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Miljöprövningsdelegationen 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt av berg på 
fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun. 
Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 enligt miljöprövningsförordningen 
(omfattar även 10.50 C) 

Centrumkoordinater: N 6304290 E 475266 (SWEREF99 TM) 

Beslut 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län meddelar Swerock AB (org.nr 
556081-3031), nedan kallat sökanden, tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808), MB, 
att på del av fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun bedriva följande verksamheter 
inom den av miljöprövningsdelegationens reviderade exploateringskartans verksamhets- 
och brytningsområde, som framgår av bilaga 1: 

• täkt av berg inom brytningsområdet med ett totalt uttag av högst 6 000 000 ton 
och ett årligt uttag av högst 300 000 ton 

• krossning och sortering av berg 

Tillståndet gäller till och med den 31 december 2039. 

Miljöprövningsdelegationen avslår sökandens yrkande om dispens för att få bedriva 
täktverksamhet inom strandskyddat område, se bilaga 1. 

Miljöprövningsdelegationen avslår yrkandet om platsbesök. 

Miljökonsekvensbeskrivning  
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB (i dess lydelse innan 
den 1 januari 2018) den till ärendet hörande miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Villkor för verksamheten 
Miljöprövningsdelegationen fastställer med stöd av 16 kap. 2 § MB och med hänvisning 
till hänsynsreglerna i 2 kap. MB följande villkor för verksamheten  

Allmänt 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i enlighet med 
vad sökanden angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

Brytningsdjup 

2. Uttag av täktmaterial får inte ske till ett större djup än +147 meter över havet 
(Rikets Höjdsystem 2000). Minst tre mätpunkter för kontroll av grundvattennivån 
ska finnas innan brytning påbörjas. Placering av mätpunkter ska ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

Gränsmarkering 

3. Verksamhets- och brytningsområdet ska märkas ut i området på väl synligt sätt 
och med under verksamhetstiden varaktiga markeringar. Minst en fixpunkt ska 
finnas markerad i terrängen. 

Arbetstider 

4. Borrning, sprängning, förkrossning och skutknackning får inte förekomma under 
tidsperioden 1-31 juli. 
 

5. Borrning och sprängning får endast ske helgfri måndag-fredag kl. 08.00-18.00. 
 
Skutknackning och förkrossning får endast ske helgfri måndag-fredag kl. 07.00-
18.00. 
  
Övrig verksamhet, inklusive tunga transporter till och från verksamheten, får 
endast bedrivas helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00. 
 
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. 
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Skyddsåtgärder mot damning och fallrisk samt vid sprängning 

6. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten, 
inklusive dess transporter. Borrutrustning ska vara försedd med dammsugare för 
uppsamling av damm. Utsläpp till luft ska kontrolleras enligt fastställt 
kontrollprogram. Salt får inte användas vid dammbekämpning. 
 

7. På avsnitt med olycksfallsrisker ska stängsel sättas upp eller allmänheten på annat 
sätt tydligt uppmärksammas på riskerna att beträda området. 
 

8. All sprängning ska föregås av varningssignal. Tidpunkt för sprängning ska 
meddelas alla som kan komma att beröras av sprängningen, dock minst 
närboende inom 1 km från verksamheten, senast två dygn i förväg. 

Buller, vibrationer och luftstötvåg 

9. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten, inklusive transporter inom 
verksamhetsområdet, får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden: 
 
50 dB(A) helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00 

45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00-18.00 samt 
alla dagar kl. 18.00-22.00 

40 dB(A) alla dagar kl. 22.00-06.00 

Momentana ljudnivån mellan kl. 22.00-06.00 får inte överstiga 55 dB(A). 
 
De angivna värdena ska kontrolleras genom immissionsmätning och/eller 
närfältsmätning och beräkning. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då 
verksamheten pågår. Kontroll ska ske inom ett år från det att verksamheten är 
igångsatt och därefter en gång per år under tre års tid. Därefter ska kontroll ske så 
snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer 
eller på tillsynsmyndighetens begäran. 
 

10. Borrning ska ske med bullerdämpad borrigg. 
 

11. All krossning i det inledande brytningsskedet, när krossarna inte kan placeras i 
skydd av täktväggar, ska ske i skydd av en bullervall. Vallen ska orienteras i 



 

BESLUT 4 (53) 

2019-08-26              551-9381-2017 
 

 

 

västlig och nordlig riktning och ha en höjd om minst 5 meter. Avståndet mellan 
kross och bullervallens krön får inte överstiga 20 meter. 
 

12. Den sprängningsinducerade vibrationshastigheten får inte överskrida värdet  
4 mm/s i vertikalled, uttryckt som toppvärde mätt i sockel på bottenvåning i 
närmaste bostäder. Vid en av de senaste tio mätningarna får dock värdet uppgå 
till högst 6 mm/s. Mätning ska ske vid varje sprängningstillfälle och utföras enligt 
gällande Svensk Standard eller motsvarande vedertagen metod. 
 

13. Luftstötvåg till följd av sprängning får vid bostäder i omgivningen inte överstiga 
120 Pa, mätt som frifältsvärde. Vid en av de tio senaste mätningarna får dock 
värdet uppgå till högst 150 Pa. Mätning ska ske vid varje sprängningstillfälle och 
utföras enligt gällande Svensk Standard eller motsvarande vedertagen metod. 

Kemiska produkter och avfall 

14. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sätt som förhindrar att 
spill och läckage når omgivningen. Förvaring ska ske på en yta som är 
ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med invallning eller annan 
konstruktion till skydd mot utsläpp samt i övrigt utformad så att regnvatten inte 
ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska minst motsvara 
den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym. 
Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner. Tankar 
och cisterner ska vara försedda med överfyllnads- och påkörningsskydd. 
 

15. Tankning, service och uppställning av fordon och maskiner över natten eller 
längre tid får endast ske på en yta som är särskilt iordningsställd för att förhindra 
att spill och läckage når omgivningen. Alternativt ska ett skydd för uppsamling av 
spill som rymmer hela maskinens oljevolym, inklusive drivmedel, vara ordnat 
under parkerade fordon och maskiner. Utrustning för sanering av spill ska finnas 
lätt tillgängligt inom verksamhetsområdet. 
 

16. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp och förvaras var för 
sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i 
största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas eller nyttiggöras på annat 
sätt. Förslitet material och skrot ska omgående omhändertas. 
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Utsläpp till vatten 

17. Det vatten som avleds från täktområdet ska passera sedimentationsanläggning 
försedd med oljeavskiljare. Anläggningen ska underhållas så att dess funktion 
stadigvarande upprätthålls. 
 

18. Vattenprover ska tas minst fyra gånger 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. 

Efterbehandling 

19. 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. 

Biologisk mångfald 

20. För verksamheten ska finnas en biologisk mångfaldsplan som beskriver hur den 
biologiska mångfalden i täktområdet kan gynnas såväl under driftskedet som efter 
avslutad verksamhet. Planen ska ligga till grund för verksamhetsutövarens arbete 
med biologisk mångfald i täkten. Den ska tas fram i samarbete med biolog. 
Planen ska ges in till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter det att tillståndet 
vunnit laga kraft för att därefter revideras vid behov. 

Kontrollprogram 

21. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en bedömning 
av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens 
och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska ges in till tillsynsmyndigheten 
senast 3 månader efter det att tillståndet vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet 
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ska därefter revideras vid behov av tillståndshavaren och ges in till 
tillsynsmyndigheten. 

Delegering till tillsynsmyndighet att fastställa villkor 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken 
åt tillsynsmyndigheten att besluta om villkor m.m. enligt följande: 

• damning (berör villkor 6), 
• att vid behov föreskriva ytterligare villkor för hur de bullerdämpande 

skyddsåtgärderna, vilka sökanden har åtagit sig att vidta, lämpligen ska utformas 
(berör villkor 1 och 11)  

• närmare utformning av yta för tankning och parkering av fordon och maskiner 
(berör villkor 15), 

• utformning och dimensionering av reningsanläggning för det vatten som avleds 
från täktområdet (berör villkor 17), 

• utformning av efterbehandling (berör villkor 19), 
• kontroll av verkningar från verksamheten med angivande av mätmetod, 

mätfrekvens och utvärderingsmetod (berör villkor 21), 
• anslutning av stationära anläggningar, såsom efterkross och sorteringsverk, till 

det fasta elnätet. 

Ekonomisk säkerhet 
Tillståndets giltighet är beroende av att sökanden ställer en säkerhet som uppgår till 
tremiljoneråttiotusen (3 080 000) kronor. Säkerheten ska godkännas av 
miljöprövningsdelegationen innan tillståndet får tas i anspråk. 

Tid för igångsättning 
Om verksamheten inte har satts igång inom två år från det att tillståndet vunnit laga kraft 
förfaller tillståndet. 

Ianspråktagande 
Tillståndet får tas i anspråk när det vunnit laga kraft. Sökanden ska omgående meddela 
tillsynsmyndigheten när tillståndet har tagits i anspråk. 

Särskilda upplysningar 
Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte 
befriar verksamhetsutövaren från skyldigheter att rätta sig efter vad som föreskrivs i 
annan författning. Miljöprövningsdelegationen framhåller följande bestämmelser.  
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Vatten 
Bortledning av grundvattenytan är i sig tillståndspliktig vattenverksamhet. 
Miljöprövningsdelegationen erinrar om att det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt 11 
kap. MB för vattenverksamhet. I annat fall är det verksamhetsutövaren som har att visa att 
det är uppenbart att det inte sker någon skada på allmänna och enskilda intressen i 
enlighet med 11 kap. 12 § MB. 

Artskydd 
Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar och 
vissa djurarter som anges i bilaga till förordningen. Det gäller särskilt under deras 
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Likaså är det förbjudet att 
skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser. 

Kultur 
Enligt 2 kap. 6 och 10 §§ kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är det förbjudet att utan 
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Om en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla till länsstyrelsen att en fornlämning påträffats. 

 
Redogörelse för ärendet 

Prövningsgrund 
Grunden för prövningsplikt finns i 9 kap. 6 § MB och 1 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten omfattas av tillståndsplikt B och 
verksamhetskod 10.11: Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 
hektar. 

Samråd 
Samråd enligt 6 kap. 4 § MB (i dess lydelse innan den 1 januari 2018) har skett med 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Alvesta kommun och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda av verksamheten. Samråd med enskilda har skett genom direktutskick och 
annonsering. 

Ansökan gäller en verksamhet som enligt 3 § 2 p. i då gällande förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd med en vidare krets har genomförts med Sveriges geologiska undersökning 
(SGU), Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
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Trafikverket, Naturvårdsverket, Kronobergs arkeologiska förening, Kronobergs läns 
hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Kronoberg, 
Skogsstyrelsen Kronobergs distrikt, Kronobergs Ornitologiska Förening och Värends 
Räddningstjänst. 

Ärendets handläggning 
Ansökan om tillstånd kom in till miljöprövningsdelegationen den 11 december 2017 och 
sändes efter komplettering på remiss till Länsstyrelsen i Kronobergs län, Nämnden för 
myndighetsutövning i Alvesta kommun, Trafikverket, SGU och Försvarsmakten. 
Yttranden har kommit in från remissinstanserna. Ansökan kungjordes i ortspressen den 18 
januari 2019. Yttranden har kommit in från allmänheten. Sökanden har bemött inkomna 
yttranden. 

Sökandens yrkanden och förslag till villkor 
Sökanden ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på fastigheten 
Engaholm 1:1 i Alvesta kommun. Tillstånd söks för ett uttag av maximalt  
6 miljoner ton bergmaterial under 20 års tid, med ett årligt uttag av maximalt 300 000 ton.  

Sökanden föreslår följande villkor för verksamheten: 

1. Om ej annat framgår av nedanstående villkor ska verksamheten bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i 
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 
 

2. Uttag och övrig täktverksamhet får inte ske utanför den på exploateringskartan 
markerade gränsen för exploateringsområdet. Täktbottnen får efter avslutad 
brytning inte ligga under 147 meter över havet. Innan verksamheten påbörjas ska 
gränser för brytnings- och verksamhetsområdet markeras i terrängen med fasta 
gränsmarkeringar och fixpunkter enligt exploateringskartan. Markeringarna ska 
behållas under hela exploateringstiden. 
 

3. På avsnitt med olycksfallsrisker ska allmänheten tydligt uppmärksammas på 
riskerna att beträda området. Flaggspel eller stängsel ska under brytningstiden 
uppsättas utmed bergtäktens krön. 
 

4. Verksamheten får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till och med fredag 
kl. 06-18. Efter medgivande av tillsynsmyndigheten får verksamhet ske även 
andra tider, om det uppstår akut behov av material. 
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5. All sprängning ska föregås av en signal, tydligt hörbar på ett avstånd av 500 
meter från sprängningsplatsen. Vid sprängning ska området avspärras för 
allmänheten. Minst 24 timmar innan sprängning ska de som bor inom 1 km från 
täkten (räknat som en radie på 1 km från brytningsgränsen) informeras skriftligen 
om detta. 
 

6. Luftstötvågor till följd av sprängning ska uppgå till högst 120 Pa (frifältsvärde) 
vid bostäder. Om begränsningsvärdet 120 Pa överskrids är villkoret ändå uppfyllt 
om åtgärd vidtas och förnyade mätningar vid nästkommande tre sprängningar 
visar att begränsningsvärdet innehålls. Luftstötvåg får dock inte överskrida 150 
Pa vid bostäder. Kontroll ska ske vid varje sprängning vid ett närliggande 
bostadshus, kallad referenspunkt, för att utvärdera och kunna förbättra utförandet 
och tekniken. Mätning ska ske i enlighet med Svensk standard SS 02 52 10. 
Mätmetoder, mätpunkter, mätfrekvens och utvärderingsmetoder ska i övrigt 
framgå av kontrollprogram. 
 

7. Markvibrationer till följd av sprängning ska uppgå till högst 4 mm/s i vertikalled 
uttryckt som toppvärde i sockel på bottenvåning i närmaste bostäder. Om 
begräsningsvärdet 4 mm/s överskrids är villkoret ändå uppfyllt om åtgärd vidtas 
och förnyade mätningar vid nästkommande tre sprängningar visar att 
begränsningsvärdet innehålls. Vibrationer får dock inte överskrida 6 mm/s vid 
bostäder. Kontroll ska ske vid varje sprängning vid minst ett närliggande 
bostadshus, kallad referenspunkt, för att utvärdera och kunna förbättra utförandet 
och tekniken. Kontroll ska ske genom mätning enligt principerna i SS 460 48 66. 
Mätmetoder, mätpunkter, mätfrekvens och utvärderingsmetoder ska i övrigt 
framgå av kontrollprogram. 
 

8. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska 
begränsas och får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än nedanstående värden. 
Måndag-fredag kl. 06-18   50 dB(A) 
Lördag, söndag och helgdag kl. 06-18  45 dB(A) 
Kvällstid kl. 18-22    45 dB(A) 
Nattetid kl. 22-06    40 dB(A) 
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över  
55 dB(A) får inte utföras nattetid kl. 22-06. 
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Uppföljning av ljudnivå ska framgå av kontrollprogram där mätmetoder, 
mätpunkter, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Kontroll ska ske 
antingen genom immissionsmätningar eller genom närfältsmätningar och 
beräkningar vid berörda bostäder. Kontroll av buller ska ske så snart det har skett 
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad. Kontroll ska ske när 
verksamheten är i full drift. 
 

