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SAKEN 

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Österbodarna 1:9 i Alingsås 

kommun 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut endast på följande sätt. 

Tillståndet tidsbegränsas till 2031-12-31. 

Villkor 6, 7 och 19 ges följande lydelser: 
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6. Buller från täktverksamheten inklusive transporter mellan 

verksamhetsområdet och väg E20 får inte utomhus vid bostäder överskrida 

följande nivåer: 

 

Ekvivalent ljudnivå 

Vardag kl. 07.00-18.00  50 dB(A) 

Sön- och helgdag kl. 07.00-22.00 45 dB(A) 

Kväll kl. 18.00-22.00 45 dB(A) 

Natt kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 

 

Momentana ljud vid arbete nattetid (kl. 22.00-07.00) får inte vara högre än 55 

dB(A) utomhus vid bostäder. 

 

De angivna ekvivalentvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätningar 

eller närfältsmätningar med beräkningar. Kontroll ska ske inom 6 månader 

efter att verksamheten påbörjats och därefter så snart det skett förändringar i 

verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller då 

tillsynsmyndigheten bestämmer. 

 

Om de angivna bullernivåerna överskrids ska bolaget vidta omedelbara och 

tillräckliga åtgärder så att värdena kan klaras. 

 

7. Starkt bullrande verksamhet som borrning, sprängning, förkrossning och 

skutknackning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till och med 

fredag kl 07-18. Efterkrossning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag 

till och med fredag kl 07-20. 

 

19. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

Förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 

månader efter att tillståndet tagits i anspråk. Programmet ska bl. a. omfatta 

provtagning av vattenkvaliteten. 

 

Övriga överklaganden avslås. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Sedan Swerock AB (bolaget) ansökt om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten 

Österbodarna 1:9 i Alingsås kommun (fastigheten) beviljade 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

(delegationen) tillstånd till verksamheten samt beslutade om vissa villkor för denna. 

Delegationens beslut har nu överklagats av bolaget och ett antal närboende. 

 

YRKANDEN M.M. 

Släviksvägens samfällighetsförening har yrkat att delegationens beslut upphävs. 

 

Ann-Charlotte Richardson och George Richardson (makarna Richardson) har i 

första hand yrkat att delegationens beslut upphävs. I  andra hand har de yrkat att 

tillståndet förenas med följande villkor. 

- Att bolaget innan verksamheten påbörjas ska anlägga bullervallar mellan E20 

och de nämast liggande fastigheterna söder/sydost om vägen.  

- Att bolaget återplanterar skog på det avverkade området samt runt den tänkta 

arbetsplatsen för att skapa en bullerdämpande ridå. 

- Att bolaget innan verksamheten påbörjas och sedan med jämna mellanrum ska 

utföra mätningar av halten finpartikulärt material inomhus i närbelägna hushåll 

utan brukare av tobak. 

 

Thomas Blomgren har i första hand yrkat att delegationens beslut upphävs. I andra 

hand har han yrkat att tillståndet förenas med följande villkor.  

- Alla personer som exponeras av kvartshaltigt stendamm bör genomgå ett årligt 

spirometritest.  

- Krav på besiktning av oljdeponin.  

- Starkt bullrande verksamhet bör begränsas till vardagar kl. 07.00 – 16.00.  

- Trafik till och från täkten bör ej ledas via trafikplats Västra Bodarna. 

 

Ingemar Ericsson, Lisbeth Eriksson, Birgit Hellquist, Per-Olof Hellquist, Fija 

Wersén, Anders Yngersten, Andreas Wörner och Annica Wörner  
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(I. Ericsson m.fl) har i första hand yrkat att delegationens beslut upphävs. I andra 

hand har de yrkat att tillståndet tidsbegränsas till 2010 och att det förenas med 

följande villkor. 

- Lastbilstransporter till och från täktområdet får endast ske väster om E20.  

- Den bullervall som bolaget åtagit sig att utföra ska vara färdigställd innan 

brytning får ske.  

- Starkt bullrande verksamhet, som avses i villkor 7 i delegationens beslut, får 

inte förekomma under perioden juni-augusti varje år. 

 

Ingvar Holmström har i första hand yrkat att delegationens beslut upphävs och att 

bolagets ansökan avvisas, alternativt avslås. I andra hand har han yrkat att tillståndet 

tidsbegränsas till den 31 december 2015 och att villkoren i tillståndet ändras och 

kompletteras enligt följande. 

- Den bullervall som bolaget åtagit sig att utföra ska vara uppförd innan 

täktverksamheten får påbörjas. 

- Tunga transporter till och från täktområdet ska ske på lokalvägen på den västra 

sidan om E20. Utfart och påfart till E20 ska ske vid trafikplats Västra Bodarna. 

- Villkor 4 ska förses med tillägget ”Insynsskydd i form av befintlig trädbarriär 

ska behållas”. 

- Sista stycket i villkor 6 ska utgå. 

- Villkor 7 ska förses med tillägget ”sådan verksamhet får dock inte bedrivas 

under perioden 1 juni - 30 augusti varje år. 

 

Bolaget har medgett att anlägga en bullervall i samband med avbaningen samt att 

trädbarriären ska behållas som insynsskydd. Bolaget har bestritt motparternas 

övriga yrkanden och för egen del yrkat följande ändring av villkoren i delegationens 

beslut. 

- Att villkor 7 ändras så att det får följande lydelse. 

”Starkt bullrande verksamhet som borrning, sprängning, förkrossning och 

skutknackning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till fredag  

kl. 07 - 18. Efterkrossning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till 

fredag kl. 07 - 20. Utlastning, transport, underhåll, reparationer och annan 

mindre bullrande verksamhet får ske även på andra tider.” 
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- Att villkor 19 ändras så att det får följande lydelse. 

”Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Förslag till 

kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att 

tillståndet tagits i anspråk. Programmet ska bl.a. omfatta provtagning av 

vattenkvalitén.” 

 

Länsstyrelsen har medgett bolagets yrkanden och bestritt övriga yrkanden. 

 

Samtliga närboende som klagat har bestritt bolagets yrkanden. 

