl«ivel,e ,•n,,t d•n

•..•)/5-

Id

» annars kan ditt

Underteckna överldagandet
Din skxivelse ska undertecknas och nanmteckningen förtydligas. Uppge också
postadress och telefonnummer.
Postadress
Lånsstyrelsen i Stockholms Iãn
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Bes6ksadress
Hantverkargatan 29

Telefon
08-785 40 O0 (vxl)

E-post/webbplats
stocKholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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