9. Damning från krossanläggning ska begränsas. Bevattning i produktion, upplag 
samt av transportvägar utförs vid behov. Borrutrustning ska vara försedd med 
dammsugare för uppsamling av damm. Utsläpp till luft ska kontrolleras enligt ett 
fastlagt kontrollprogram. 
 

10. Service av maskiner samt oljehantering inklusive tankning av fordon och 
maskiner får endast utföras på yta som är beständig mot olja. Rutiner och 
beredskap ska finnas i händelse av spill eller läckage. Spill ska omhändertas och 
absorbenter ska finnas på platsen om ett läckage skulle uppkomma. 
 

11. Kemiska produkter (inklusive petroleumprodukter) och avfall ska förvaras i 
ADR-klassad förvaringstank, alternativt i tankar på ogenomsläpplig invallad yta 
eller i tråg som rymmer hela oljemängden. Anläggningen ska då vara utförd så att 
den inte sätts ur funktion genom vattenfyllning vid nederbörd. Invallning eller 
tråg ska vara utförda i material som är beständiga mot de förvarade produkterna. 
Påfyllnadsanordningen till cisternerna ska rymmas innanför invallningen. 
 

12. Det vatten som avleds från täktområdet ska passera en dammanläggning, försedd 
med oljeavskiljande anordning, eller likvärdig anordning innan avledning till 
recipient. 
 

13. På arbetsplatsen ska hållas god ordning. När täkten avslutats ska alla maskiner, 
upplag och anordningar för verksamheten tas bort. 
 

14. Ett kontrollprogram ska upprättas för verksamheten. Förslag till nytt 
kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det 
att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senare tidpunkt som 
tillsynsmyndigheten bestämmer. 
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15. Efterbehandling ska, i den mån det är möjligt utifrån produktionen i täkten, ske 
successivt i enlighet med den efterbehandlingsplan som ingår i ansökan. Senast 
tre år innan täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren lämna 
in en detaljerad efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd 
med markägare och tillsynsmyndighet. 
 

16. Sedan täktverksamheten avslutats och området efterbehandlats enligt villkoren 
ska anmälan omedelbart göras till tillsynsmyndigheten som då gör en 
slutbesiktning. 

Sökandens beskrivning av verksamheten (sammanfattning) 
Lokalisering 
Ansökan avser nyetablering av en täkt i ett område intill väg 707 (Växjövägen). Området 
ligger 2 km från Alvesta tätort och 12 km från Växjö. De närmaste bostadshusen ligger 
nordost om täkten, 540 respektive 545 meter från det planerade brytningsområdet. Väster 
om den planerade täkten finns några bostadshus som ligger på samma fastighet som 
täkten. Dessa hyrs ut av fastighetsägaren. Det närmaste av dessa ligger 835 m från det 
planerade brytningsområdet. I övriga riktningar är avstånden till bostadshus över 1 km 
från brytningsområdet. 

Arealer 
Det ansökta verksamhetsområdet omfattar 28,1 hektar, varav brytningsområdet utgör ca 
13,4 hektar. 

Arbetstider 
Normal arbetstid är helgfri måndag till fredag kl. 06-18. Även transporterna kommer i 
normalfallet endast att ske denna tid. Sökanden vill ha möjlighet att bedriva verksamhet 
även andra tider om det uppstår ett akut behov av material. Exempel på sådan sådana 
tillfällen är om någon väg behöver lagas, vid större gjutningar i en betongstation vid 
exempelvis ett brobygge samt vid halkbekämpning vintertid. 

Täktverksamhet 
Brytning kommer att ske under grundvattnet, ner till som lägst 147 meter över havet. 
Pallhöjderna blir upp till ca 20 meter höga. 

Den maskinutrustning som används består normalt av följande enheter: förkross, 
efterkross (inklusive siktar), lastmaskin, grävmaskin och borrmaskin. 

Både förkrossen och efterkrossen kommer att placeras så lågt som möjligt i täkten för att 
bullret ska bli så lågt som möjligt. Det lossprängda bergmaterialet lastas med grävmaskin 



 

BESLUT 12 (53) 

2019-08-26              551-9381-2017 
 

 

 

direkt i den mobila förkrossen. Mellan primär och sekundär kross förflyttas materialet 
med lastmaskin. Mellan krossar och siktar förflyttas materialet med transportband. 
Slutligen sker uppläggning av materialet i olika sorteringar antingen direkt från 
transportband eller med lastmaskin. Verksamhetens omfattning per år är vid fullt 
kapacitetsutnyttjande ungefärligen:  

Borrning cirka 10-15 veckor 
Sprängning cirka 10-15 tillfällen 
Krossning samtliga vardagar 
Transporter samtliga vardagar  

Borrning och sprängning kan ske oftare under inledningsfasen då mindre berg normalt tas 
ut åt gången. Vid sprängning laddar man på förmiddagen och skjuter på eftermiddagen, 
då det är dagsljus. Detta innebär att man spränger någon gång mellan ca kl. 12-16. Skuten 
läggs upp på lämplig plats och sönderdelas med en hydraulhammare. Genom en god 
sprängplanering eftersträvas ett styckefall i sprängsalvan så att skutknackning ska 
behövas endast i undantagsfall. 

Seveso 
Vid verksamheten kan det komma att användas mer än 10 ton sprängmedel samtidigt, 
vilket gör att verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningens lägre kravnivå. Med 
anledning av detta har ett handlingsprogram bifogats ansökan. 

Efterbehandling 
Täkten planeras efter avslutad brytning att bli en sjö. Hyllor för berguv kommer att 
anläggas. En svagt sluttande strand kommer att anläggas där anslutningsvägen går in i 
täkten. Ytterligare stränder kan anläggas vid behov. Den exakta placeringen av dessa 
kommer att anges i den detaljerade efterbehandlingsplanen. Svagt sluttande stränder ger 
också ett tillskott till den biologiska mångfalden i området. Kanterna runt täkten ska 
förses med skyddshyllor där det inte blir en strand eller fågelhyllor.  

Miljökonsekvensbeskrivning (sammanfattning) 
Behov 
Syftet med täkten är att leverera material till asfalt till de mest trafikerade vägarna i södra 
Sverige, till betong till bostäder i närområdet samt till vägar och planer. Sökanden anger 
att bergmaterialet i den planerade täkten är av exceptionellt hög kvalitet. Bergmaterialet 
kommer att kunna användas till såväl betong till bostäder som alla typer av asfaltsmassor 
och vägbyggnation samt även som järnvägsmakadam. I verklig produktion bedöms 
ballastmaterialet få ett genomsnittligt kulkvarnsvärde ≤ 7. Kulkvarnsvärdet är en kritisk 
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egenskap för slitlagerbeläggningar, speciellt på högtrafikerade vägar. Metoden innebär 
våtnötning av en bestämd mängd stenmaterial i en kvarn där stålkulor får nöta på 
stenmaterialet. Efter nötningen bestäms den mängd av provet uttryckt i viktprocent som 
passerar 2 mm, vilket utgör kulkvarnsvärdet. Enligt sökanden är det mycket ovanligt att 
ett bergmaterial är lämpat för så många olika användningsområden. Det finns få täkter 
som klarar att leverera material till samtliga kvalitetsklasser av asfalt, så efterfrågan på 
bergmaterial för detta ändamål är mycket stor. 

I SGU:s publikation ”Grus, sand och krossberg 2017” anges följande: ”Upp till 96 
procent av de svenska asfaltbeläggningarna består av stenmaterial. För vägarna med den 
högsta årsdygnstrafiken används oftast stenrik asfaltbetong (ABS), där en stor andel av 
materialet utgörs av en mycket slitstark 11/16-sten, en sten med ett lågt kulkvarnsvärde  
(< 7 %). Framförallt används bergarter som kvartsit eller vulkanit till detta men i flera 
delar av landet saknas dessa högpresterande material varför man söker efter andra 
stenmaterial med ett lågt kulkvarnsvärde.” 

År 2017 var antalet täkter i Sverige 1 250 stycken. En uppskattning från SGU är att i 
storleksordningen 20-30 av dessa kan producera asfaltballast med ett kulkvarnsvärde  
≤ 7. Det är alltså bara ca 2 % av täkterna i Sverige som kan producera asfaltsmaterial till 
högtrafikerade vägar. De flesta av dessa ligger i Bergslagen. 

Materialets låga kulkvarnsvärde gör att SGU kan betrakta detta som ett riksintressant 
material. SGU har under senare tid utsett ett riksintresse (Skrikarhyttan i Nora kommun, 
Örebro län) för en bergråvara som är bra som slitlager. Det är särskilt de goda 
egenskaperna som beläggningsmaterial vid vägbyggen som gör bergråvaran i detta 
område efterfrågad. I beskrivningen till riksintresset står bl.a.: ”Stora delar av Sverige 
saknar lämplig bergråvara för högpresterande slitlagerballast, som bl.a. används på 
motorvägar. Högpresterande bergmaterial ger beläggningar med större livslängd, vilket 
minskar underhållskostnaderna och materialförbrukningen.” 

Alternativa lokaliseringar 
I ”Inventering av grus, morän och krossberg i delar av Kronobergs län. Länsstyrelsen, 
Publikation 1994:2” valdes ett antal lovande bergsområden ut för närmare studier. 
Inventeringsområdet omfattar Alvesta och Växjö kommuner (lämpligt berg för 
makadamframställning inom ca 2 mils avstånd från Växjö stad). 

Regionen karaktäriseras av ganska flacka höjdområden med liten bergvolym och pallhöjd. 
De få större berg som finns ligger, med ett undantag, inom områden med höga 
naturvärden. Vid inventeringen eftersträvades tänkbara platser som möjliggjorde en 
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pallhöjd av minst 12-15 meter ovan grundvattenytan, och dessutom en minimumvolym av 
ca 4 miljoner fm3.   

Fältundersökningarna omfattade en översiktlig geologisk undersökning av utvalda 
områden varvid bergarternas ungefärliga utbredning m.m. bestämdes. Inom de undersökta 
områdena togs ett eller flera bergartsprov, dels som referens, dels för eventuell 
tunnslipsframtällning. Dessutom gjordes rutinmässiga mätningar av den radioaktiva 
strålningen inom varje område. Vidare gjordes besök i befintliga bergtäkter i regionen för 
att få material från berg av känd kvalitet för jämförelse. Under fältarbetet avgränsades 20 
förekomster, vilka samtliga provtogs för tunnsliptillverkning. Efter mikroskopanalyser 
utvaldes fem områden för utsprängning av prov för särskild hållfasthetundersökning. 

Av de undersökta områdena är Boatorp, Överåsen, Ormesberga 215, Bostorp, 
Skruvabacken och Nykvarn sannolikt inte direkt olämpliga för bergtäkter, men fördelarna 
med det sökta området överväger klart.  

I den sökta täkten är materialet av exceptionellt bra kvalitet för alla användningsområden 
för krossat ballastmaterial, vilket gör det mycket svårt att hitta en annan plats med 
liknande förutsättningar. Då ett av huvudsyftena med bergtäkten är att leverera 
asfaltsmaterial är egentligen bara områden av bergkvalitetsklass 1 (bästa klassen) för väg 
intressanta. 

Naturmiljö 
Området består huvudsakligen av produktionsskog med låga naturvärden. Markägaren har 
tillstånd att avverka skogen inom det planerade täktområdet. Det aktuella området har 
kontrollerats av Skogsstyrelsen avseende registrerade nyckelbiotoper, 
naturvärdesområden och sumpskogar. Inom det planerade täktområdet finns inga objekt 
registrerade av Skogsstyrelsen. Sydväst om den planerade täkten finns en sumpskog. 
Sumpskogen kommer inte att påverkas av den planerade verksamheten. 

I Artdatabanken (2017-05-04) fanns inga fynd av rödlistade arter inom området. Det enda 
fyndet var en svingelgräsfjäril, som inte är rödlistad. En sökning i Artportalen år 2000-
2017 gav inga träffar inom området. 

I närheten av täkten ligger tre småvatten och en bäck. Dessa har varit föremål för 
naturvärdesinventering av Enetjärn Natur AB. Småvatten och bäckar bidrar nästan alltid 
med extra naturvärden, även om de är kraftigt påverkade. Bäcken öster om det planerade 
brytningsområdet är kraftigt påverkad av skogsbruk. Den är rätad och fördjupad. Bäcken 
har börjat meandra bitvis där planteringarna är ca 20 år och äldre. Bäcken bidrar med 
ytterligare en naturtyp och livsmiljö för främst kärlväxter, mossor och insekter. Detta 
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gäller även småvattnen. Det var dock endast det nordvästligaste småvattnet som hade 
öppet vatten. Det nordvästligaste småvattnet är vattenhållande året runt och den 
mångformiga strandzonen, liksom den lite äldre skogen öster om småvattnet, bidrar till ett 
högre naturvärde i det annars kraftigt brukade skogslandskapet. Detta småvatten kommer 
inte att påverkas av den planerade täkten. De övriga småvattnen var igenväxta med starr 
och gräs och kan torka ut vid torrt väder. 

Kulturmiljö 
Det finns en övrig kulturhistorisk lämning (Aringsås 150) i form av en kolbotten resmila 
inom området. Väster om den planerade täkten finns en fornåker. En arkeologisk 
utredning har genomförts. Vid utredningen registrerades fem tidigare okända 
kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet, en stentäkt i fast berg och fyra stentäkter i 
flyttblock. Inga fornlämningar, som är skyddade enligt kulturmiljölagen, påträffades inom 
området. 

Vattenfrågor 
I en bergtäkt finns inget jordtäcke som renar ytvattnet innan det når grundvattnet, vilket 
gör det är extra viktigt att förhindra spill av kemiska produkter. Sökanden föreslår villkor 
som bl.a. reglerar service av maskiner, tankning och förvaring av kemiska produkter och 
avfall. 

Vid användning av bulksprängämnen utgör läckage av kväveföroreningar från ej 
detonerade sprängämnen en oundviklig effekt. En annan källa till utsläpp är så kallade 
bomsalvor. Det innebär att sprängämne och tändmedel finns kvar i borrhålet efter en 
misslyckad sprängning. Det är dock viktigt att notera att andelen kväve från sprängämnen 
är försumbar i relation till andra kvävekällor. Detta med undantag av mycket nära en 
sprängarbetsplats där lokal övergödning kan förekomma. 

Det mellersta av de tre småvattnen väster om täkten kommer att användas som recipient. 
Det innehåller inga höga naturvärden. Vattnet från småvattnet går sedan vidare ner mot 
Lillsjön. Avledningen berör då primärt delavrinningsområde 630172-142445. 
Överskottsvattnet kommer därmed inte att avledas mot Helige å, som omfattas av 
miljökvalitetsnormer. Överskottsvatten från bergtäkter innehåller normalt stenpartiklar, 
som avskiljs i sedimentationsdamm, och något förhöjda kvävehalter, som i detta fall 
omhändertas i småvattnet. 

Täktområdet ligger inom ett mycket stort geografiskt riksintresse enligt 4 kap. MB, 
benämnt Mörrumsån. Enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län innebär det att vattenkraft 
samt vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål inte får utföras inom dessa 
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vattenområden med tillhörande käll- och biflöden, om inte vattenverksamheten endast 
förorsakar obetydlig miljöpåverkan. 