 

Släviksvägens samfällighetsförening har till stöd för sin talan anfört i huvudsak 

följande.  

 

Trafik 

Det är högst olämpligt att förlägga en bergtäkt i direkt anslutning till den lokalväg 

som är skolväg för de barn som bor i området. Det är oklart om delegationen har 

fog för sitt påstående att företaget visat på realistiska lösningar som innebär att den 

tunga trafiken inte behöver blandas med gång- och cykeltrafikanter. En cykelbana 

mellan Hagtorslätt och Hästeryd hjälper inte trafikanter från Hallstorp, Slävik och 

Hästeryd. Resten av sträckan från täkten till Västra Bodarna saknar gång- och 

cykelbana och ingen vägbelysning är planerad för denna sträcka. Trafikverkets 

beslut om hel trafikplats vid Hästeryd hjälper bara situationen delvis eftersom tung 

trafik ändå kommer att vara tillåten på lokalvägen. Även om det byggs ett helt mot 

kvarstår riskerna för oskyddade trafikanter vid in- och utfarten från täkten. Bolagets 

förslag att cyklister ska använda den gamla Kungsvägen är orealistisk eftersom den 

består av en gammal skogskörväg med mycket ojämnt underlag och den dessutom 

är en lång omväg. 

 

Insyn 

En bergtäkt förfular området. De siktlinjer som omnämns i beslutet är gjorda innan 

den nya lokalvägen byggdes. Den öppning i berget som gjorts för den nya 

lokalvägen innebär helt fri sikt från flera fastigheter rakt in i täktområdet. Även från 

lokalvägen kommer det bli fri sikt in i täktområdet. Ett fem meter högt insynsskydd 
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kommer inte lösa problemet eftersom en del av verksamheten kommer ske på 

höjder långt över denna nivå. Att använda plank eller containrar som insynsskydd 

vore att förfula området.  

 

Buller 

De bullerberäkningar som gjorts är osäkra. Boende på fastigheten Slävik 1:27 har 

väckts tidigt på mornarna av skutknackning och krossning som utförts under 

lokalvägsbygget i Hästeryd. Förklaringen kan vara att de topografiska 

förutsättningarna kan göra att ljudet i verkligheten kan spridas på annat sätt än vad 

beräkningsmodellerna prognostiserar. Det är en stor försämring av livskvaliteten att 

inte kunna sova med öppet fönster under sommarsemestern. Den oro för att detta 

buller kommer bli vanligt i framtiden som flera boende i området gett uttryck för 

utgör risk för psykisk ohälsa. Hänsyn har inte tagits till SNV RR 1978:5 rev 1983 

där det anges att skutknackning och liknande impulsiv verksamhet inte får överstiga 

45 dB(A) ekvivalent ljudnivå som riktvärde. Det förefaller dessutom problematiskt 

att använda ekvivalent ljudnivå som riktvärde eftersom skutknackning är ett ettrigt 

momentant ljud som är väldigt genomträngande just när det pågår.  

 

Lokalisering 

Att Alingsås kommuns översiktsplan anger platsen för en eventuell framtida 

bergtäkt verkar starkt ha påverkat ansökan. Andra motiv som rör intresse för 

boendemiljö och utveckling som ger plats för fler att bo i detta område tas det ingen 

hänsyn till. Utbyggnaden av E20 kommer vara avslutad innan täktverksamheten 

påbörjats varför argumentet att bergmassor behövs vid utbyggnaden inte längre är 

relevant. Täkten planeras samtidigt som länsstyrelsen nyligen beslutat om att inrätta 

ett naturreservat i området pg.a. dess unika natur- och kulturmiljö. Det saknas 

samordning kring hur naturen lämpligast används. 

 

Makarna Richardson har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande.  

 

Behov 

Ärendet har dragit ut så på tiden att argumentet att täkten skulle förse E20 med 

material vid utbyggnaden av sträckan Ingared-Alingsås är överspelad. Den 
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planerade utbyggnaden av E20 genom Alingsås kräver inga större massor berg och 

trafikverket planerar att mestadels omplacera material för att kunna fullfölja sina 

arbeten. Trafikverket har skjutit upp ombyggnaden av E20 Tollered-Ingared pg.a. 

kostnader för att omhänderta stora massor berg som måste bort. Det vore naturligt 

att Trafikverket använde dessa bergmassor när genomfart Alingsås genomförs. Det 

är inte lämpligt att täkten ska förse hela Göteborgsregionen med material eftersom 

avståndet mellan bergtäkt och leveransplats enligt bolaget inte bör överstiga 20 km. 

Det är 40 km mellan fastigheten och Göteborg. Inom Alingsås kommun finns minst 

fyra fungerande bergtäkter som kan tillfredställa kommande behov i närområdet. 

Östads stiftelses bergtäkt kan leverera alla produkter som behövs vid en framtida 

utbyggnad av E20 genom Alingsås. Länsstyrelsen har inte bemött frågan om att 

Alingsåsområdet allt mer kommer att utvecklas som bosättningsort för Göteborgs- 

och Lerumsområdet. SGU har inte haft tillgång till provmaterial från den planerade 

täkten inför sitt yttrande i målet. Domstolen har alltså inga opartiska utvärderingar 

av berganalysen att gå efter vad beträffar lämpligheten att den planerade täkten kan 

producera material lämpligt för vissa avsnitt i ett vägbygge. 

 

Buller, trafik m.m. 

Transporterna till och från verksamheten kommer att påverka deras närmiljö mycket 

negativt genom buller, damning, avgasföroreningar, fara för oskyddade trafikanter 

som skolbarn och gående. Den fem meter höga bullervall som bolaget erbjudit sig 

att anlägga kommer kanske skärma av ljud från trafiken till och från verksamheten 

men inte från buller som genereras vid täktområdet genom borrning och sprängning 

och inte heller från buller när lasbilar på väg från bergtäkten accererar ut på E20. 

