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Nacka tingsrätts, Mark- och miljödomstolen, dom

den 12 december 2019 i mål nr M 7034-18.

SMA Mineral AB överklagar anslutningsvis mark- och miljödomstolens

rubricerade dom, dock endast avseende utformningen av villkor G.

För det fall Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att meddela

prövningstillstånd avseende motparternas överklaganden hemställer

bolaget att meddelat prövningstillstånd ska omfatta även bolagets

yrkande.

För det fall Mark- och miljööverdomstolen Znte finner skäl att

meddela prövningstillstånd avseende motparternas överklaganden,

förklarar sig bolaget nöjt med underinstansens dom.
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Yrkande

SMA Mineral AB xrkar att villkor 6 ska ändras på så sätt att

beslutat kostnadstak avseende bolagets bidrag till kostnader för
genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder som beslutas av
Trafikverket, på transportvägar, istället för högst ii0 miljoner

kronor, fastställs till högst 30 miljoner kronor.

Grund för, samt utvecklZng av talan

Som grund för bolagets talan anförs att det överklagade villkoret,

vid en tillämpning av 2 kap. 7 § miljöbalken, är att betrakta som
orimligt för bolaget att uppfylla.

Mark- och miljööverdomstolen har (s. 130 i den överklagade domen)

beslutat att tydliggöra vilka krav som, efter genomförd åtgärds-

valsstudie (Åvs), kan ställas på bolaget i fråga om följd-

verksamheten täkttransporter. Domstolen har därvid beslutat att

fastställa ett kostnadstak om ii0 miljoner kronor. Som skäl anförs
följande:

Bolaget har uppgett att kostnaden för ett alternativ med

transportband uppgår till ca 110 miljoner kronor. Som skäl

för att motsätta sig transportband har bolaget inte anfört

att denna kostnad är orimlig, utan att markåtkomst nekas.
Bolagets bidrag till att bekosta åtgärder på vägarna ska

därför i ett villkor begränsas till högst

ii0 miljoner kronor.

Bolaget har invändningar mot detta resonemang. Bolagets inställ-

ning till rimligheten av kostnaden för en transportlösning måste

ses i relation till vilka driftkostnader som är förknippade med
lösningen. Ett transportband kan få generera en högre investe-
ringskostnad just av det skälet att lösningen inte innebär några

direkta driftkostnader, annat än ett visst underhåll.
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Vägtransporter, däremot, innebär stora fortlöpande driftkostnader
i fråga om personalkostnader (chaufförer), upprätthållande av
fordonspark inklusive drivmedel och underhåll, tillfartsvägar,

etc.

Ett transportband till hamn innebär en investering som kan upp-

skattats till ca ii0 MSEK (budgetkalkyl, ej bindande offert).
Investeringen beräknas med 30 års avskrivningstid, 6 • ränta,

drift och underhåll (standardmässigt antaget till 2 • av investe-
ring) till en kostnad om ca 10,2 MSEK/år. För 800 kton/år I mot-

svarar detta en kostnad om ca 12,7 SEK/ton produkt.

Kostnader för lastbilstransporter till hamn med standardfordon
(64 ton) kan beräknas till ca 14,4 MSEK/år, exklusive idag okänd
kapitalkostnad för bolaget för trafiksäkerhetshöjande åtgärder/
förbättringar på det allmänna vägnätet. För 800 kton/år motsvarar

detta en kostnad om ca 18 SEK/ton produkt.

Till detta kommer alltså den kapitalkostnad för trafiksäkerhets-
höjande åtgärder/förbättringar på det allmänna vägnätet som kommer
att följa av Trafikverkets ÅVS.

Kostnadstaket om 110 miljoner kronor motsvarar så mycket som ca

tio procent av en normal årsomsättning för bolaget SMA Mineral.
Att investera ett så stort belopp i det allmänna vägnätet framstår
för bolaget som orimligt.

Det ska tilläggas att även bolagets kontaktperson vid Trafik-
verket, som också representerade verket vid huvudförhandlingen i

mark- och miljödomstolen, i efterhand har uttryckt sin förvåning

kring det fastställda beloppet ii0 miljoner kronor, och undrat var
domstolen har fått denna summa ifrân.

I
Ca 15 • av totalt utbruten volym (stenfraktioner under 18-20 mm) förväntas säljas på

Gotland och även komma till användning för återställningsarbeten i stenbrottet. Ca I00-

130 kton/år av årlig utbruten volym förväntas därför inte transporteras till hamn och

ska inte ingå i kostnadskalkylen för transporter till hamn.
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Vidare gör osäkerheter kring marknadsutsikter, marknadskrav m.m.
avvägningen mellan en högre driftkostnad och en stor investering

komplex. Detta förhållande kommer att värderas i kommande ÅVS.

Bolaget har alltså goda förhoppningar om ett rimligt utfall av
ÅVS:en, men bedömer att det finns en risk i att det av domstolen
fastställda kostnadstaket ses som beloppsmässigt vägledande.

Bolaget vill därför tydligt framhålla beloppets orimlighet.

SMA Mineral bedömer att ett kostnadstak om 30 miljoner kronor
(motsvarande ca i krona per ton utlastad produkt) kan vara att

betrakta som rimligt för bolaget att investera i det allmänna
vägnätet.

Sköl för prövningstillstånd

Som skäl för att bevilja ett prövningstillstånd i Mark- och
miljööverdomstolen som även omfattar SMA Minerals yrkande, gör SMA

Mineral gällande att det, i enlighet med vad som anförs ovan,

finns anledning att betvivla riktigheten av det domslut som mark-
och miljödomstolen har kommit till avseende villkor 6.
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