Utsläpp till luft 
Borrning, sprängning, krossning och siktning av bergmaterial som innehåller kvarts ger 
upphov till damm. Damning är främst ett hälsoproblem och då främst för dem som arbetar 
i täkten. Avstånden till de närmaste husen är stora och det växer barrskog mellan den 
planerade täkten och husen, vilket minskar eventuell dammspridning. Bevattning sker vid 
behov av bilar, vägar, upplag och kross. Vid borrning ska dammsugare användas till 
borrmaskinerna. 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas till följd av den planerade 
bergtäkten. 

Buller 
En bullerutredning har gjorts av WSP. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer har bedömts mot 
Naturvårdsverkets utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och 
annat verksamhetsbuller”. I utredningen har ljudnivå beräknats utifrån maskinernas 
källjud, placering i terrängen och under de tider på dygnet då verksamhet planeras att 
bedrivas. Ljudnivåer uppfyller med användande av en bullerdämpad borrigg uppställda 
ljudkrav dagtid för samtliga beräkningsfall.  

För att minimera buller från krossplatsen i det inledande brytningsskedet rekommenderar 
WSP att en bullervall anläggs kring krossplatsen. Med en bullervall kring krossplatsen, 
avskärmande mot bostäder i nordlig och västlig riktning, kan 45 dB(A) innehållas för 
samtliga beräknade situationer. Vallen bör ha en höjd om minst 5 meter och orienteras i 
västlig och nordlig riktning kring krossarna för att dämpa buller mot närliggande 
bostäder. Avstånd mellan kross och bullervallens krön bör inte överstiga 20 meter. 
Bullervallens uppbyggnad kan t.ex. utgöras av sorterade fraktioner av krossat 
bergmaterial. För att säkerställa att förslagna bullervillkor ska kunna innehållas och 
minimera täktens omgivningspåverkan kommer sökanden att vidta de åtgärder som 
föreslagits i bullerutredningen. 

Beräkningarna avser ett ”värsta fall” med både maximalt antal transporter samt att alla 
källor är i drift samtidigt och att det föreligger medvindsförhållanden från alla bullerkällor 
mot samtliga beräkningspunkter (bostäder). Upplagshögar kan också ge en betydande 
dämpning, men är inte med i beräkningarna då dessa inte är permanenta. För att dämpa 
bullernivåerna ytterligare föreslås även bullervallar utmed vägen och söder om täkten. 
Dessa är inte inkluderade i resultaten i bullerberäkningarna utan ger alltså ytterligare lägre 
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bullernivåer. Det kommer att finnas gott om jordmassor från avbaningen att bygga dessa 
av. I verkligheten kommer bullernivåerna kring täkten därför sannolikt att bli lägre än 
beräknat under stora delar av tiden. 

Brytningsområdet har minskats något i öster sedan utredningen gjordes, vilket medför att 
bullerspridningen minskar österut. 

Sprängning, vibrationer och luftstötvågor 
Nitro Consult har gjort en utredning av sprängningarna i den planerade bergtäkten. Enligt 
utredningen kommer sprängningsarbetena att kunna utföras med planerade pallhöjder 
utan att omgivande bostadsbebyggelse utsätts för höga vibrationsnivåer. Luftstötvågorna 
från sprängningarna beräknas också kunna hållas på en låg nivå utan att påverka 
omgivande bebyggelse. I täktens östra delar måste kastrisken speciellt beaktas med 
hänsyn till närheten till väg 707, väg 711 samt järnvägsspåret. Salvorna kommer att riktas 
från dessa objekt och säkerhetsåtgärder kommer att vidtas. 

Transporter 
Ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel är det viktigt att en täkt befinner sig så 
nära producenten som möjligt. Dessutom bör täkten helst ligga nära en större allmän väg. 
Den sökta täkten ligger intill väg 707 (Växjövägen). Enligt Trafikverket ingår denna väg i 
”Strategiskt nätverk för tyngre transporter” och trafikeras idag av ”kontinuerliga volymer 
av tyngre transporter” (sträckan Alvesta-anslutning väg 23). Väg 23 (närmast Växjö) 
trafikeras av ”större volymer av tyngre transporter”. 

Uppskattningsvis kommer storleksordningen 80 % av transporterna från täkten att gå åt 
Växjöhållet och 20 % åt Alvestahållet. En uppskattning är att i storleksordningen 90 % av 
materialet kommer att gå med tunga lastbilar med släp (tar ca 38 ton) och 10 % med 
medeltunga lastbilar utan släp (tar ca 16 ton). Trafiken från området beräknas uppgå till 
ca 8 980 lastbilar per år vid maximal produktion. Detta motsvarar i genomsnitt ca 37 
lastbilstransporter per dag (enkel resa) räknat över 240 arbetsdagar, vilket motsvarar 25 
fordon per årsmedeldygn. Till detta kommer returtransporterna. 

Enligt Trafikverket går 1480 (± 13 %) fordon per årsmedeldygn på väg 707 vid den 
planerade täkten. Trafikräkningarna gjordes år 2009. Mängden tunga fordon på väg 707 
är 110 (± 24 %) per årsmedeldygn. Trafikmängderna ökar ju närmare Växjö tätort man 
kommer. Vid Gemla är den totala trafikmängden 2170 (± 9 %) fordon per årsmedeldygn 
på väg 707 och närmast Växjö 8580 (± 9 %) fordon per årsmedeldygn (här väg 23). Dessa 
trafikmätningar är gjorda år 2014. Motsvarande antal för den tunga trafiken är 170 (± 16 
%) respektive 1060 (± 10 %). 
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En utleverans på 300 000 ton per år motsvarar i genomsnitt 15 fordon åt Alvesta och 60 
fordon åt Gemla per arbetsdag (inklusive returtransporter). I genomsnitt vid maxuttag 
(inklusive returtransporter) kommer därmed den totala trafikmängden västerut på väg 707 
att öka med 1 % per arbetsdag. Motsvarande siffra österut (innan Gemla) är  
4 %. Österut närmast Växjö (väg 23) blir ökningen 1 %.  

WSP har beräknat vägtrafikbullret för väg 707 mellan Alvesta och Växjö med och utan 
täkttransporter från planerad bergtäkt. Som beräkningspunkter har fyra fastigheter (BP1-
BP4) utmed väg 707 valts ut. Dessa bedöms exponeras för relativt höga ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer från vägtrafik på grund av sin närhet till vägen. Täkttrafiken medför 
en ekvivalent ljudnivå på 47 dB(A) i värsta fallet. Notera att bullret från täkttransporterna 
är beräknat per arbetsdag och övrig trafik per årsmedeldygn. Räknat per årsmedeldygn 
blir bullret från täkttransporterna lägre. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik, 
inklusive täkttransporter, ger en ökning av beräknade ekvivalenta ljudnivåer med 0-1 
dB(A) för de fyra fastigheterna, BP1-BP4, vid maximal täktproduktion. BP3 samt BP4 
ger nivåer som överskrider 55 dB(A). För beräknade fastigheter kan noteras att BP3 och 
BP4 överskrider 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) även med befintlig trafik. 
Enligt flertalet avgöranden anges att vid bullerstörning från väg behöver åtgärder normalt 
övervägas då bullret vid fasad tangerar eller överskrider den ekvivalenta nivån 65 dB(A). 

De maximala ljudnivåerna förändras inte i någon beräkningspunkt då det redan går tung 
trafik på vägen. 

Inkomna yttranden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län motsätter sig inte att tillstånd meddelas och har i yttrande 
anfört bl.a. följande. 

Villkor 2 (exploateringsområde) bör kompletteras med följande: 
Innan verksamheten påbörjas ska gränser för brytnings- och verksamhetsområdet 
markeras i terrängen med fasta gränsmarkeringar och fixpunkter enligt 
exploateringskartan. Markeringarna ska behållas under hela exploateringstiden. 

I villkorsförslag 4 (reglering av verksamhetstider) har sökanden föreslagit att 
verksamheten endast får bedrivas helgfria vardagar 06-18. Länsstyrelsen anser att 
villkoret bör förtydligas med vilken verksamhet det är som endast får bedrivas inom 
denna tid. Yrkar sökanden att krossning, sortering, utlastning och transporter också måste 
ske inom den i villkoret reglerade tiden? 

Villkor 8 (kontroll av buller) bör få följande tillägg: 
Kontroll av buller ska ske så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan 
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medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad. 
Kontroll ska ske när verksamheten är i full drift. 

I villkor 16 (slutbesiktning) bör länsstyrelsen ersättas med tillsynsmyndigheten. 

Länsstyrelsen har framfört synpunkter på sökandens handlingsprogram enligt förordning 
2015:236 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (Sevesoförordningen) och föreslår ett villkor om att en reviderad 
version av handlingsprogrammet ska lämnas in innan verksamheten påbörjas. 

Länsstyrelsen vill framhålla att förbudet mot att utföra åtgärder i strandskyddsområde inte 
gäller för sådan verksamhet som fått tillstånd, se 7 kap. 16 § 2 p. MB. I detta fall verkar 
det som om den aktuella strandskyddsfrågan med avseende på bäcken direkt berör 
täktområdet, d.v.s. det som avses omfattas av tillståndet. Strandskyddsdispens kommer då 
inte att behövas. 

Alvesta kommun har i yttrande anfört bl.a. följande. Kommunen ser stora möjligheter att 
med den föreslagna täktverksamheten göra samordningsvinster i samhällsutveckling för 
regionen och kommunen. Kommunen bedömer att täktverksamheten kommer att ha en 
begränsad inverkan på omgivande natur och landskap och påverkan på människors hälsa 
och säkerhet. 

Alvesta arbetar för lokal och regional utveckling. Med en ny lokal bergtäkt minimeras 
längre transporter av ballast och stenkross inom regionen. Några aktuella projekt i 
regionen inom området infrastruktur som kommer att kräva bergkross i olika former är; 
trafikplats Västra Alvesta och mötesseparering på riksväg 25, mötesparkering på riksväg 
25 väster om Ljungby, ombyggnad av riksväg 23 Huseby-Marklanda samt nytt lasarett. 

Kronoberg har många år av utveckling framför sig; utbyggnad och ombyggnad av 
riksvägar och dubbelspår för järnvägen mellan Alvesta och Växjö. Regionen behöver 
flera tusen bostäder för sina nya invånare, nya skolor för ökade barnkullar, kontor och 
verksamhetslokaler för att ombesörja fler arbetstillfällen. Till detta fordras mycket 
byggnadsmaterial. Det innebär bl.a. bra ballastmassor för grundläggning av väg- och 
järnvägsbankar och till produktion av betong.  Länet ska även enligt de nationella och 
regionala miljömålen minska påverkan på klimatet. Med en ny lokal bergtäkt minimeras 
längre transporter av ballast och stenkross inom regionen. Alvesta kommun konstaterar 
att bergtäkten ger en viss negativ inverkan i landskapet och påverkan på naturen, dock på 
ett bestämt geografiskt område och under en viss tid. 
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Alvesta tätorts planerade utveckling framgår enligt fördjupad översiktsplan för 
centralorten. Tätorten utvecklas österut. Därtill kan nämnas att kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för Aringsås 
(ett område som omfattar ca 500 ha) för utveckling av bostäder, handel, kontor samt 
möjligheter till en ny station längs Kust till kust-banan. En utbyggnad av detta område 
planeras norr om väg 707 och den tilltänkta bergtäkten. Här ser kommunen att det är av 
vikt att planlägga Aringsås så att varken kommande bostäder och en bergtäkt kommer i 
konflikt. En utbyggnad av Aringsås kommer att ske successivt och ändamålsenligt. Med 
en utbyggnadstakt som är något högre än dagens bostadsutbyggnad kan ny bebyggelse 
komma in i bullerutbredningens yttre gräns i täktens slutskede. Således finner Alvesta 
kommun att bergtäkten inte kommer att påverka samhällsutvecklingen och inte heller 
utgöra en hälso- och säkerhetsrisk för de människor som flyttar in nya bostäder i 
Aringsås. Utvecklingen av en bergtäkt enligt förslaget står inte i strid med gällande 
översiktsplan. 

Nämnden för myndighetsutövning i Alvesta kommun har i yttrande anfört bl.a. följande. 

Allmänt om ansökan 

• Bullerutredningen bör kompletteras med en beräkningspunkt vid bostäder sydost 
om den planerade täkten, vid Björkeberg i Växjö kommun. 

• Kartbilagorna till bullerutredningen kräver komplettering då de inte visar hela 
ljudutbredningen. Kartorna visar inte beräkning av ljudnivån sydost samt österut 
från den planerade täkten, vilket innebär att det inte går att avläsa och bedöma 
hela omfattningen av verksamhetens bullerpåverkan. 

• Ansökan bör även omfattas av verksamhetskod 10.50 för sortering eller krossning 
av berg, naturgrus eller andra jordarter. 

Buller från verksamheten 
Östra Alvesta är identifierat av kommunen och markägare som ett utvecklingsområde 
inom kommunen. Arbetet med att ta fram ett planprogram för att utreda förutsättningar 
för tätortsutveckling i området pågår just nu. 

Sökanden har i sina förslag på villkor för tillståndet inte angett någon begränsning av 
arbetstiderna för särskilt störande och/eller bullrande moment. Nämnden för 
myndighetsutövning bedömer att det finns skäl att villkora begränsningar för att minimera 
störningar då det finns ett flertal bostäder som kan påverkas av buller från verksamheten. 
Att området utreds för tätortsutveckling ger ytterligare skäl till reglering. Nämnden anser 
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att begränsningen ska ske både av arbetstider samt som ett sammanhängande 
sommaruppehåll. 

Bullerstörningar ska även följas upp genom en uppföljande kontroll av bullerutredningen 
inom ett lämpligt intervall från det att verksamheten är igångsatt, samt vid förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller vid klagomål. 

Buller från trafik 
Enligt den trafikbullerutredning som bifogades ansökan överskrids riktvärdena för 
trafikbuller redan idag på väg 707 vid befintlig trafik. Täkttransporterna ger en ökning av 
beräknade ekvivalenta ljudnivåer med 0-1 dB(A) för alla beräkningspunkter vid maximal 
täktproduktion. Inga förslag på bullerdämpande åtgärder för transporterna lämnas i 
utredningen, trots att transporter kommer att gå nära bostäder både mot Alvesta och 
Gemla/Växjö. I sökandens ansökan saknas en redovisning över hur trafiken från 
täktverksamheten kommer att köras genom Alvesta. Vägen från täkten till riksväg 25 går 
genom östra Alvestas bostadsområden. Det ligger även en skola mindre än 200 meter från 
vägen. Nämnden för myndighetsutövning menar att sökanden ska vidta åtgärder för att 
minimera störningar från trafiken från sin verksamhet. 

Växjö kommun avstyrker ansökan om tillstånd. Om ansökan inte avslås bör följande 
synpunkter beaktas: 

• Trafikmängden avseende lastbilar kommer att öka med minst ett 60-tal bilar per 
dag utmed väg 707 in mot Gemla och förbi den planerade förskolan/skolan i 
samhället. Väg 707 kommer att klara denna utökade belastning, men med tanke 
på övrig samhällsutveckling i Gemla med ny och befintlig skolverksamhet både 
norr och söder om väg 707, bör trafiksäkerheten runt befintlig korsningspunkt 
och cirkulation ses över. Detsamma gäller avseende korsningen mellan väg 707 
och riksväg 23, vilken redan idag är en konfliktfylld korsning. Med den planerade 
ökade trafikbelastningen i denna korsningspunkt måste någon form av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärd genomföras, inte minst med tanke på den verkliga 
samt prognostiserade trafikmängd och trafikökning riksväg 23 uppvisar. 