Klargörande behövs för om verksamheten ska omfatta ytterligare anläggningar för 

t.ex. asfaltskokning och krossning. Det saknas en långsiktig plan för hur den tänkta 

bergtäkten ska bearbetas. Bolagets yrkande om möjlighet att få efterkross på 

kvällstid beror på att efterkrossen har lägre kapacitet än förkrossen. Detta argument 

är helt kommersiellt till bolagets fördel på bekostnad av ortsbefolkningens hälsa. 

Länsstyrelsens förslag att regelbundet tillåta momentana bullernivåer på upp till 55 

dB(A) kan inte accepteras. Bullerutredningen grundar sig på oklara ingångsdata och 

ett okänt dataprogram. Domstolen borde ge bolaget i uppgift att låta utföra riktiga 

bullermätningar på olika avstånd från följande bullrande aktivitet på representativa 
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höjder: Skutknackning, arbete med för- och efterkross och högt belägna borrarbeten 

med förknippade sprängningar. En studie av under hur många arbetsår bolaget 

kommer arbeta på en höjd ovanför de planerade bullernedsättande åtgärderna 

saknas. Under en 12 timmars arbetsdag kan man förvänta sig att en tung lastbil 

trafikerar tillfarterna till täkten var sjätte minut. Av utredningen framgår inte om det 

är sannolikt med försäljning av bearbetade produkter som t.ex. asfalt och vilka 

konsekvenser sådan verksamhet skulle ha för transportbilden. Buller som uppstår 

från följdverksamheter och medföljande transporter har inte utretts varför 

miljökonsekvensbeskrivningen brister i omfång och utförlighet. Lokalvägen har 

byggts så att allt buller i samband med en eventuell bergtäkt kommer att förstärka 

ljudnivåerna på grund av ekoeffekter. Vägverkets normer för maximala nivåer på 

buller från trafik och åtgärder mot dessa har inte beaktats.  

 

Damning och övriga störningar 

En bergtäkt skulle medföra negativa konsekvenser för bygdens skönhet och för 

kulturbygden Hemsjö. Åteplanteringen av skog bör ske omedelbart, det är 

oacceptabelt att vänta till efter verksamhetens avslutande. Om arbete vid täkten 

tillåts nattetid kommer hela trakten påverkas och störas av starkt ljus från platsen. 

Ljuset skulle inneböra förstöring av miljön genom att det bl.a. skulle förstöra 

nattseendet för närboende och möjligheterna att se stjärnhimlen. Bolagets utredning 

indikerar att allt arbete ovanför en höjd av ca 87 m klart kommer synas från 

fastigheten Hästeryd 1:60 och många andra fastigheter i området. Det är välkänt att 

finpartikulärt material från bearbetning av berg i alla dess former kan ha en negativ 

inverkan på människors lungor. Finpartikulärt material sprids över mycket stora 

avstånd och de hus som ligger närmast en bergtäkt kommer att utsättas för 

kontamination. Krossat material producerar massor av damm och bolaget kan inte 

alltid tillämpa dammbekämpande åtgärder. Det föreligger framskridna planer på att 

göra området runt Färgensjöarna till ett naturreservat. Hur kan en bergtäkt vara 

förenlig med ett naturreservat? 

 

Thomas Blomgren har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Från 

fastigheten Österbodarna 1:9 sker avrinning av vatten till Hästerydsbäcken. 

Trollsjön, som ligger i Hästerydsbäckens avrinningsområde är en viktig lekplats för 
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bl.a. grodor. Täktbotten är placerad på så låg nivå att det finns en uppenbar risk för 

att sprickbildning i de översta berglagren kommer göra att vattenbalansen rubbas så 

att vattnet börjar rinna åt ett annat håll än tidigare och att det påverkar våtmarkerna i 

området samt att vattennivån sänks. Detta strider mot miljömålet myllrande 

våtmarker. Frågan om våtmarkerna berörs inte i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Västra Bodarna samhälle är beläget ca 1,2 - 1,5 kilometer från täktområdet i nordlig 

riktning. Här finns dagis, förskola och skola för årskurs ett till sex. Hit kommer det 

kvartshaltiga stendammet spridas. Alla personer som utsätts för dammet bör 

genomgå ett årligt spirometritest. En partikelutredning behöver utföras. Olja från 

tågolyckan i Västra Bodarna har dumpats på den nedlagda soptippen där det belagts 

med ett lager blålera. Med tanke på de vibrationer täktverksamheten kan medföra 

bör en riskanalys av oljedeponin utföras och krav på ytterligare besiktningar ställas. 

Täkttillstånd ska inte beviljas innan oljan har sanerats. Starkt bullrande verksamhet 

bör begränsas till vardagar kl. 07.00 – 16.00. Trafik till och från täkten bör ej ledas 

via trafikplats Västra Bodarna. 

 

I. Ericsson m.fl har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. God 

hushållning med bl.a. naturresurser innebär att sökanden ska ha visat att ett klart 

behov föreligger av det som ska utvinnas för att ett ingrepp i naturmiljön ska få 

göras. Kommersiella skäl ska inte vägas in. Bolagets behovsredovisning är mycket 

grund och i väsentlig del felaktig. Anledningen till att den 13 år gamla 

översiktsplanen redovisar det aktuella området som möjligt för bergtäkt är att 

ombyggnaden av E20 vid den tiden bedömdes kräva stora mängder krossmaterial. 

Numera står det klart att E20 inte kräver något material som skulle kunna motivera 

den aktuella täkten. Detta innebär att såväl översiktsplanen som 

materialförsörjningsplanen bör ses över. Alingsås tätort och Floda/Lerumsområdet 

har inte behov av en ny bergtäkt. Frågan har inte prövats ordentligt av delegationen. 

Flera bostadsbyggnader ligger på kortare avstånd än 500 meter från den planerade 

täkten. Ett bostadshus ligger endast på ett avstånd om ca 350 meter. Ett tillstånd är 

därför oförenligt med Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete. 