• En ny bullerberäkning utifrån den nya trafikflödesmätningen ska genomföras, där 
både nuvarande trafikmängd samt trafikmängden tillsammans med 
täktverksamheten ska belysas. Om beräknade uppgifter överskrider riktvärdena 
55 dB(A) vid fasad ska förslag lämnas på åtgärder för att dämpa ljudnivån till 55 
dB(A). 
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• En motivering bör göras till varför man har valt att inte ta med beräkningspunkter 
söder om täkten alternativt att bullerutredningen kompletteras med 
beräkningspunkter söder om täkten. 

• Den senaste trafikflödesmätningen genom Gemla samhälle bedöms inte vara 
aktuell. Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska kompletteras 
med en uppdaterad trafikflödesmätning för Gemla samhälle. 

• Ansökan bör förtydligas gällande var permanenta bullervallar ska ligga. I figur 5 
tillhörande avsnitt 3 om teknisk beskrivning finns förslag på placering av 
bullervallar markerade längs med täktområdets östra och västra sida. Enligt 
miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt för buller (sid 88) föreslås bullervallar 
utmed vägen och söder om täkten. 

• Ett sommaruppehåll bör finnas med hänsyn till närboende. 
• I förslag till villkor 4 bör särskilt bullrande verksamhet begränsas till helgfri 

måndag-fredag kl. 07.00-18.00. Vad som anses vara särskilt bullrande 
verksamhet bör även klargöras i villkoret, exempelvis borrning, sprängning, 
skutknackning och grovkrossning. Antalet tillfällen då avsteg får ske från 
villkorade verksamhetstider bör begränsas till 30 dagar per kalenderår, efter 
anmälan till tillsynsmyndigheten. 

SGU har framfört bl.a. följande. Denna granit, en så kallad grå Växjögranit, är enligt 
SGU:s kännedom, en av Sveriges mest högpresterande graniter. Bergarten är tack vare sin 
hårdhet och hållfasthet mycket lämplig att använda som både slitlagerballast för de mer 
trafikerade vägarna i landet och även lämplig för användning som 
järnvägsmakadamballast klass 1. Dessutom är bergarten ett lämpligt alternativ till 
naturgrus som råmaterial för betongproduktion. Materialet lämpar sig alltså för 
användning till de flesta ballastprodukter, vilket innebär att det är en mycket bra 
lokaliserad bergtäkt. 

Trafikverket har inte framfört några synpunkter på verksamheten. 

Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet. 

Naturskyddsföreningen i Alvesta yrkar i första hand att ansökan ska avslås och har anfört 
bl.a. följande skäl: 

• Naturinventering är inte tillräcklig. Inventering av tjäderns förekomst i 
omgivningarna runt planerat täktområde är särskilt angelägen. 

• Bedömningarna av hur natur- och friluftsliv påverkas måste ske med avseende på 
inte bara själva täktområdet, utan också konsekvenser för omgivande miljö. 
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• Naturskyddsföreningen i Alvesta bestrider dispens från strandskyddet, eftersom 
det finns bättre lämpade platser för utvinning av bergmaterial än i närheten av en 
tätort och dess friluftsområden. Friluftsliv och naturvärden måste i detta fall få 
företräde. 

• Närheten till tätorten och en besvärlig trafiksituation gör placeringen olämplig. 
• En ny bergtäkt är ett stort miljöingrepp och bör vägas mot material som finns i 

befintliga bergtäkter, mer återvinning och hushållning med naturresurser. 
• Ansökan redovisar inte tillräckligt väl att närboende inte kommer att störas av 

buller, tryckvågor, damning m.m. och hur man ytterligare kan begränsa 
störningen om mätningar vid verklig drift visar att beräkningarna inte stämmer. 

Den kumulativa effekten av ovan beskrivna problemområden är alltför omfattande för att 
vara acceptabel. 

I andra hand yrkar Naturskyddsföreningen i Alvesta att täktens storlek ska minskas för att 
minimera miljöpåverkan på omgivningarna. Vintergrön skog (barrträd) bör inte avverkas 
mellan täkten och närliggande fastigheter i syfte att begränsa bullerspridningen. 

Naturskyddsföreningen i Växjö anser att det är olämpligt med en så omfattande bergtäkt 
nära två samhällen och har bl.a. påpekat brister i underlaget gällande beräkning av buller 
och vibrationer samt inventering av flora och fauna. 

Miljöpartiet de gröna i Alvesta är starkt kritiskt till bergtäkten och har bl.a. framfört att 
den är olämpligt placerad med tanke på buller, tung trafik och hälsoskadligt kvartsdamm. 
Skulle miljöprövningsdelegationen överväga att bevilja sökanden tillstånd anser 
Miljöpartiet de gröna i Alvesta att tillståndet bör gälla en mer begränsad tid än vad som 
anges i ansökan. 

Alvesta Alternativet yrkar att ansökan ska avslås, bl.a. på grund av de stora 
miljökonsekvenser bergtäkten kommer att få för naturmiljön i Spånens friluftsområde och 
boendemiljön i Aringsås och östra Alvesta. 

Gemla Samhällsråd anser att täktverksamheten inte bör godkännas då de negativa 
miljökonsekvenserna och trafiksäkerheten för Gemla med omnejd blir ohållbara och 
förenade med påtaglig fara för invånarna i Gemla. 

Kristina Andersson, Gemla, oroar sig för de barnfamiljer som bor längs med 
transportvägen genom Gemla och hälsorisker av damm från lastbilstransporter genom 
samhället. 



 

BESLUT 24 (53) 

2019-08-26              551-9381-2017 
 

 

 

Marcus Knutsson anser att det finns oklarheter kring trafiksituationen genom Gemla och 
bron som går över Helige å och påtalar några aspekter rörande detta som måste utredas. 

Anders Grönvall, Härensås, yrkar i första hand att ansökan avvisas på grund av brister i 
ansökan och i andra hand att ansökan avslås. Närboende kommer att få en betydande 
negativ påverkan, i form av bl.a. buller och stendamm från verksamhet och transporter. 
En trafikmätning utförd i mars 2019 av NTF Jönköpings län bifogas. Den visar att 
transporterna med tung lastbil och släp kommer att öka med över 500 % mot nuläget. 
Behovet av täkten kan ifrågasättas. Bl.a. täktens närhet till ett stort antal boende gör 
platsen olämplig. Om miljöprövningsdelegationen trots allt finner att platsen är lämplig 
yrkas i tredje hand att tillståndet villkoras med åtta åtgärder som primärt gäller de tunga 
transporterna på länsväg 707. Anders begär att miljöprövningsdelegationen genomför 
besiktning på platsen. 

Anna och Andreas Larsson, Gemla, anser att ansökan ska avstyrkas. De är oroade över 
den kraftigt ökade mängden av tung trafik som dagligen kommer att passera deras 
fastighet, med påverkan i form av buller och vibrationer, samt påverkan på 
trafiksäkerheten för barn som tar sig till och från skolan och vid bron över Helige å.  De 
har bifogat en trafikmätning utförd i mars 2019 av NTF Jönköpings län och framför att 
transporterna med tung lastbil kommer att öka med över 500 %. 

Ann-Marie och Anders Lindgren, Gemla, kan inte acceptera den planerade bergtäkten. De 
är ägare till den bostad som betecknas BP2 i sökandens trafikbullerutredning. De framför 
flera invändningar mot denna utredning och menar att ljudnivån underskattats. Deras 
uterum kommer att bli omöjliga att använda på grund av buller och värdet på deras 
fastigheter kommer att sjunka rejält. 

Ulrika och Mathias Boström Gunnarsson, Gemla, förordar att ansökan avslås. De framför 
att de tunga transporterna från bergtäkten kommer att leda till en försämrad miljö för 
förskola och skola i Gemla, försämrad trafiksäkerhet och ökade hälsorisker. De hänvisar 
till en nygjord mätning av NTF och anser att den trafikmätning som sökanden utgår ifrån 
är inaktuell och underskattar trafikökningen. De anser att en kompletterande inventering 
av naturvärden bör utföras och påtalar att verksamheten kommer att leda till försämrad 
miljö på grund av bl.a. buller och damning. Vidare framförs att behovet av bergmaterial 
kan tillgodoses genom redan befintliga täkter. 

Carl Nybeck, Alvesta, framför att den tunga trafiken kommer att gå genom samhällen och 
korsa skolvägar där det passerar åtskilliga barn på väg till skolor och fritidsintressen. 
Vidare påtalas hälsoriskerna med kvartsdamm. 
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Roger Johansson m.fl., Alvesta, begär att ansökan avslås och framför bl.a. att deras barn 
kommer att utsättas för cancerframkallande kvartsdamm och fastigheterna kommer att 
förlora i värde. De yrkar om inhibitionsbeslut. 

Jan-Christer Andersson, Gemla, anser att bergtäkten måste stoppas då den innebär stora 
påfrestningar och risker för människor, djur och miljö. Den kommer att ligga alldeles för 
nära inpå människorna i Gemla. Behovet av bergtäkten kan ifrågasättas. Vidare uttrycks 
oro för transporternas påverkan på trafiksäkerheten och hälsoskadligt kvartsdamm, 
störande buller och rasande huspriser. Trafikverkets trafikmätning från 2014 är 
missvisande då man har inkluderat all trafik på vägen. Enligt en nyligen utförd 
trafikmätning av NTF kommer antalet lastbilar per dag att öka med 74 %. Tittar man på 
lastbilar över 10 meter ökar dessa med 545 %. 

Johan Runesson, Alvesta, oroar sig över den tunga trafikens ökning i sin del av Alvesta 
och tänker främst på alla elever från östra sidan som ska ta sig till Hagaskolan (7-9) och 
vice versa till Prästängskolan (F-6). Att låta den tunga trafiken från bergtäktsprojektet 
skära dessa barn och ungdomars väg är ett moment för mycket. 

Jonatan Jansson m.fl. har redovisat en egen behovsutredning som inte visar annat än att 
behovet av det aktuella materialet kan tillgodoses genom befintliga täkter i området. 
Sökandens påstående att de tillgängliga mängderna av högkvalitativ sten inte räcker är 
felaktiga. 

Följande befintliga täkter inom rimliga avstånd kring Växjö och Alvesta producerar 
bergmaterial med ett kulkvarnsvärde under 7: 

Vederlövs-Nöbbele 4:6, ca 14 km till Växjö och ca 17 km till Alvesta 
Tillstånd till 2030-12-31 
Total tillåten brytningsmängd: 5 000 000 ton 
Maximalt årligt uttag: 500 000 ton 
Enligt täktansvarig producerar man knappt hälften av årlig tillståndsgiven mängd. 

Berg 6:2, ca 22 km till Växjö och 22,5 km till Alvesta 
Tillstånd till 2024-06-30 
Total tillåten brytningsmängd: 4 000 000 ton 
Maximalt årligt uttag: 200 000 ton 
Enligt täktansvarig har täkten varit overksam sedan 2011 på grund av låg efterfrågan på 
denna hårda sten. 
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Hökhult 5:2, ca 30 km från Växjö 
Tillstånd till 2034-12-31 
Total tillåten brytningsmängd: 3 700 000 ton 
Maximalt årligt uttag: 350 000 ton 
Enligt täktansvarig producerar man idag kring hälften av årlig tillståndsgiven mängd. 

Samtal med flera täktansvariga samt officiella produktionsuppgifter visar att täkterna går 
på halvfart. Jonatan Jansson m.fl. ställer sig mycket frågande till sökandens påstående om 
att samhällsbehovet av högkvalitativ sten i nuläget inte täcks. Täkten i Berg 6:2 borde i 
sådana fall producera denna typ av beläggningssten på full fart. Täkten ligger inom 
mycket goda avstånd till både Växjö och Alvesta. 

Vidare framförs synpunkter angående strandskydd, trafik och samhällspåverkan. 

Jonna Brandi yrkar på avslag, påtalar den stora påverkan som verksamheten får på 
naturen och miljön och tar bl.a. upp de tunga lastbilstransporterna genom Gemla och 
Alvesta, buller och hälsovådligt kvartsdamm. 

Julia Utbult, Gemla, vänder sig emot att tillstånd ges med anledning av trafiksituationen i 
Gemla tätort, att Växjö kommun inte haft möjlighet att delta i samrådsskedet, att täkten på 
ett negativt sätt påverkar utvecklingen av Gemla, behov av ytterligare undersökning av 
bullernivåer för boende längs med vägen i Gemla samt boende i Öpestorp, tveksamhet 
kring behovet av materialet samt hälsorisker knutet till stendamm. 

Martina Böök m.fl., Härensås, begär att ansökan ska avslås. De anser att sökanden 
underskattat ökningen av tunga fordon och uttrycker oro över trafiksäkerheten i Gemla 
och Härensås. De är kritiska till sökandens trafikbullerutredning och tar upp problematik 
med trafikbuller. 

Nils-Olof Hansson och Gisela Andersson, Gemla, påtalar bl.a. att verksamheten medför 
kraftigt ökad trafik med tunga lastfordon på väg 707. Deras fastighet utmed väg 707 
kommer att få stora negativa konsekvenser av trafikökningen i form av kraftigt ökade 
utsläpp och ökat buller. Trafiksäkerheten kommer även att påverkas negativt. 

Anita och Olle Nordström, Alvesta, protesterar mot bergtäkten. De anser att dessa två fina 
orter (Alvesta och Gemla) kommer att förstöras om bergtäkten blir verklighet och framför 
bl.a. synpunkter gällande damning, att husens värde i de drabbade områdena sjunker samt 
att de tunga täkttransporterna kommer att bli en katastrof för båda samhällena. 
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Staffan och Helena Andersson, Gemla, som bor utmed väg 707 vill inte att bergtäkten 
öppnas. De anser att väg 707 inte är gjord för så mycket tung transport och framför 
synpunkter rörande trafikbuller, trafiksäkerhet och kvartsdamm. 

34 boende i Härensås by begär att ansökan ska avslås. De anser att sökanden underskattat 
ökningen av tunga fordon och uttrycker oro över trafiksäkerheten i Gemla och Härensås. 
De är kritiska till sökandens trafikbullerutredning och tar upp problematik med 
trafikbuller. 

14 boende i Öpestorp Norra By yrkar i första hand att ansökan ska avslås och känner stark 
oro kring hur verksamheten kan komma att påverka deras hälsa och livskvalitet. De 
ifrågasätter behovet av täkten och menar att samhällsbehovet av bergmaterial i Växjö och 
Alvesta kommuner är mer än tillgodosett. De framför synpunkter angående val av plats, 
utsläpp till vatten, enskild vattenförsörjning, buller, trafik, friluftsliv, natur samt utsläpp 
till luft. Den vandringsled, Västra Sigfridsleden, som går rakt igenom den tilltänkta 
bergtäkten är en aspekt som bidrar till att området borde anses ha höga naturvärden. 
Området omfattas också av ett naturvårdsavtal mellan markägaren och länsstyrelsen. 

För det fall sökanden beviljas tillstånd yrkar de i andra hand att: 

• sökanden ska ersätta ekonomiskt för eventuella skador som uppstår på deras 
fastigheter, 

• det redan när tillstånd beviljas för 20 år ska fastställas att det inte ska finnas 
möjlighet att förlänga tillståndet, 

• sökanden åtgärdar eventuella skador på deras enskilda brunnar, 
• arbetstiden (inklusive lastning och lossning) ändras till kl. 07.00-16.00 helgfri 

måndag till fredag och ett sommaruppehåll på minst 8 veckor införs, 
• bullerdämpad borrigg villkoras, 
• boende i Öpestorp Norra By informeras om sprängningar och eventuella andra 

störande höga oljud minst 14 dagar i förväg, 
• ett kontrollprogram upprättas för att säkerställa minimal skada på hälsa, 

fastigheter m.m. 