 

Ingvar Holmström har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är undermålig och kan inte godkännas. 
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Miljökonsekvenserna av verksamheten är inte tillräckligt utredda. Behov av 

material från täkten föreligger inte och lokaliseringen är undermålig. En godkänd 

miljökonsekvensbeskrivning är en processförutsättning. Samråd har inte utförts på 

ett korrekt sätt. Tillståndet ska därför upphävas. Om tillstånd meddelas ska det 

tidsbegränsas eftersom det inte finns skäl att i detta fall meddela ett tidsobegränsat 

tillstånd. Ytterligare villkor behöver då föreskrivas för att minska risken för att 

verksamheten orsakar skada eller olägenhet på människors hälsa och miljö.  

 

Behov 

Att täkten skulle behövas för utbyggnaden av E20 är inte längre ett relevant 

argument eftersom vägen är i det närmaste färdigställd. Inte heller i övrigt finns 

behov av det aktuella materialet som kan produceras av andra täkter i närområdet. 

Det åligger bolaget att visa att det finns behov av materialet. Mot bakgrund av det 

definitiva ingrepp i naturen som sker vid nyetablering av en täkt ska stor vikt läggas 

vid att lokaliseringen är den rätta och att behov av materialet från täkten faktiskt 

föreligger. Att täktens lokalisering stämmer med materialförsörjningsplan och 

översiktsplan är inte avgörande för att lokaliseringen ska kunna godtas. Att öppna 

en ny täkt i regionen främst av konkurrensskäl kan inte anses som god hushållning 

med naturresurser. Tillstånd har beviljats i strid mot bestämmelserna i 2 och 3 kap 

miljöbalken.  

 

Buller 

Påverkan från trafikens buller på närboende är inte tillräckligt utredd. Det fulla 

motet leder till att stor del av täkttrafiken kommer gå öster om E20, mycket nära 

bl.a. hans fastighet Hästeryd 1:2. Samtliga transporter från Göteborg till täkten och 

alla transporter som ska norrut kommer passera på den östra sidan av E20. 

Utgångspunkt för störningarna från täkttrafiken är den tillståndsgivna mängden och 

inte en antagen normalproduktion. Det är oklart vilken utredning som ligger till 

grund för delegationens slutsats att de ekvivalenta ljudnivåer som normalt 

föreskrivs som acceptabla inte kommer att överskridas även med maximalt antal 

transporter till och från täkten inberäknade. Det är också oklart vilka fastigheter 

som omfattas av delegationens slutsats. Vidare berör bullerutredningen inte 

maxnivåerna avseende momentana ljud som är tillämpliga nattetid. Även 
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Miljönämnden i Alingsås kommun har ansett att länsstyrelsen bör avvakta med sitt 

beslut till dess att en ny bullerutredning inhämtats.  

 

Vatten 

Miljönämnden i Alingsås kommun har tillstyrkt ansökan under förutsättning att 

försiktighet med överskottsvattnet iakttas generellt men i synnerhet under den för 

öring känsliga perioden 1 oktober – 30 april. Arbeten och åtgärder som kan leda till 

grumling eller annan förorening av vatten ska så långt som möjligt förläggas vid 

annan tid än under denna period. Motsvarande villkor har dock inte fastställts av 

delegationen. Verksamhetsområdet är beläget inom vattenskyddsområdet för 

Färgens vattentäkt och transporterna till och från täkten kommer att gå genom det 

inre skyddsområdet. Trots detta har tillstånd meddelats med den enda restriktionen 

för sökanden att uppföra en sedimentationsanläggning i enlighet med sitt åtagande. 

Avrinningen från det aktuella verksamhetsområdet leds till sjön Färgen som är en 

dricksvattentäkt. Avrinningen leds via Hästerydsbäcken där det enligt uppgift 

förekommer öring. Verksamhetens påverkan på grund och ytvatten är inte 

tillräckligt utredd. Vattenförekomsten i sjön Färgen har bedömts ligga i riskzonen 

för att inte uppfylla god ekologisk status 2015. Mark- och miljödomstolen bör 

därför överväga om tillstånd till verksamhet kan beviljas utan att det är utrett att 

verksamheten inte kommer påverka vattenförekomstens status. Frågan om 

verksamhetens påverkan på enskilda brunnar och vattentäkten är inte tillräckligt 

utredd. Mot bakgrund av de oklarheter som finns i utredningen är delegationens 

utformning av villkor 19 ett minimikrav. Mot denna bakgrund finns det också skäl 

att tidsbegränsa tillståndet.  

 

Insyn, landskapsbild m.m. 

Det insynsskydd som framgår av samrådet och ansökan är decimerat och det är 

tveksamt om den tunna trädbarriär som finns bevarad kommer att stå kvar 

oberoende av aktivt ingripande från sökanden. Syftet med ett insynsskydd är i första 

hand att undgå den påverkan verksamheten kan ha på landskapsbilden och 

kulturmiljön i området, inte minst för närboende. På senare år har området runt sjön 

Stora Färgen uppmärksammats som ett viktigt strövområde. I det arbetsmaterial 

som finns upprättat anges bl.a. att landskapet kring Färgensjöarna har betydande 
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ekologiska värden. Täktverksamheten kan antas ha betydelse för området genom 

bl.a. bullerstörningar och påverkan på vatten. Statens Geologiska Undersökningar 

(SGU) har inte beretts tillfälle till yttrande i målet. Det kan inte uteslutas att SGU 

har synpunkter att komma med. Mot bakgrund av de förändringar som skett efter 

ansökans ingivande och vilken påverkan detta har på landskapsbilden samt hur 

dessa påverkar buller och damning är samrådet inte korrekt utfört.  

 

Bolaget har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande.  

 

Skyddsåtgärder 

De av bolaget föreslagna skyddsåtgärderna är av sådant slag att tillståndet inte 

behöver tidsbegränsas. Tillståndet är dessutom väl avgränsat vad gäller mängd, yta 

och djup. Avbaningsmassorna läggs upp på + 80 meter så att en 5 meter hög 

bullervall anläggs mot öster. Denna uppförs under etapp ett i samband med 

avbaningen vilket innebär att bullervallen kommer vara på plats innan brytningen 

påbörjas. Avbaningsmassorna kommer att självsås och genom detta kommer 

bullervallen smälta in i omgivningen.  

 

Lokalisering 

Ur ekonomisk och miljömässig synpunkt bör en täkt befinna sig nära såväl 

producenten som en större allmän väg. Det aktuella området ligger därför väl 

placerat genom sin närhet till E20. Trafikverket har sedan ansökan skickades in 

beslutat att bygga en hel trafikplats vid Hästeryd med gång- och cykelväg genom 

hela trafikplatsen. Detta innebär att täkttrafiken kommer gå direkt till och från 

motorvägen. Varken den tidigare omdiskuterade lokalvägen väster om E20 eller 

trafikplats Västra Bodarna kommer att användas. För att kunna producera den 

volym tillståndet medger behöver företaget kunna bedriva verksamhet även under 

sommarmånaderna. Naturvårdsverkets begränsningsvärden för immissionsnivåer 

kommer att innehållas med god marginal vilket innebär att eventuell 

omgivningspåverkan från verksamheten i form av buller kommer att vara låg och 

miljönyttan med en begränsning av verksamhetstiden ringa. En begränsning av 

verksamheten under sommarmånaderna kan inte anses vara förenlig med  
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2 kap 7 § miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen, som godkänts av 

delegationen, belyser alla relevanta aspekter. Delegationen har i sitt beslut prövat 

verksamhetens tillåtlighet i relation till lokaliseringen i enlighet med miljöbalken. 

Syftet med den planerade täkten är dels att försörja ombyggnaden av E20 med 

parallellvägsystem, dels att försörja Alingsås tätort och Floda/Lerumsområdet med 

krossat ballastmaterial. E20 genomfart Alingsås finns med i den nationella planen 

för transportsystemet under perioden 2010-2021. Byggstart beräknas ske under 

perioden 2016-2018. Behovet av nya bergtäkter har ökat eftersom riksdagen antagit 

ett miljömål som innebär minskad naturgrusanvändning. Av en skrivelse från 

Konkurrensverket daterad 2009-09-17 (dnr 390/2009) framgår dessutom att 

Konkurrensverket länge framfört att antalet bergtäkter och omfattningen av enskilda 

bergtäkter inte bör begränsas av behovsbedömningar. Behov kan föreligga ur 

konkurrenssynpunkt oavsett att tillgång och efterfrågan vid en mer teknisk 

beräkning framstår som att de är i balans. Såvitt Konkurrensverket förstår innebär 

förändringarna i 9 kap miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2009 att 

lagstiftaren nu anammat detta synsätt. Den särskilda behovsprövningsregeln som 

tidigare fanns för bergtäkter är numera borttagen. Antalet tänkbara platser för en 

bergtäkt i närheten av tätorter är mycket begränsat. Den sökta täkten ligger precis 

intill en helt ny trafikplats som leder direkt ut på E20, täkten ligger i ett område med 

stor efterfrågan på materialet, de närmaste bostadshusen ligger ca 380 meter från 

täkten och inga hus finns utmed anslutningsvägen. Området är utpekat i Alingsås 

kommuns översiktsplan som ett lämpligt område för bergtäkt och området klassas 

som rekommenderad täkt i materialförsörjningsplanen för Alingsås kommun. 

Provtagning visar att materialet är väl lämpat till bärlager, det kan sannolikt 

användas för valda slitlager och flygmätningar visar att materialets gammaindex är 

lågt varför det skulle kunna användas till bostadsbyggande. Jordlagret är mycket 

tunt inom i stort sett hela området, det finns inga registrerade natur- eller 

kulturvärden i området och det finns inga registrerade hotade arter. En 

naturvärdesbedömning har gjorts på platsen och denna visar att det inte finns några 

skogliga naturvärden inom området. Företaget har ett avtal med markägaren och 

den totala uttagbara mängden bergmaterial är uppskattningsvis ca 5,1 miljoner ton.  
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Buller och transporter 

De framtida ljudnivåerna runt täkten har beräknats för ett stort antal driftsfall och 

etapper. Ljudeffekten beräknas med hänsyn till bl.a. källans ljudnivå och höjd, 

mätavstånd, markdämpning och avskärmningar. De upplevda bullernivåerna för 

närboende kommer inte att öka till följd av transporterna till och från täkten. 

Transporterna kommer i första hand utnyttja trafikplats Hästeryd eftersom 

trafikplatsen kommer byggas om till ett fullt mot. Vid maxuttag kommer täkten i 

genomsnitt generera 128 lastbilstransporter, inklusive returtransporter, per 

årsmedeldygn. Täktfordonen kommer i genomsnitt vid maxuttag medföra en ökning 

av den totala trafiken på E20 med 0,72 procent. Vid normaluttag blir ökningen 0,36 

procent. I dagsläget utgör den tunga trafiken 11,6 procent av den totala trafiken på 

E20. Med täktfordonen kommer denna andel bli 12,2 procent vid maxuttag eller 

11.9 procent vid medeluttag. Även om skutknackning skulle anses vara ett 

impulsljud kommer Naturvårdsverkets riktvärden att innehållas med god marginal. 

Skutknackaren ger tillsammans med de övriga maskinerna upphov till ekvivalenta 

ljudnivåer på högst ca 41 dB(A). Vid impulsljud ska riktvärdet för buller sänkas 

med 5 dB(A) vilket innebär att ljudnivån för skutknackningen får uppgå till 45 

dB(A). 

 

Vatten 

Eventuellt överskottsvatten från täkten ska avledas till en tät sedimentationsdamm 

med oljeavskiljare. Sedimentationsbassängen placeras i den nordöstra delen av 

brytningsområdet där brytningen startar. Efter att ha passerat oljeavskiljaren avleds 

vattnet till diket. Vattenkvaliteten i diket och sedimentationsdammen kommer att 

kontrolleras i kontrollprogrammet. Referensprover kommer att tas i diket innan 

verksamheten startar. Risken för att ett läckage i täkten ska påverka vattenkvaliteten 

är minimal. Det enda arbete som beräknas göras vid täkten är själva anläggandet av 

sedimentationsdammen. Bolaget avser att följa Norconsults rekommendationer 

avseende bäckarna.  