20 boende i Alvesta yrkar att ansökan avslås. De känner oro kring buller, miljöfarligt 
damm, markvibrationer och ökad tung trafik. Den tilltänkta brytningsplatsen är ett 
naturskönt skogsområde som ofta används för promenader och bärplockning. 
Informationen från sökanden angående öppnandet av bergtäkt till boende i närheten har 
varit mycket dålig. 
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1371 personer har skrivit under en protestlista. Som argument för att stoppa bergtäkten 
anges bl.a.: 

• den ökade trafiken är både en trafikrisk och en hälsorisk med ökade dieselutsläpp, 
• kvartsdammet som uppstår vid sprängning och stenkross, och som kan spridas vid 

transport, är skadligt och ökar risken för bl.a. cancer och KOL, 
• bullret från bergtäkt och trafik kan bli en svår plåga året om. 

Sökandens bemötande 
Sökanden har bl.a. lämnat följande synpunkter över inkomna yttranden i ärendet. 

Ändrade villkorsförslag 
Sökanden ändrar sina förslag till villkor beträffande exploateringsområde (villkorsförslag 
2), kontroll av buller (villkorsförslag 8) och slutbesiktning (villkorsförslag 16) i enlighet 
med länsstyrelsens förslag. 

Åtaganden 

• Innan verksamheten påbörjas ska en reviderad version av Seveso-
handlingsprogrammet lämnas in i enlighet med länsstyrelsens synpunkter. 
 

• Sökanden åtar sig enligt önskemål från Växjö kommun att inte spränga, borra 
eller skutknacka före kl. 07:00. 
 

• Sökanden åtar sig att anlägga en bullervall söder om täkten, med hänsyn till 
föreslagen placering av sedimentationsdamm. 

Trafik 
Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna 
vägar som ingår i kommunal väghållning. Trafikverket ansvarar därmed bl.a. för vägarna 
707 (inklusive sträckningen förbi täkten och genom Gemla) och 711. Väghållning handlar 
om byggande och drift av väg. Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda 
intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och 
kulturmiljö. Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer 
med väglagen och att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov.  

Trafikverket har inga synpunkter på den planerade täkten.   

Trafikverket deltog i det utökade samrådet för den planerade bergtäkten. De hade då 
synpunkter på att avståndet mellan brytningsområdet och väg 707 skulle ökas samt att den 
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befintliga anslutningen mellan den enskilda vägen från täkten och väg 711 ska rätas upp 
och breddas. Dessa synpunkter har, som Trafikverket också skriver i sitt yttrande, 
efterlevts i ansökan. Det är nu tekniskt möjligt att spränga utan att stänga av väg 707.  

I tillägg har Trafikverket i Kronobergs län uttalat sig i SVT i februari 2019. Trafikverket 
säger att vägen håller för belastningen, och att trafiksituationen i Gemla inte kommer att 
bli sämre. Det går redan omkring 2000 fordon på vägen idag. Trafikverket poängterar 
också att väg 707 är byggd för den trafik som gick mellan Växjö och Alvesta innan 
riksväg 25 byggdes, och att den därför klarar en högre belastning än den nuvarande.  

Sökanden har inga möjligheter att utföra åtgärder längs en statlig väg eller på privat mark. 
Trafikverket har huvudansvaret som väghållare. Eventuella åtgärder behöver beslutas, 
bekostas och utföras i samarbete med dem. Sökanden kommer att vara behjälpliga och 
medverka om det blir aktuellt. 

Trafikflödet mäts av Trafikverket vart 12:e år på vägar med ett vägnummer högre än 499. 
Enligt Trafikverkets metodbeskrivning av undersökning av årsdygnstrafik (ÅDT) dras i 
urvalet av mätdygn ett slags systematiskt urval av perioder enligt principen att en 
mätperiod dras slumpmässigt första kvartalet, därefter väljs ytterligare tre mätperioder 
med ca 3 månaders steglängd. Mätningar görs med andra ord under totalt 10 dagar under 
ett år, fördelade på fyra tillfällen under fyra olika kvartal. Därefter beräknas skattningar 
av årsdygnstrafik för avsnittet enligt stickprovsteoretiska principer. Osäkerheten, som 
beror på att man mätt flöden under ett urval av dagar och inte under alla årets dagar, 
redovisas som ett 95 %-igt konfidensintervall. Anledningen till att den tunga trafiken inte 
delas upp på olika fordonstyper är att det blir för detaljerat för att det ska gå att skatta ett 
konfidensintervall. 

Den mätning av NTF som är med i yttrandet är gjord under en sammanhängande vecka. 
Mätningen är alltså inte lika representativ för hela året som Trafikverkets mätningar 
(inget konfidensintervall anges). Trots detta är total uppmätt årsdygnstrafik i samma 
storleksordning som i Trafikverkets mätning (1996 respektive 2170). Bullerberäkningen 
bör baseras på Trafikverkets mätning. Täkttrafikens bidrag till den ekvivalenta ljudnivån 
från trafiken är mycket litet, 0-1 dB(A). 

Räknar man per årsmedeldygn (på samma sätt som Trafikverket) blir ökningen av tunga 
transporter vid maxuttag (inklusive returtransporter) i genomsnitt 24 % på väg 707 vid 
Gemla. Ökningen av den totala trafiken blir 2 %. I tillägg ska sägas att om hela Södra 
länken byggs, som Växjö kommun planerar, kommer trafikflödet förbi Gemla sannolikt 
att öka avsevärt. Planen vann laga kraft den 20 oktober 2010. Med en fullt utbyggd länk 
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mellan riksväg 23 och riksväg 27 beräknas vägen trafikeras av ca 11 000 fordon per dygn 
varav ca 4 % tung trafik. Att bygga ut Södra länken för genomfartstrafik ingår i en 
åtgärdsvalsstudie där Växjö kommun tillsammans med Trafikverket år 2017 enats om 
vilka infrastrukturåtgärder som ska prioriteras framöver. Eventuella trafikåtgärder bör 
därför lyftas i detta forum istället. 

Vid maxuttag kommer i genomsnitt per arbetsdag (inklusive returtransporter) ca 15 
fordon gå åt Alvesta. Motsvarande siffra per årsmedeldygn (som Trafikverket räknar 
med) är 10. I genomsnitt vid maxuttag (inklusive returtransporter) kommer därmed den 
totala trafikmängden per årsmedeldygn västerut på väg 707 att öka med 1 %. Ökningen av 
den tunga trafiken blir 9 %. Utfarten till väg 707 kommer att ske via väg 711, ca 1,2 km 
sydost om anslutningen från Aringsåsvägen. 

Buller 
De närmaste bostäderna ingick i bullerutredningen. Bostäderna vid Björkeberg ligger mer 
än en kilometer från det planerade brytningsområdet och ingick därför inte. Kartorna som 
visar ljudutbredningen har dock kompletterats så att de täcker ett större område, inklusive 
Björkeberg. Kartorna visar att föreslagna villkor kommer att kunna innehållas med god 
marginal vid samtliga bostäder och driftsfall. 

Vibrationer och luftstötvågor 
Sökanden hänvisar till den riskanalys och vibrationsutredning som bilagts ansökan som 
visar att vibrationer och luftstötvågor inte utgör hinder för att bedriva täktverksamheten. 

Damning 
Sökanden hänvisar till uppgifter som redovisats i ansökan och anger att det inte finns risk 
för påverkan av damm på boende i Aringsås eller någon annanstans. 

Vatten 
Sökanden hänvisar till uppgifter i ansökan och en komplettering och anger att avsänkning 
av brunnar inte kommer att ske. 

Arbetstider 
Sökanden avser inte att ansöka om sommaruppehåll då produktion av exempelvis material 
till asfalt behöver ske även sommartid. 

Behov 
Naturskyddsföreningen Alvesta anser att det är viktigt att återbruk och hushållning av 
naturresurser prioriteras. I ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – 
Bergmaterialindustrin” står följande: ”I framtiden kommer återvunna material att utgöra 
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en allt större andel av råvaruförsörjningen, men material med höga kvalitetskrav kommer 
även att fortsättningsvis vara jungfruliga.” 

Materialet i den sökta täkten är av exceptionellt bra kvalitet för många 
användningsområden och kan idag inte ersättas av återvunnet material. Inom Swerock 
finns segmentet ”Recycling” som arbetar med värdeskapande återanvändning och 
återvinning av avfall och restmaterial från bygg- och anläggningsprojekt samt 
industriprocesser, så även detta ligger inom sökandens verksamhetsområde. Den sökta 
arealen behövs för att kunna bryta tillräckligt med material. 

Svevias bergtäkt på fastigheten Berg 6:2 är inte verksam då det inte finns någon naturlig 
hemmamarknad. All 0/8-sortering (används till finmaterialet i betong) blir i lager, 
eftersom avstånden till både Växjö och Alvesta är långa (ca 2,5 mil) för denna typ av 
material. 

Skanskas bergtäkt på fastigheten Bergkvara 6:1 har ingen sten med kulkvarn runt 7 kvar. 
Skanska har därför köpt Trehörna 2:16 (ca 5,5 mil från Växjö) för sin försörjning av 
högkvalitativ asfaltsten. 

Kronqvists Åkeris bergtäkt på fastigheten Hökhult 5:2 tvingas med jämna mellanrum rea 
ut sitt lager av 0/8-sortering, eftersom avstånden till både Växjö och Alvesta är för långa 
(ca 5,0 respektive 6,5 mil) för denna typ av material. Täkten har alltså maxproduktion av 
8/11 och 11/16. 

För att kunna tillverka sorteringarna 8/11 mm och 11/16 m.m. för högkvalificerad asfalt 
måste man en naturlig hemmamarknad för de övriga sorteringarna. Sökanden avser att 
leverera sin 0/8-sortering till betongtillverkning som ersättning för naturgrus. 

SGU:s prognos är att efterfrågan kommer att vara stigande i många år. Alla täkter har 
betydande överkapacitet, eftersom man aldrig får överskrida tillståndsgivna årliga 
volymer. Därför måste företagen ta höjd för detta i ansökan. 

Järnvägsmakadam görs av många täkter, men endast av Skanska i denna regionen. 

Natur 
Naturvärdesinventeringarna är gjorda i juli (Skogsstyrelsen) och september (Enetjärn 
Natur AB), det vill säga under vegetationsperioden. Skogen i det planerade täktområdet 
inventerades och beskrivs i båda naturvärdesbedömningarna. Skogen är idag en intensivt 
brukad barrskog med hyggen och främst granplanteringar av olika åldrar. Ingen naturligt 
föryngrad skog finns i området. Skogsstyrelsens bedömning är att området som helhet 
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utgörs av utpräglad produktionsskog på för trakten normal skogsmark. Hela området som 
inte redan är hygge eller ungskog är dessutom avverkningsanmält. 

Området omfattas inte av något naturvårdsavtal. 

En karta som visar var avverkning inte kommer att ske de närmaste 20 åren har lämnats 
in. Den visar att det kommer att finnas en ridå av huvudsakligen barrskog mot Alvesta i 
norr, mot Grönsängen i nordost samt mot Öpestorp söderut. Närmast väg 707 har skogen 
haft barkborreangrepp och det finns risk för att den kommer att blåsa ner över vägen. Där 
kommer en bullervall att anläggas. Vallen kommer att besås för att smälta in i landskapet. 

Friluftsliv 
Om så efterfrågas föreslår markägaren att Sigfridsleden ges en ny sträckning väster om 
det planerade täktområdet. 

Nytt bostadsområde i östra delen av Alvesta tätort 
Området norr om bergtäkten (Aringsås 14:1) är aktuellt för ett planprogram för bostäder 
och verksamheter som genomförs av Alvesta kommun. Fastigheterna Aringsås 14:1 och 
Engaholm 1:1 ägs av samma fastighetsägare. Tanken är att leverera material från täkten 
till området och minimera transporterna. Fastighetsägaren ämnar exploatera 
bostadsområdet i egen regi och kan på så sätt styra utbyggnaden så att den inte störs av 
täktens verksamhet under tillståndstiden. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen anser att miljökonsekvensbeskrivningen, som bifogats 
ansökan, i allt väsentligt uppfyller kraven enligt 6 kap. MB med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning.  

Tillåtlighet 
Miljöbalkens mål  
Av 1 kap. 1 § MB framgår att bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. 

Behovsutredning 
En behovsutredning är ofta nödvändig för att prövningsmyndigheten ska kunna tillämpa 
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hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB. En ansökan kan avslås med motiveringen att 
behovet kan tillgodoses med material från en annan täkt och att lokaliseringen, med 
tillämpning av 2 kap. 6 § miljöbalken, därmed är olämplig, se prop. 2008/09:144 s. 12 f. 

Det framgår av ansökan att syftet med täkten är att leverera material till asfalt till de mest 
trafikerade vägarna i södra Sverige, till betong till bostäder i närområdet samt till 
vägmaterial. Kulkvarnsvärdet är en kritisk egenskap för slitlagerbeläggningar, speciellt på 
högtrafikerade vägar. Till dessa vägar krävs ett slitlager gjort på bergmaterial med ett 
kulkvarnsvärde på 7 eller lägre. Enligt sökanden kommer bergmaterialet från den aktuella 
täkten att hålla exceptionellt hög kvalitet. Det anges att ballastmaterialet i verklig 
produktion bedöms få ett genomsnittligt kulkvarnsvärde på 7 eller lägre. Berget är, enligt 
SGU:s kännedom, en av Sveriges mest högpresterande graniter och SGU bekräftar att 
bergarten är mycket lämplig att använda som slitlagerballast för de mer trafikerade 
vägarna i landet.  

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 8 december 2017 (mål nr M 7369-17) 
bedömt att vid behovsutredning av en ny täkt bör lokaliseringen anses lämpligare om 
bergmaterialet kan tillgodose behovet för ett flertal användningsområden. Mark- och 
miljööverdomstolen ansåg att täkten som då var föremål för prövning, med ett 
kulkvarnsvärde mellan 7 och 9, uppfyllde detta krav. Miljöprövningsdelegationen anser 
att sökanden inte visat att bergmaterialet kommer att klara ett kulkvarnsvärde på 7 eller 
lägre i verklig produktion, men finner inte skäl att ifrågasätta att bergmaterialet håller en 
hög kvalitet som gör det lämpligt för ett flertal kvalificerade användningsområden. 

Flera av de som yttrat sig i ärendet har ifrågasatt behovet av den aktuella täkten. I ett 
yttrande presenteras en egen behovsutredning som enligt författarna visar att efterfrågan 
på bergmaterial är tillgodosedd, både när det gäller ballast inom avsättningsområdet kring 
Alvesta och Växjö samt bergmaterial till de högst trafikerade vägarna söder om Växjö. 
Enligt utredningen går även flera täkter på halvfart då de producerar betydligt mindre 
mängder än tillstånden medger. Sökanden har i sitt bemötande kommenterat uppgifterna 
om produktionen i några befintliga bergtäkter. För ett par täkter anger sökanden att det 
inte finns någon naturlig hemmamarknad för 0-8 mm fraktionen då avstånden till Växjö 
och Alvesta är för långa för denna fraktion. Angående uppgiften om att flera täkter går på 
halvfart, svarar sökanden att alla täkter har betydande överkapacitet beroende på att man 
aldrig får överskrida tillståndsgivna årliga volymer. Därför måste företagen ta höjd för 
detta när tillstånd söks. 