 

Insyn 

Skogsavverkningen har skett oberoende av den planerade täkten. En trädbarriär har 

lämnats kvar som insynsskydd. Nya träd kommer efter hand att växa upp inom hela 
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området och göra trädbarriären ännu tätare i de nedre delarna. Brytning av den del 

av täkten som behöver insynsskyddas delvis med hjälp av trädskärmen kommer ske 

i den sista etappen, etapp 4. När det gäller insyn från nordost har varken lokalvägen 

eller bullerskärmen någon inverkan på insynen. Det viktiga är att skogen behålls i 

norr. Med största sannolikhet kommer ingen insyn förekomma om träden är 15 

meter höga. Möjligen kan absolut översta kanten på täkten synas på mycket långt 

håll.  

 

Samråd 

Alla fastighetsägare till bebodda fastigheter närmare än 1 000 meter från 

brytningsområdet bjöds in till samrådet som ägde rum i augusti 2009. Inbjudan 

gjordes även via annonser i Göteborgs Posten och Alingsås Tidning.  

 

Damning 

Sedan ansökan gjordes har nya resultat framkommit i ett forskningsprojekt gällande 

eventuella effekter av damning från täkter på vegetation. Det finns inget som talar 

för att dammet skulle kunna vara ett hälsoproblem flera hundra meter från täkten. 

Merparten av dammet sedimenterar inom några tiotal meter från dammkällan.  

 

Vibrationer 

Oljedeponin ligger ca 850 meter från den planerade bergtäkten. På detta avstånd är 

markvibrationerna mycket små. Det bedöms som uteslutet att vibrationer från de 

planerade sprängningarna skulle ha någon negativ påverkan på deponin. Varken 

skred, sättningar, sprickbildning eller påverkan på grundvattnet är möjliga vid de 

vibrationsnivåer som kan förväntas i och kring området. 

 

Yrkandet avseende villkor 7 

Angående yrkandet om ändring av villkor 7 har bolaget anfört i huvudsak följande. 

Eftersom efterkrossen har lägre kapacitet än förkrossen skulle det underlätta 

företagets produktion avsevärt att få möjlighet att efterkrossa även kvällstid. 

Naturvårdsverkets begränsningsvärden för immissionsnivåer avseende externt 

industribuller under kvällstid på 45 dB(A) kommer att kunna innehållas med 
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mycket god marginal i samtliga mätpunkter. Efter en avvägning mellan ekonomi, 

teknik och miljö måste det anses rimligt att yrkandet bifalls.  

 

Yrkandet avseende villkor 19 

Angående yrkandet om ändring av villkor 19 har bolaget anfört i huvudsak följande. 

I förslaget till kontrollprogram för täkten föreslås kontroller av vattenkvaliteten i 

diket öster om täkten samt i utsläpp från sedimentationsdammen. Läget för 

brunnarna i närheten av täkten har bestämts med hjälp av brunnsarkivet. Inom ca 

500 meter från täkten ligger inga brunnar som är registrerade i brunnsarkivet. De 

närmaste kända brunnarna som inte är med i brunnsarkivet ligger ca 400 meter eller 

mer från täkten. På detta avstånd är det ytterst osannolikt att täkten ens teoretiskt 

skulle kunna påverka vattenkvaliteten. På grund av närheten till den kraftigt 

trafikerade E20 är det däremot möjligt att vägen skulle kunna inverka på 

vattenkvaliteten. Det är därför inte relevant att brunnarna ska ingå i 

kontrollprogrammet för täkten. Bolaget vill hellre mäta vattenkvaliteten i 

närområdet. Företaget godtar dock att referensprov tas innan verksamheten 

påbörjas. 

 

Yttrande från SGU 

Bolaget har inhämtat ett yttrande från SGU i vilket SGU anfört i huvudsak följande. 

SGU har utifrån sitt verksamhetsområde inget att erinra mot att tillstånd till 

täktverksamhet meddelas. Enligt SGU:s bergkvalitetskarta är den planerade täkten 

lämplig för obundna lager, men mindre lämplig för asfaltsbundna lager. 

Entreprenörens analysresultat visar bättre värden. SGU har inte några egna 

analysresultat från det planerade täktområdet. Den närmsta, bästa bergrunden för 

vägändamål återfinns i en smal, nord-sydlig korridor ca sex kilometer väster om 

täktområdet, inom den s.k. mylonitzonen. Denna zon är dock lokaliserad utanför 

Alingsås kommun delvis i strandnära miljö. Den geologiska beskrivningen av de 

borrkärnor som tagits ut indikerar att materialet kan användas för obundna lager och 

möjlighen för en del asfaltsbundna lager. Föreslaget brytningsområdet består av 

berg i dagen med vissa inslag av sandig morän och torvmarker. Det finns således 

inget grundvattenmagasin av betydelse i jordlagren. Vad gäller grundvatten i berg 

har utvärdering av brunnsinformation från SGU:s brunnsarkiv utförts. 
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Utvärderingen baseras på uppgifter om brunnar 500 m eller längre från området och 

det konstateras att brunnar saknas inom det föreslagna brytningsområdet eller i dess 

närområde. Utifrån tillgängliga data anser SGU att den utförda redovisningen ger en 

god översikt samt att slutsatsen att det inte föreligger någon risk för att i 

undersökningen ingående brunnar dräneras av täktverksamheten är rimlig.  

 

Länsstyrelsen har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Efterkrossning 

är sådan mindre bullrande verksamhet som normalt brukar tillåtas på andra tider än 

dagtid 07-18. Avståndet till kända brunnar kring täkten är så långt att någon risk för 

påverkan från täktverksamheten på vattentillgång eller vattenkvalitet i dessa 

brunnar inte är sannolik. Krav på vattenprovtagning och analyser i brunnar bedöms 

inte befogat. De frågor som tas upp i överklaganden från kringboende har 

behandlats i samband med prövningen av bolagets ansökan. Inget av det som 

framförts bedöms tillföra något nytt som skulle föranleda ändrat ställningstagande 

från länsstyrelsens sida. Den oljedeponi som nämnts i målet och som inte 

behandlats i täkttillståndet avser två avslutade kommunala deponier som är 

registrerade i länsstyrelsens MIFO-databas (Metodik för Inventering av Förorenade 

Områden). Deponierna är belägna på så stort avstånd från täktområdet att risken för 

skada och därav påföljande utläckage av föroreningar på grund av vibrationer 

bedöms som försumbar. 

 

Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun har yttrat sig i målet och anfört i 

huvudsak följande. Den tillstyrker verksamheten under förutsättning att yttrande 

från SGU erhålls. Den tillstyrker villkor på att bullervall ska uppföras före 

verksamhetens start. Den tillstyrker villkor om att trädbarriär ska behållas som 

insynsskydd. För villkor 19 i delegationens beslut krävs att nollprovtagning sker 

innan verksamheten startar. Den avstyrker övriga förslag på nya och ändrade 

villkor.  

 

Störningar på grund av buller och trafiksituationen motiverar inte avslag. 

Trafikverket har ändrat utförandet på trafikplats Hästeryd till ett helt trafikmot. 

Behovet av en ny bergtäkt i området är tillräckligt redovisat. Eventuellt kan behovet 

inom den tänkta täktens beskrivna försörjningsområde försörjas av redan befintliga 
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täkter. Ur landskapsbildssynpunkt bedöms lokaliseringen sammantaget gynnsam. 

Den delar uppfattningen att E20 utgör en risk för näraliggande brunnars 

vattenkvalitet men menar samtidigt att det inte bör utgöra skäl för att begränsa 

verksamhetsutövarens kontroll. Kontroll bör anses rimligt för att möta 

omgivningens farhågor. Att tidsbegränsa tillståndet skulle vara av underordnat 

värde eftersom nytt tillstånd vanligen erhålls när tillståndstiden löpt ut, om det finns 

material kvar att bryta. Risken för att täkten skulle påverka oljedeponin är mycket 

liten med hänsyn till avstånd och avrinningsförhållanden. Skulle större spricksystem 

öppnas och drastiskt påverka mossmarken mellan deponin och täkten kan dock inte 

påverkan på deponin helt uteslutas. Verksamhetsutövaren för en miljöfarlig 

verksamhet är skyldig att bedriva egenkontroll. I egenkontrollen ska utföras en 

riskanalys för verksamheten. Påverkan på mossen bör på rimligt sätt kunna belysas 

inom ramen för riskanalysen. Någon särskilt villkor behövs därför inte. En 

partikelutredning går utöver vad som normalt krävs av en täktverksamhet. Ett 

insynsskydd bör anpassas till omgivningen varför en trädbarriär är lämpligast. Den 

utgår från att Trafikverket tar sitt ansvar för att fastigheten Hästeryd 1:2 får 

bullerplank. 

 

De närboende Gunnar Andreasson, Margoth Andreasson och Gunnar Holmström 

har yttrat sig i målet. 

 

DOMSKÄL 

För etablering av miljöfarliga verksamheter gäller enligt 2 kap. 6 § miljöbalken att 

verksamheten ska lokaliseras till sådan plats att ändamålet kan uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt 2 kap. 3 § 

miljöbalken gäller vidare att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

 

Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att den av bolaget valda platsen från 

transportsynpunkt är bra placerad invid E20. Platsen omfattas inte av någon 
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detaljplan men är utpekad i kommunens ÖP som ett område lämpat för bergtäkt. Att 

en kommunal ÖP är ett viktigt underlag för lokaliseringen av en täkt framgår bl. a. 

av propositionen ”Enklare och bättre täktbestämmelser” (2008/09:144) s 13. Platsen 

hyser vidare inte några utpekade särskilda naturvärden och omfattas inte av 

utpekade riksintressen för andra ändamål. Angående dessa synpunkter uppfyller 

platsen miljöbalkens lokaliseringskrav. Det som bör bedömas närmare är, 

tidsbegränsning av tillståndet, omfattningen av störningarna för närboende och 

utformningen av skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått samt vissa 

övriga frågor som de klagande fört fram. 

 

Tidsbegränsning av tillståndet 

Flera av de klagande har yrkat att tillståndet inte ska ges tillsvidare utan ska 

begränsas i tiden. Bolaget har motsatt sig en tidsbegränsning och yrkat att tillståndet 

ska gälla tillsvidare i enlighet med länsstyrelsens beslut. 

 

För täkter har det sedan länge varit fast praxis att tillstånd endast ges för en bestämd 

tid. Skälen till detta har bl. a varit att det inte har ansetts rimligt att tillåta att täkter 

hålls öppna i naturen där det inte bryts ut något material eller endast bryts små 

mängder i förhållande till tillståndsgiven mängd. Det är därmed rimligt att 

tillståndstiden korresponderar med brytningstakten för den tillståndsgivna mängden 

berg som får brytas ut. Ytterligare ett skäl är att förhållandena i omgivningarna kan 

ändras under tiden. Det är då rimligt att det är verksamhetsutövaren som är ansvarig 

för att söka nytt tillstånd om det finns önskemål om att fortsätta driften efter den 

bestämda tillståndstiden. 

 

Bolaget har erhållit tillstånd att bryta fem miljoner ton berg med en maximal årlig 

brytning på 500 000 ton berg. Bolaget har dock själva angett att en trolig 

brytningstakt är ca 250 000 ton per år. Med den brytningstakten skulle den 

tillståndsgivna mängden räcka i ca 20 år. Mark- och miljödomstolen finner därmed 

att tillståndet utöver den av länsstyrelsen åsatta maximala mängden utbrutet berg 

även bör begränsas i tiden och då till 20 år. Tillståndstiden bör lämpligen sträcka sig 

till och med 2031-12-31. 
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Bullervillkoret (villkor 6) 

Bolaget har genom buller- och vibrationsutredningar visat att bullret och 

vibrationerna från verksamheten inte kommer att överstiga gängse för branschen 

godtagbara nivåer. Bullret kommer inte att överstiga de av Naturvårdsverket 

rekommenderade nivåerna för nyetablerad industri dvs. ekvivalentnivåerna 50, 45 

och 40 dB(A) för dag-, kvälls- respektive nattetid. Av bullerutredningen framgår 

dock att bullernivån i mätpunkt 5 anges till 51 dB(A) dagtid vid normal produktion 

under vissa förhållanden. Bolaget har angett att, för att undvika detta överskridande, 

åtgärder kan vidtas i form av bullervall, skärm av mineralull eller en temporär 

skärm av ensilagebalar. Detta är åtaganden som bolaget är bundet av. Domstolen 

gör bedömningen att det med vidtagande av angivna åtgärder är möjligt att 

innehålla de i villkoret angivna nivåerna.  