Varken SGU, länsstyrelsen eller Alvesta kommun har haft något att invända när det gäller 
materialförsörjning och behovet av täkten. Växjö kommun avstyrker ansökan, men har 
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inte ifrågasatt behovet. SGU, som yttrat sig angående bergkvalitet och 
materialförsörjning, anser att det är en mycket bra lokaliserad bergtäkt. Alvesta kommun 
anger att en ny lokal bergtäkt minimerar längre transporter av bergmaterial inom 
regionen. Sökanden anger att man under år 2018 köpt sin asfaltsballast för de högst 
trafikerade vägarna från en täkt i Oskarshamn, 130 km från Alvesta. 

I mål nr M 7369-17, som hänvisas till ovan, fann Mark- och miljööverdomstolen att det i 
ett något längre perspektiv fanns behov av ytterligare en bergtäkt i ett område där 
tillgången på bergmaterial översteg efterfrågan med god marginal, sett till vad befintliga 
täkter kunde leverera. Enligt Mark- och miljööverdomstolen kan man inte dra några 
absoluta slutsatser från en jämförelse mellan de sammanlagda summorna av tillgängliga 
och efterfrågade volymer av bergmaterial, eftersom efterfrågan kan fördela sig efter olika 
kvantiteter och användningsområden. Mark- och miljööverdomstolen hänvisade också till 
ett yttrande från Konkurrensverket som anfört att det kan finnas ett behov ur 
konkurrenssynpunkt, även om det vid en mer teknisk beräkning framstår som att tillgång 
och efterfrågan är i balans. Enligt Mark- och miljööverdomstolen bör det samhälleliga 
intresset av en fungerande konkurrensutsatt marknad vägas in vid bedömningen av om det 
finns ett behov. Däremot kan en enskild verksamhetsutövares eget intresse av att kunna 
konkurrera på en marknad inte tillmätas betydelse vid tillståndsprövningen.  

Förhållandena i det aktuella ärendet påminner om det som var föremål för prövning av 
Mark- och miljööverdomstolen i mål nr M 7369-17. Även i detta fall ser behovet inom 
avsättningsområdet ut att vara tillgodosett, sett till tillståndsgivna mängder i befintliga 
täkttillstånd. I båda fallen rör det sig om bergmaterial som kan användas för ett flertal 
kvalificerade användningsområden, som att ersätta naturgrus som ballast till betong, 
ballast till asfalt samt som järnvägsmakadam. Vid en samlad bedömning finner 
miljöprövningsdelegationen inte skäl att ifrågasätta behovet av den aktuella täkten. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer således att det kan finnas behov av en ny täkt i 
Alvesta- och Växjöområdet som kan leverera bergmaterial av flera olika kvaliteter. I 
bedömningen har även betydelse lagts vid att ingen av remissmyndigheterna har haft 
något att erinra när det gäller behovet av täkten samt att mängden långa transporter 
bedöms minska då den aktuella täkten ligger nära det huvudsakliga avsättningsområdet 
vid tätorterna Alvesta och Växjö. 

Val av plats och planförhållanden 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
enligt 2 kap. 6 § MB väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Vidare 
framgår att tillstånd inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser.  
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Den ansökta verksamheten ligger på en fastighet som varken omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Området för den planerade täkten berörs inte av några särskilda 
rekommendationer eller restriktioner enligt översiktsplanen. Alvesta kommun har 
framfört att den ansökta verksamheten inte står i strid med gällande översiktsplan. 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att planförhållandena på platsen inte utgör hinder 
för tillstånd. 

Ett flertal närboende har framfört synpunkter om att verksamheten är olämplig då den 
förväntas medföra oacceptabla störningar i form av bl.a. buller och damning. Vidare har 
det yrkats att miljöprövningsdelegationen ska genomföra ett platsbesök. Delegationen 
bedömer att ärendet kan avgöras på handlingarna och avslår begäran om platsbesök. 
Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” anges 500 meter som 
riktvärde för skyddsavstånd för täktverksamhet. Skyddsavståndet motiveras framförallt av 
risken för buller och damning från brytning och krossning av berg samt från transporter. 
Avståndet från brytningsområdet till närmaste bostadshus är i detta fall drygt 500 meter, 
vilket får anses vara betryggande. Sökanden har redovisat utredningar som visar att 
verksamheten kommer att underskrida de nivåer för buller, vibrationer och luftstötvåg 
som bedömts vara rimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa.  

Beträffande damning har flera närboende framfört invändningar över att det kvartsdamm 
som uppkommer i produktionen, och som kan spridas vid transporter på väg, är en 
hälsorisk. Arbetsmiljöverket har fastställt ett gränsvärde för kvartsdamm och åtgärder 
vidtas inom stenindustrin för att minska exponeringen i arbetsmiljön vid brytning och 
förädling av berget. Miljöprövningsdelegationen anser att de skyddsåtgärder som 
sökanden åtagit sig att genomföra, tillsammans med villkor och delegation till 
tillsynsmyndigheten att ställa krav om problem skulle uppkomma, är en tillräcklig 
reglering för omgivningen i detta fall.  

Under förutsättning att de åtgärder och åtaganden som sökanden redovisat i ansökan 
genomförs och att föreskrivna skyddsåtgärder i detta beslut följs bedömer 
miljöprövningsdelegationen att verksamheten bör kunna bedrivas utan oacceptabla 
störningar för närboende. 

Hushållningsbestämmelser (riksintressen) 
Av 2 kap. 6 § MB framgår att vid tillståndsprövning enligt 9 kap. ska bestämmelserna i  
3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad markanvändning av mark- eller 
vattenområden. Verksamheten kommer att ta ny mark i anspråk och innebär således en 
ändrad markanvändning, varför 3 och 4 kap. MB ska tillämpas vid denna prövning. 
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Den planerade täkten ligger inom ett område som är utpekat som riksintresse enligt 4 kap. 
6 § MB. Riksintresset är benämnt Mörrumsån och avgränsas av avrinningsområdet för 
Mörrumsån i Kronobergs län. Enligt 4 kap. 6 § 20:e punkten MB får vattenkraftverk samt 
vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i Mörrumsån med 
tillhörande käll- och biflöden. Täktverksamheten utgör inte en verksamhet som berörs av 
bestämmelsen. Lokaliseringen av verksamheten strider enligt 
miljöprövningsdelegationens uppfattning inte mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB om 
hushållning med mark och vatten. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. 3 § MB ska myndigheter och kommuner ansvara för att 
miljökvalitetsnormer följs. 

Inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs av verksamheten i någon nämnvärd 
omfattning och de riskerar inte att överskridas vid ansökt omfattning av verksamheten. 

Vatten som avleds från täktområdet kan, förutom innehåll av stenmjöl, som orsakar 
grumling, innehålla rester av främst kväve samt aromatiska och alifatiska kolväten. 
Vattnet leds via en sedimentationsanläggning till ett småvatten väster om täkten. Därifrån 
sker en diffus avrinning mot Lillsjön, som ligger ca 400 meter nordväst om småvattnet. 
Varken småvattnet eller Lillsjön utgör utpekade vattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer. Miljöprövningsdelegationen bedömer därmed att den planerade 
verksamheten inte medför någon risk för påverkan på ytvattenförekomster som omfattas 
av miljökvalitetsnormer. 

Transporter som följdverksamhet 
Vid prövning enligt MB ska enligt 16 kap. 7 § MB hänsyn tas till de så kallade 
följdverksamheter som kan komma att behövas för att verksamheten ska kunna komma 
till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. En rimlig avgränsning behöver göras av 
följdföretagen, så att endast de följdföretag som har ett omedelbart samband med den 
tillståndsprövade verksamheten beaktas (prop. 1997/98:45 del 2 s. 208). 

Av praxis framgår att transporter till och från en miljöfarlig verksamhet kan utgöra 
följdföretag. En verksamhetsutövare kan åläggas att vidta åtgärder för att minska 
påverkan från transporter i de fall sökanden har faktisk eller rättslig möjlighet att vidta 
åtgärder. Om olägenheterna visar sig alltför allvarliga kan det ytterst innebära att ansökan 
avslås. Var gränsen går för när en följdverksamhet har samband med en täkt avgörs enligt 
Naturvårdsverkets vägledning genom: 
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• en sammanvägning av omständigheterna, som transporternas omfattning och 
karaktär 

• var transporterna sker i förhållande till täkten 
• olägenheter från transporterna i relation till olägenheter från övrig trafik och 

verksamhet 

Vid ansökt maximal produktion kommer antalet fordonsrörelser av tunga fordon 
(transporterna till och från verksamheten) i genomsnitt att uppgå till 75 stycken per dygn. 
Större delen av dessa, ca 60 stycken, kommer att gå genom tätorten Gemla, ca tre 
kilometer från täktområdet. Sökanden anger att räknat per årsmedeldygn blir ökningen av 
tunga transporter vid Gemla i genomsnitt 24 % vid maxuttag. Det har kommit in 
synpunkter på att Trafikverkets trafikmätningar inte skulle vara aktuella. I yttranden som 
kommit in anges att ökningen kommer att bli betydligt högre. Till stöd för detta hänvisar 
närboende till en egen trafikmätning, utförd av NTF. I yttranden har även framförts att det 
redan i dag finns problem med trafiksäkerheten på väg 707 och att dessa kommer att 
förvärras om täktverksamheten tillåts.  

Miljöprövningsdelegationen bedömer att Trafikverkets mätningar fortfarande är relevanta 
och kan ligga till grund för bedömningen av täktens påverkan på trafiken. Delegationen 
konstaterar att täkten kommer att bidra till en stor ökning av den tunga trafiken genom 
Gemla, i synnerhet om man skiljer ut kategorin tung lastbil med släp. Redan med en 
sådan ökning av den tunga trafiken som sökanden anger, eftersom den utgör en stor andel 
av den totala tunga trafiken, bedömer miljöprövningsdelegationen att täkttransporterna på 
väg 707 genom Gemla är att anse som en följdverksamhet som ska beaktas i denna 
prövning.  

Detta innebär att miljöprövningsdelegationen ska bedöma huruvida täkttransporterna på 
väg 707 påverkar täktverksamhetens tillåtlighet, eller huruvida det finns anledning att 
vidta åtgärder för att begränsa påverkan från transporterna. Det finns därför anledning att 
titta närmare på trafiksäkerhet och trafikbuller. 

Trafiksäkerhet 
När det gäller trafiksäkerheten anser Nämnden för myndighetsutövning i Alvesta 
kommun att sökanden ska vidta åtgärder för att minimera störningar från trafiken från sin 
verksamhet. Växjö kommun ser behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningar 
längs väg 707. Sökanden anger att Trafikverket har huvudansvaret för vägen som 
väghållare och att man inte har möjligheter att utföra åtgärder längs en statlig väg eller på 
privat mark. Vidare anger sökanden att eventuella åtgärder behöver beslutas, bekostas och 
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utföras i samarbete med dem och att man kommer att vara behjälplig och medverka om 
det blir aktuellt. 

Staten är genom Trafikverket väghållare för den allmänna vägen 707. Väghållning 
omfattar byggande och drift av väg. Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda 
intressen och till allmänna intressen, bl.a. trafiksäkerhet. (Se 4-5 § väglagen (1971:948))  

Om hänsyn till hälsa och miljö kräver att åtgärder vidtas finns möjlighet att rikta anspråk 
mot väghållaren. Väghållaren är i egenskap av verksamhetsutövare avseende vägen ofta 
den aktör som har rättsliga och faktiska möjligheter att vidta åtgärder för att begränsa 
störningar från vägen. (Se Mark- och miljööverdomstolens dom M 7927-13) 

Miljöprövningsdelegationen ifrågasätter i och för sig inte att det kan finnas behov av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs berörd del av väg 707, men bedömer att det inte är 
möjligt att ställa krav på säkerhetshöjande åtgärder längs vägen inom ramen för denna 
prövning. Trafikverket har som ansvarig för driften och trafiksäkerheten inte haft några 
synpunkter avseende den ansökta verksamhetens påverkan på trafiksäkerheten genom 
Gemla. Miljöprövningsdelegationen bedömer att täktverksamhetens inverkan på 
trafiksäkerheten inte utgör hinder för att meddela tillstånd. 

Trafikbuller 
I infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53 s. 43) fastställde regeringen bl.a. 
riktvärden för buller från vägtrafik. Dessa riktvärden är underlag vid bedömning av 
åtgärder för att förebygga och begränsa olägenheter för människors hälsa. I denna och i 
senare undersökningar konstateras att buller från trafik är ett växande hälsoproblem. Det 
framgår bl.a. i Naturvårdsverkets rapport 6534 ”Åtgärdsprogram för att följa 
miljökvalitetsnormen för luft” att omkring två miljoner svenskar drabbas av trafikbuller 
som överstiger nämnda riktvärden. Målsättningen i propositionen var att riktvärdena inte 
skulle överskridas vid nyanläggning av bebyggelse eller vägar.  

Följande riktvärden fastställdes: 

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

En målsättning var även att ansvariga trafikverk skulle ombesörja åtgärder i de befintliga 
bostadsområden som var mest utsatta för höga bullernivåer, och då i första hand inom 
områden där den ekvivalenta ljudnivån utomhus överskred 65 dB(A). Trafikverket har 
med utgångspunkt i riktvärdena tagit fram riktlinjer, ”Buller och vibrationer från trafik på 
väg och järnväg”, TDOK 2014:1021, som underlag för bedömningar av miljöeffekter och 
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behov av åtgärder. Avseende maximal ljudnivå vid uteplats i befintliga bostadsområden 
finns ett tillägg om att riktvärdet 70 dB(A) avser ljudnivån under dag- och kvällstid (kl. 
06-22) och om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dB(A) fem 
gånger per timme.  

Sökanden har utfört en trafikbullerutredning som visar att de ekvivalenta ljudnivåerna 
från vägtrafiken i Gemla kommer att öka med 0-1 dB(A) vid maximal produktion för de 
fyra bostadsfastigheter längs väg 707 som utvärderats. Enligt utredningen har de 
fastigheter som valts ut bedömts exponeras för relativt höga ljudnivåer från vägtrafik på 
grund av sin närhet till vägen. Vid två av fastigheterna kommer 
infrastrukturpropositionens riktvärde om 55 dB(A) att överskridas. Överskridandet sker 
även med befintlig trafik. När täkttransporterna tillkommer beräknas ljudnivåerna vid 
dessa fastigheter uppgå till 56 respektive 57 dB(A). För samtliga utvärderade fastigheter 
överskrids riktvärdet 70 dB(A) för maximal ljudnivå, både med och utan tillkommande 
täkttransporter. Den mest utsatta fastigheten beräknas utsättas för en maximal ljudnivå om 
78 dB(A), vilket är 8 dB högre än riktvärdet som ska gälla vid nybyggnation av bostäder 
och vägar. Åtgärdsnivå för befintliga bostäder och skolor, som är aktuellt i detta fall, är 
satt vid en ekvivalent ljudnivå om 65 dB(A) utomhus. Miljöprövningsdelegationen 
konstaterar således att bostäder längs väg 707 utsätts för bullernivåer som överstiger 
infrastrukturpropositionens och Trafikverkets riktvärden, som kan anses utgöra gräns för 
en god miljö. Dessa riktvärden överskrids både med och utan täktverksamheten. Den 
tillkommande trafiken från täkten medför dock inte att bullernivåerna blir så höga att det 
ställer krav på väghållaren att genomföra bullerdämpande åtgärder.  

Högsta domstolen har i dom den 21 juni 2004 (NJA 2004 s. 421) gett följande exempel på 
vilka krav som skulle kunna bli aktuella när det gäller åtgärder för att reglera en 
följdverksamhet i form av transporter från en miljöfarlig verksamhet: 

• att den tunga trafiken ska ta en särskild väg till och från verksamheten för att 
undvika att köra genom ett samhälle 

• att trafiken tillåts endast viss tid på dygnet eller hastighetsbegränsas i närområdet 
till verksamheten. 

I detta fall finns inget rimligt alternativ till att köra genom Gemla och 
hastighetsbegränsningen på väg 707 är inget som kan regleras inom ramen för detta 
tillstånd. Det som skulle kunna vara aktuellt är att reglera täkttransporterna så att de 
endast tillåts viss tid på dygnet. Sökanden har angett att all täktverksamhet, inklusive 
transporter, kommer att ske helgfri måndag-fredag, mellan kl. 06 och 18. Vid akut behov 
vill sökanden ha möjlighet att få bedriva verksamhet även andra tider. Eftersom inga 
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transporter, annat än undantagsvis, kommer att ske kvälls- och nattetid, anser 
miljöprövningsdelegationen att det inte finns skäl att ytterligare begränsa tiderna för när 
transporterna får ske. Med beaktande av att transporterna i stort sett enbart kommer att 
ske dagtid bedömer miljöprövningsdelegationen att den ökade bullerstörning som 
täkttransporterna längs väg 707 medför, inte är av sådan omfattning att den kan utgöra 
hinder för att meddela tillstånd enligt 9 kap. MB. 

Strandskydd 
Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och 
växter, se 7 kap. 13 § MB. Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kap. 15 § 3-4 p. MB 
inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar, eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter. Det är som utgångspunkt förbjudet att bedriva täktverksamhet inom ett 
strandskyddsområde.  

För att kunna bedriva verksamhet inom strandskyddat område ansöker sökanden om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att 
dispens ska kunna ges: 

1. Det ska finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB. 
2. Syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas 

inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden 
försämras inte (se 7 kap 26 § MB). 

Enligt miljöbalkspropositionen är utrymmet mycket litet för dispens från de förbud som 
strandskyddet innebär. Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället 
verkar vara av begränsat intresse, kan bli betydelsefulla i framtiden. Enstaka dispenser 
kan på sikt leda till att stora delar av landets stränder exploateras. I normalfallet bör därför 
enligt miljöbalkspropositionen, 1997/98:45 s. 322, inte ytterligare strandområden tas i 
anspråk. 

Strax öster om det ansökta brytningsområdet finns en bäck (övrigt vatten, EU_CD: 
NW630517-142621 enligt Vatteninformationssystem Sverige, VISS). Som närmast är 
avståndet mellan brytningsområdet och bäcken ca 20 meter. Bäcken utgör ett vattendrag 
som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-14 §§ MB. Enligt 14 § omfattar 
strandskyddet land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). Drygt 6 hektar av verksamhetsområdet, varav ca 
2,3 hektar utgör brytningsområde, ligger inom strandskyddsområde. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län har påpekat att förbudet mot att utföra åtgärder inom ett 
strandskyddsområde inte gäller för sådan verksamhet som har fått tillstånd. 
Miljöprövningsdelegationen vill framhålla att eftersom sökanden inte har tillstånd att 
bedriva verksamhet i området är undantaget i 7 kap. 16 § 2 p. MB inte tillämpligt i detta 
fall. Att frågan om strandskyddsdispens ska prövas i detta ärende framgår av 3 § 5 p. 
förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer. 

Det särskilda skäl som sökanden anser är aktuellt i detta fall är att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området (7 kap. 18 c § 2 p. MB). Som stöd för detta hänvisar sökanden till 
behovsutredningen och bergets exceptionellt höga kvalitet. 

För att ett allmänt intresse ska vara angeläget bör åtgärden ge långsiktiga fördelar för 
samhället, se prop. 2008/09:119 s. 106. Att tillgodose samhället med bergmaterial kan 
vara ett angeläget allmänt intresse. Enligt 3 kap. 7 § MB ska mark- och vattenområden 
som innehåller värdefulla ämnen eller material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. Sådana områden kan pekas ut som 
riksintressanta. Som sökanden anfört har SGU beslutat att ett område benämnt 
Skrikarhyttan i Nora kommun, Örebro län, utgör ett område som är riksintressant för 
mineralutvinning. Beslutet motiveras med att det särskilt är de goda egenskaperna som 
beläggningsmaterial vid vägbyggen som gör bergråvaran efterfrågad. Vid utpekande och 
avgränsning av ett område med riksintresse beaktar SGU bl.a. fyndighetens betydelse för 
landets materialförsörjning, hur väldokumenterad fyndigheten är samt dess speciella 
materialegenskaper. Enligt SGU är den väldokumenterade fyndigheten vid Skrikarhyttan 
av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning 
på kort och lång sikt. Sökanden har hänvisat till SGU:s utpekande av Skrikarhyttan som 
riksintresse och anger att bergmaterialet i den aktuella täkten har ett så bra kulkvarnsvärde 
som gör att SGU kan betrakta detta som ett riksintressant material. SGU har visserligen 
framhävt bergmaterialets goda egenskaper, men har inte diskuterat förutsättningarna för 
att berget i Engaholm skulle kunna pekas ut som riksintressant. Som anförts ovan anser 
miljöprövningsdelegationen att sökanden inte visat att bergmaterialet kommer att klara ett 
kulkvarnsvärde på 7 eller lägre i verklig produktion, vilket är en förutsättning för att 
materialet ska kunna användas som slitlagerballast till de högst trafikerade vägarna. 
Dessutom framgår inte huruvida fyndigheten är av en sådan omfattning att den kan ha stor 
betydelse för landets materialförsörjning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den 
aktuella fyndigheten varken är tillräckligt utredd avseende kvalitet som omfattning för att 
det ska vara relevant att jämföra området med Skrikarhyttan. Till detta kan tilläggas att 
det inom några mils radie från Alvesta och Växjö finns flera bergtäkter som enligt uppgift 
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(ej motsagt av sökanden) kan producera bergmaterial med ett kulkvarnsvärde under 7. 
Med stöd av vad som anförts ovan anser miljöprövningsdelegationen att sökanden inte har 
visat att brytning av bergmaterial i Engaholm utgör ett angeläget allmänt intresse. 

Såsom det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § 2 p. MB är formulerat krävs även att det 
angelägna allmänna intresset inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Finns det 
en annan plats ska den väljas i första hand, se prop. 2008/09:119 s. 106. Sökanden har 
utrett ett flertal alternativa lokaliseringar och kommit fram till att enbart den sökta platsen 
har den bergkvalitet som eftersöks. Frågan som kvarstår är huruvida det går att utforma 
verksamheten på den sökta platsen så att verksamhet inom strandskyddsområdet undviks. 
Alternativa utformningar av verksamheten är inget som sökanden har redovisat. Exempel 
på alternativa utformningar är att minska brytningsområdet genom att bryta djupare, att 
förskjuta brytningsområdet bort från strandskyddet eller att exkludera den del av 
brytningsområdet som ligger inom strandskydd genom att bryta mindre material. 
Sökanden har således inte visat att intresset att bryta bergmaterialet inte kan tillgodoses 
utanför strandskyddsområdet. 

Sökanden har inte kunnat uppvisa giltigt särskilt skäl för strandskyddsdispens. Ansökan 
om dispens ska därför avslås. Av denna anledning tar miljöprövningsdelegationen inte 
ställning till den ansökta verksamhetens påverkan på strandskyddets syften. 

Avseende tillfartsvägen bör befintlig väg kunna nyttjas inom strandskyddsområdet.  

Naturmiljö 
Den planerade verksamheten ligger inte inom områden som omfattas av formella beslut 
om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken och bedöms inte heller påverka något sådant 
område. 

Utförda naturvärdesbedömningar visar att inga områden med höga naturvärden kommer 
att påverkas av täktverksamheten. Det finns heller inga kända förekomster av 
skyddsvärda arter inom verksamhetsområdet. Verksamheten bedöms inte beröra något 
skyddsvärt naturområde eller komma i konflikt med artskyddsförordningens 
fridlysningsbestämmelser. 

Kulturmiljö 
Sökanden har låtit utföra en arkeologisk utredning som visar att det saknas fornlämningar 
som är skyddade enligt kulturmiljölagen inom det planerade verksamhetsområdet. Det 
finns således inget som hindrar att verksamheten tillåts ur kulturmiljösynpunkt. 
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Miljökvalitetsmål 
Enligt det regionala och nationella miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” ska 
bl.a. användningen av naturgrus minska. Krossat berg kan många gånger ersätta 
naturgrus. Uttag av berg på den aktuella platsen kan således bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmålet och syftet med detta – att bevara värdefulla dricksvattentillgångar och 
vårt natur- och kulturlandskap. Sökanden har genom sin ansökan med 
miljökonsekvensbeskrivning visat hur verksamheten kan påverka flera nationella och 
regionala miljökvalitetsmål. Den ansökta verksamheten bedöms inte hindra möjligheterna 
att uppnå de fastställda målen. 

Seveso 
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagens bestämmelser. Sökanden 
har enligt 22 kap. 1 § 6 p. MB redovisat ett handlingsprogram i ansökan. 
Miljöprövningsdelegationen har enbart översiktligt granskat planen. Den exakta 
utformningen och dess genomförande genom sökandens handlingsprogram hanteras av 
sökanden i samverkan med tillsynsmyndigheten i enlighet med Sevesolagstiftningen.  
Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på innehållet, vilka kommer att beaktas av sökanden. 

Sammanfattande tillåtlighetsbedömning 
Sammantaget bedömer miljöprövningsdelegationen att den föreslagna platsen för 
verksamheten kan accepteras, med undantag för det strandskyddade området. 
Verksamheten bedöms tillåtlig under förutsättning att de åtgärder som sökanden redovisat 
i ansökan genomförs och föreskrivna skyddsåtgärder i detta beslut följs. 

Tillståndsgivna mängder 
Ansökan avser ett totalt uttag om 6 miljoner ton berg. Eftersom täktverksamhet inte 
medges inom strandskyddat område minskar mängden bergmaterial som blir tillgänglig 
för brytning. Då det saknas uppgifter om hur stor minskningen blir väljer 
miljöprövningsdelegationen att inte ändra den totala mängden, även om det bedöms 
osannolikt att denna mängd ska kunna brytas inom tillståndsgivet brytningsområde och 
brytningsdjup. 

Tidsbegränsat tillstånd 
Miljöprövningsdelegationen tidsbegränsar tillståndet (16 kap. 2 § miljöbalken) till 20 år i 
enlighet med sökandens yrkande. 
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Motivering av villkor 
Vid tillståndsprövning ska de förpliktelser som följer av miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler i 2 kap. följas och utifrån dessa regler kan tillståndsmyndigheten fastställa 
villkor för verksamheten vid prövning. 

Villkor 1 (allmänt villkor) 
Det allmänna villkoret innebär att sökanden är skyldig att följa vad som uppgetts i 
ansökan och vad man i övrigt åtagit sig i ärendet om inget annat sägs i detta beslut. 
Formuleringen är i enlighet med nuvarande praxis och innebär att ansökans innehåll och 
övriga åtaganden från sökandens sida får samma juridiska status som övriga villkor i detta 
beslut. 

Villkor 2 (brytningsdjup) 
Sökanden har ansökt om ett maximalt brytningsdjup på +147 meter över havet. 
Miljöbedömningen utgår från dessa förutsättningar. Utökat brytningsdjup kräver ny 
prövning. Minst tre mätpunkter för kontroll av grundvattennivån bedöms behövas i detta 
fall. Mätpunkterna bör spridas ut runt brytningsområdet för att möjliggöra en utifrån 
hydrogeologiska förutsättningar ändamålsenlig kontroll av grundvattennivåerna i 
täktområdet. 

Villkor 3 (gränsmarkering) 
För att möjliggöra tillsyn för såväl exploatörer som tillsynsmyndighet krävs det att 
området för verksamheten är tydligt markerat. 

Villkor 4-5 (arbetstider) 
Borrning, sprängning, skutknackning och förkrossning är de arbetsmoment i en 
täktverksamhet som bidrar till högst bullernivåer i omgivningen. Nämnden för 
myndighetsutövning i Alvesta kommun och Växjö kommun anser att det ska finnas ett 
sommaruppehåll med tanke på närboende. Sökanden motsätter sig att verksamheten 
begränsas under sommaren då produktionen av exempelvis material till asfalt behöver ske 
även sommartid. Av hänsyn till närboende anser miljöprövningsdelegationen att det är en 
rimlig åtgärd att de särskilt bullrande arbetsmomenten inte får förekomma under juli 
månad, en månad då många har semester. Sökanden bör kunna styra verksamheten så att 
det finns tillräckligt med material i upplag för att tillgodose behovet under juli månad.  

Borrning är det enskilda arbetsmoment som normalt ger upphov till de högsta 
bullernivåerna. Sprängning ger upphov till ett kraftfullt kortvarigt buller, och påverkar 
omgivningen främst genom vibrationer och luftstötvåg. Sprängning kan också upplevas 
störande på grund av överraskningsmomentet. Av dessa skäl begränsas borrning och 
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sprängning till att ske helgfri måndag till fredag kl. 08.00-18.00, vilket är en inskränkning 
med en timme på morgonen jämfört med vad sökanden har åtagit sig. 

Sökanden har åtagit sig att inte skutknacka före kl. 07.00. Miljöprövningsdelegationen 
anser att inte heller förkrossning ska få ske före kl. 07.00. 

Övriga moment, såsom finkrossning, sortering, lastning, lossning och transporter, bedöms 
kunna ske de tider som sökanden föreslagit (kl. 06.00-18.00) utan att oacceptabla 
störningar för närboende uppkommer. 

Det bör vara möjligt att genomföra mindre bullrande reparations- och underhållsarbeten 
även andra tider än dagtid på vardagar. Dessa moment regleras därför inte särskilt i 
villkoret. I enlighet med sökandens förslag ges möjlighet till frånsteg från de föreskrivna 
tiderna om det uppstår ett akut behov av material, exempelvis vid halkbekämpning och 
lagning av väg. Till skillnad från sökandens förslag begränsas dock undantaget till att 
enbart gälla lastning och uttransport av täktmaterial. Det åligger verksamhetsutövaren att 
planera verksamheten så att den ordinarie verksamheten kan ske inom de föreskrivna 
arbetstiderna. Möjligheten till undantag bör tillämpas restriktivt. 

Villkor 6 (damning) 
Spridning av damm ska begränsas så långt som möjligt. Om olägenheter av damning 
uppkommer i omgivningen är det verksamhetsutövarens ansvar att vidta åtgärder så att 
olägenheterna upphör. Upplag, körplaner, transportvägar och laster kan vid behov 
bevattnas eller övertäckas. Stoftspridning från krossverk och andra processer kan 
förhindras genom inkapsling, bevattning eller att verksamheten temporärt avbryts vid 
ofördelaktiga vindförhållanden. Utöver vad som anges i sökandens förslag föreskrivs att 
salt inte ska användas som medel för att binda damm, eftersom klorider kan förorena 
grundvattnet.  

Villkor 7 (skyddsåtgärder mot fallrisk) 
Huvudsyftet med villkoret är att påkalla uppmärksamhet och minska risken att människor 
faller ner från bergskanten. Villkoret är i huvudsak utformat i enlighet med sökandens 
förslag. 

Villkor 8 (skyddsåtgärder vid sprängning) 
Sprängningar kan upplevas som obehagliga på grund av överraskningsmomentet. Därför 
bör de föregås av en varningssignal. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete 
(AFS 2007:1) finns bl.a. regler om att varning om förestående sprängning ska ges till alla 
som kan komma att beröras av sprängningen. Det är lämpligt att använda sig av samma 
formulering och inte ange att det enbart ska gälla närboende inom en kilometer från 



 

BESLUT 46 (53) 

2019-08-26              551-9381-2017 
 

 

 

täkten, som sökanden föreslagit. Som utgångspunkt kan en kilometer vara ett lämpligt 
avstånd, men det beror på förutsättningarna i det enskilda fallet. Det är rimligt att 
informationen ges minst två dygn i förväg. Hur information ska ges anges lämpligast i 
kontrollprogrammet. Till skillnad från sökandens förslag anges inte i villkoret att området 
ska spärras av för allmänheten då detta finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Villkor 9 (buller) 
Villkoret föreskrivs i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller, rapport 6538, vilket är praxis och är i enlighet med vad sökanden har 
yrkat. Eftersom det är en nyetablering av en bergtäkt är det motiverat att kontrollera 
ljudnivåerna under de första tre åren. Därefter är det lämpligt att kontroll sker så snart det 
görs förändringar i täktverksamheten som kan medföra ökade bullernivåer i omgivningen 
eller om tillsynsmyndigheten begär en sådan kontroll.  

Villkor 10-11 (bullerdämpande åtgärder) 
Bullerutredningen visar att det är en förutsättning att en bullerdämpad borrigg används för 
att bullervärdena ska kunna innehållas i alla situationer. 

Kraven gällande bullervallen ställs i enlighet med rekommendationen i ansökans 
bullerutredning. 

Villkor 12-13 (vibrationer och luftstötvågor) 
De villkor som föreskrivs för vibrationer och luftstötvågor är satta utifrån mänskliga 
komfortnivåer och inte utifrån risk för skada på byggnader. Nivåerna 4 mm/s respektive 
120 Pa har blivit praxis. Sökanden har förslagit villkor för luftstötvågor och 
markvibrationer som medger mildare krav vid upp till var fjärde sprängning. I mål nr M 
9233-13 av den 28 augusti 2014 fastställde Mark- och miljööverdomstolen att 
markvibrationer och luftstötvågor från en bergtäkt fick uppgå till den högre nivå som 
sökanden föreslår (6 mm/s respektive 150 Pa) vid högst 10 % av mättillfällena per år. 
Miljöprövningsdelegationen anser att det i detta fall, med ca 10-15 sprängningstillfällen 
per år, är lämpligt att uttrycka det som att den högre nivån endast kan tillåtas vid ett av de 
senaste tio sprängningstillfällena. 

Villkor 14-16 (kemiska produkter och avfall) 
Krav på invallning ställs normalt på miljöfarliga verksamheter som förvarar kemiska 
produkter och/eller farligt avfall. Invallningen bör utformas så att den rymmer den största 
behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym. Detta är ett vanligt krav 
och bedöms tillräckligt i detta fall. Fordonsbränsle ska dock kunna förvaras utanför 
invallning om de förvaras i dubbelmantlade cisterner. För att minska risken för spill och 
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läckage ska samtliga tankar och cisterner vara försedda med överfyllnads- och 
påkörningsskydd. Notera att diesel klassas som en kemisk produkt. Kemiska produkter 
som förekommer i fordon och maskiner för den normala driften av dessa omfattas inte av 
ovanstående krav. 

Uppställning av maskiner på andra tider än arbetstid bör ske på ytor som förhindrar att 
diesel och andra fordonskemikalier riskerar att nå mark och grundvatten. Denna 
försiktighetsåtgärd bör även ske vid tankning och service. Den skyddsutrustning och de 
anordningar som används för att uppfylla villkoret bör vara av kemikalieresistent material 
och konstruerade helt utan otätheter. 

Uppkomsten av avfall ska minimeras. Avfall som ändå uppstår ska i första hand 
återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och i sista hand deponeras. 
Kretslopp ska alltid eftersträvas. Förslitet material och skrot bör omgående omhändertas i 
syfte att det inte ska kunna förorena mark eller vatten. 

Villkor 17-18 (utsläpp till vatten) 
Det vatten som avleds från täktområdet ska passera en sedimentationsanläggning. 
Anläggningen bör vara ändamålsenligt utförd och dimensionerad för de mängder vatten 
som maximalt kan behöva tas omhand samtidigt. Det är viktigt att kontroll sker av 
utgående vatten från sedimentationsanläggningen för att få kunskap om dess funktion. 
Provtagningen bör ske så jämnt fördelat över året som möjligt. 

Villkor 19 (efterbehandling) 
För villkor om efterbehandling av täktområden bör en av utgångspunkterna vara att gynna 
den biologiska mångfalden i området (Prop. 2008/09:144 s. 14). Sökanden har angett att 
det finns goda förutsättningar att genomföra en efterbehandling som gynnar den 
biologiska mångfalden, bl.a. har sökanden åtagit sig att anlägga hyllor för berguv och 
minst en svagt sluttande strand. Det är rimligt att fastställa att efterbehandlingens 
huvudsakliga mål ska vara att gynna den biologiska mångfalden. Ytterligare åtgärder än 
de som sökanden har åtagit sig bör genomföras. Exempelvis bör möjligheten att anlägga 
ytterligare svagt sluttande stränder undersökas. En annan viktig aspekt är säkerheten. 
Täktområdet ska utformas så att risken för fallolyckor minimeras. Genom att fastställa att 
samråd med tillsynsmyndigheten om slutlig efterbehandling ska inledas senast tre år 
innan tillståndstidens utgång skapas förutsättningar för att genomföra en lämplig 
efterbehandling inom tillståndstiden. 
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Villkor 20 (biologisk mångfald) 
Villkoret föreskrivs i enlighet med sökandens åtagande. Miljöprövningsdelegationen 
anser att det är viktigt att dessa intressen beaktas under brytningstiden. 

Villkor 21 (kontrollprogram) 
Kontrollprogrammet ska syfta till att möjliggöra en bedömning av om villkoren i 
tillståndet följs. En del villkor innehåller en hänvisning till kontrollprogrammet avseende 
hur och hur ofta värdena ska kontrolleras. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, 
mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges för dessa villkor. Kontrollprogrammet är ett 
levande dokument och det kan uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att revidera 
det. 

Delegering till tillsynsmyndighet att fastställa villkor 
Enligt 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § tredje stycket MB får miljöprövningsdelegationen 
överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av mindre betydelse.  

Sökanden har åtagit sig vissa åtgärder som sparande av skog och uppförande av vallar 
(söder, väster och öster om brytningsområdet) som inte specifikt regleras i tillståndet. 
Tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att när frågorna blir aktuella närmare kunna ställa 
krav på utförande eller utformning av dessa skyddsåtgärder.  

Miljöprövningsdelegationen bemyndigar dessutom tillsynsmyndigheten att, om så 
behövs, besluta om ytterligare villkor om åtgärder mot damning, närmare utformning av 
yta för tankning och parkering av fordon och maskiner, utformning och dimensionering 
av reningsanläggning för det vatten som släpps ut, utformning av efterbehandlingen samt 
kontroll. Samtliga av dessa frågor berör villkor som har meddelats. 

Sökanden har angett att eldrift blir aktuellt på sikt, och då till efterkrossdelen. 
Tillsynsmyndigheten bemyndigas därför att föreskriva om villkor beträffande anslutning 
av stationära anläggningar, såsom efterkross och sorteringsverk, till det fasta elnätet. 

Ekonomisk säkerhet 
Enligt 16 kap. 3 § miljöbalken kan ett tillstånd för sin giltighet göras beroende av att den 
som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för avhjälpande av en 
miljöskada och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Tillstånd 
till täkt får ges endast om det för uppfyllandet av de villkor som ska gälla för tillståndet 
ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 § MB. Det är sökanden som måste visa att den erbjudna 
säkerheten är betryggande. Säkerheten bör bedömas med utgångspunkt i kostnaderna för 
avhjälpande eller återställande. Eftersom huvudsyftet med kraven på att ställa säkerheter 
är att skydda samhället från risken att behöva svara för kostnader för efterbehandling bör 
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säkerheten uppnå detta syfte. En säkerhet bör därutöver inte vara större än vad som 
behövs och inte heller administrativt kostsam. Det är visserligen svårt att finna säkerheter 
som inte är kostsamma för verksamhetsutövaren och samtidigt erbjuder full säkerhet för 
samhället. Ambitionen bör därför vara att till en rimlig kostnad för verksamhetsutövaren 
minimera risken för att samhället får bära avhjälpandekostnaden (se prop. 2006/07:95 s. 
135). 

I Miljösamverkan Sveriges rapport ”Efterbehandling av täkter – En förtäkt vägledning” 
från år 2006 finns en modell för att beräkna den ekonomiska säkerheten för en 
täktverksamhet. Sökanden har utgått ifrån Miljösamverkan Sveriges modell och beräknat 
på följande sätt:  

- Beräkningen görs för tillståndstiden +2 år. 
- Beräkning med 4 kr/m2 för verksamhetsytan (enligt Mark- och miljööverdomstolens 

dom den 3 april 2012, mål nr M 6204-11). 
- 2 % uppräkning enligt riksbankens prognos. 
- 14 kr/m2 för brytningsområdet (uppräknat med KPI från 2006 då beloppet 

uppskattades vara 12 kr för berg). 

Sökanden har dock gjort ett avsteg. Beräkningen har baserats på att endast 50 % av 
brytningsområdet behöver efterbehandlas, eftersom en täktsjö planeras och bergskanter 
lämnas kvar i stora delar av täkten. 

Sökanden föreslår en säkerhet på 2 400 000 kr. 

Om hela brytningsområdet inkluderas i beräkningen blir säkerheten 3 810 000 kr. 

Även i en bergtäkt som inte bildar en täktsjö kan bergskanter lämnas kvar i stora delar av 
täkten. Miljöprövningsdelegationen anser att ovanstående modell är tillämplig, men 
bedömer att det inte finns skäl att endast basera beräkningen på en del av 
brytningsområdet. Tillstånd medges inte för den del av verksamhetsområdet som omfattas 
av strandskydd. Säkerheten bör anpassas efter detta. Miljöprövningsdelegationen 
fastställer att säkerheten ska uppgå till 3 080 000 kr. 

Sammanfattande bedömning 
Miljöprövningsdelegationen har prövat verksamheten utifrån miljöbalkens mål och 
allmänna hänsynsregler samt med hänsyn till rådande miljökvalitetsnormer och de 
miljökvalitetsmål riksdagen fastställt. Mot bakgrund av de åtaganden sökanden gjort och 
de villkor som föreskrivs för verksamheten bedömer miljöprövningsdelegationen att 
tillstånd kan lämnas för verksamheten med undantag för det strandskyddade området. 
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Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län. I 
beslutet deltog ordförande Johan Bergelin och miljösakkunnig Lotta Bohman. 
Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Gustav Montelius. 

Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens 
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Bilagor 

1. Exploateringskarta 
2. Kungörelsedelgivning och hur man överklagar 
3. Kungörelse 

 

Kopia 
Naturvårdsverket (e-post) 
Havs- och Vattenmyndigheten (e-post) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (e-post) 
Sveriges geologiska undersökning (e-post) 
Trafikverket (e-post) 
Försvarsmakten (e-post) 
Länsstyrelsen i Kronobergs län (e-post) 
Alvesta kommun (e-post) 
Växjö kommun (e-post) 
Länsstyrelsen Kalmar län, miljöenheten (e-post) 
Skatteverket, Att. Fastighetstaxering, Söderhamn (e-post) 
Naturskyddsföreningen i Alvesta (e-post) 
Naturskyddsföreningen i Växjö, Att. Kerstin Allvin (e-post) 
Miljöpartiet de gröna i Alvesta, Att. Anita Thörn von Rosen (e-post) 
Alvesta Alternativet, Att. Jan Franzén (e-post) 
Gemla Samhällsråd, Att. Nils-Erik Magnusson (e-post) 
Marcus Knutsson (e-post) 
Anders Grönvall (e-post) 
Anna Larsson (e-post) 
Andreas Larsson (e-post) 
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Anders Lindgren (e-post) 
Ulrika Gunnarsson (e-post) 
Carl Nybäck (e-post) 
Roger Johansson (e-post) 
Caroline Nyd (e-post) 
Jan-Christer Andersson (e-post) 
Johan Runesson (e-post) 
Jonatan Jansson (e-post) 
Jonna Brandi (e-post) 
Julia Utbult (e-post) 
Martina Böök (e-post) 
Nils-Olof Hansson (e-post) 
Anita Nordström (e-post) 
Olle Nordström (e-post) 
Staffan Andersson (e-post) 
Stephanie Ellfors (e-post) 
Ulf Wiksten (e-post) 
My Hedal och Jonatan Jansson, Södra vägen 355 73 Gemla 
 
 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Det gulmarkerade området i den
sydöstra delen av verksamhets-
området berörs av strandskydd.
Där får ingen verksamhet 
bedrivas i enlighet med beslut 
551-9381-2017.
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Miljöprövningsdelegationen  
 

  

 

 
Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 
Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010 223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 
UPPLYSNING OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 
Miljöprövningsdelegationen förordnar enligt 49 § delgivningslagen att delgivning av detta 
beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelseannons införs i Smålandsposten och Post & 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt hos aktförvararen, 
kommunkansliet i Alvesta kommun, Centralplan 1, Alvesta. 
 
Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från datum för detta beslut, under 
förutsättning att kungörelsen inom tio dagar införts i ovannämnda tidningar. 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET 
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Observera att 
överklagande skickas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län,  
391 86 KALMAR eller per e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. 
Miljöprövningsdelegationen prövar om överklagande inkommit i rätt tid innan den 
skickas vidare till domstolen.  
 
Överklagande ska innehålla 
• diarienummer för beslutet som överklagas, 
• vad som anförs mot beslutet och på vilket sätt det bör ändras, 
• kontaktuppgifter så att eventuell kommunikation i ärendet kan ske effektivt. 
 
Ombud 
Om frågan hanteras via ombud ska en fullmakt för detta bifogas överklagandet. 
 
Ytterligare upplysningar 
Vid frågor, kontakta gärna som den som varit föredragande i beslutet via länsstyrelsens 
växel på telefonnummer 010-223 80 00.  
 
 
 
Överklagande ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 30 september 
2019.
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Miljöprövningsdelegationen  
 

  

 

 
Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 
Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010 223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 
 
 

Miljöfarlig verksamhet, beslut 
 
Swerock AB har fått tillstånd till täkt av berg på del av fastigheten Engaholm 1:1 i 
Alvesta kommun. Tillståndet medger täkt av högst 6 miljoner ton berg med ett årligt 
maximalt uttag av 300 000 ton. 

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och 
hos aktförvararen vid kommunkansliet i Alvesta kommun, Centralplan 1, Alvesta. 

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som 
lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. 
Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 30 september 2019. 

Ange diarienummer 551-9381-17. 
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