 

Bolaget har även åtagit sig att planerade bullervallar inom täktområdet ska uppföras 

i samband med avbaningen och därmed vara uppförda innan brytningen av berg 

påbörjas vilket godtagits av de kringboende. Då parterna är överens i denna fråga 

saknas anledning att reglera förhållandet i särskilt villkor. 

 

Vad gäller transporterna kan domstolen konstatera att bolaget i första hand kommer 

använda sig av det nya motet vid trafikplats Hästeryd för att komma till och från 

E20. 

 

De närboende har framfört farhågor om att transporterna från täkten på det 

nyuppförda vägmotet kommer att medföra oacceptabla bullerstörningar som 

kommer att överskrida de i villkor 6 angivna nivåerna såväl när det gäller 

ekvivalentnivåerna under tiden kl 06.00-07.00 som när det gäller momentana nivåer 

nattetid. Invändningar har också framförts om att de bullerberäkningar som ligger 

till grund för ansökan endast tagit hänsyn till att ett halvt mot ska byggas och inte 

beaktat det som slutligen bestämts, nämligen att ett helt mot ska byggas.  

 

Av bolagets bemötande (2011-03-26) av överklagandena framgår på sid. 7 att 

bullernivåerna för de närboende inte kommer att öka till följd av täktfordonen 

varken då dessa befinner sig på anslutningsvägen, motet eller E20. Denna 
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invändning hänvisar i sin tur till den ursprungliga bullerutredningen daterad 2009-

08-06.  

 

Mark- och miljödomstolen finner att det framstår som om all täkttrafik till och från 

verksamheten på såväl anslutningsvägen, motet som E20 är medräknad i 

bullerutredningen som visar att angivna bullernivåer i villkor 6 klaras. Däremot är 

det inte på ett tydligt sätt redovisat att bullerberäkningen är utförd med beaktande 

av den slutliga utformningen av motet (dvs. helt mot). Den kartbild som återfinns i 

bullerutredningen 2009-08-26 på sid. 14 förefaller visa ett s. k. halvt mot medan den 

kartbild som bolaget visade vid sammanträdet den 14 juni 2011 visade ett helt mot 

(se bilaga 3 till sammanträdesprotokoll 2011-06-14). Av det överklagade beslutet 

framgår dock på sid. 33 att länsstyrelsen vid sitt avgörande har räknat med att 

trafiken ska ledas genom ett helt mot. Länsstyrelsen har funnit att detta inte bör leda 

till att täkten inte kan godtas eller att det behövs särskilda villkor för 

transportbullret. 

 

Domstolen konstaterar inledningsvis att den av bolaget ingivna bullerutredningen 

på ett korrekt sätt återger bullersituationen så som den var vid ansökningstillfället. 

Den omständigheten att Trafikverket därefter bestämt att motet ska ges en annan 

utformning får anses ligga utom bolagets kontroll. 

 

Domstolen anser vidare att förhållandet att leda trafiken via ett helt mot skulle 

kunna medföra att bullersituationen vid motet där den trafik som leds på E20 norrut 

ska gå kommer att påverkas, dvs. närmast Ingvar Holmströms fastighet. 

 

Domstolen gör först bedömningen att transporterna till och från täkten bör anses 

ingå i verksamheten till dess att de övergår till E20, dvs. täkttrafiken på motet bör 

ingå i den verksamhet som bolaget ska ha ansvar för. Detta medför att de ändrade 

förhållandena bör avspeglas i villkoren så att det av länsstyrelsen meddelade villkor 

6 skärps på så sätt att det förtydligas att trafiken till och från täkten på själva 

vägmotet innan den övergår till E20 ska omfattas av bullervillkoret. I nästa steg 

finner domstolen att den slutsats som redovisas i bullerutredningen, att 
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bullersituationen i området domineras av trafikbullret från E20 fortfarande äger sin 

giltighet även efter det att ett helt mot ska byggas. 

 

Domstolen gör bedömningen att förändringen av motet inte ska leda till att hela 

täktverksamheten bedöms som otillåten. De eventuella ökade bullerstörningar som 

kan uppstå med anledning av motets nya utformning kommer i första hand att 

kunna belasta den bostad som finns på Ingvar Holmströms fastighet, Hästeryd 1:2. 

Vid ev. överskridanden av i villkor 6 angivna värden ankommer det på 

verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att villkoret uppfylls. Härvidlag kan 

såväl olika former av bullerskyddsåtgärder som reglering av tillåtna tider för 

bullrande transporter komma i fråga. Vilka åtgärder som ska vidtas får avgöras 

inom ramen för tillsynen.  

 

Med de skyddsåtgärder och begränsningar som följer av bolagets åtaganden och 

uppsatta villkor bedöms verksamheten vara tillåtlig från bullersynpunkt. Vad Ingvar 

Holmström anfört i skrivelse 2011-07-04 föranleder inte domstolen att ändra denna 

bedömning.  

 

Det av länsstyrelsen formulerade bullervillkoret anger vidare i sista stycket att vid 

ett överträdande av villkoret ska bolaget vidta åtgärder senast inom tid som 

tillsynsmyndigheten anger. Den valda formuleringen är olämplig då den ger intryck 

av att det skulle finnas en tidsrymd då det är acceptabelt att överskrida de nivåer 

som anges i villkoret. Vidare kan villkorsformuleringen ge intryck av att det finns 

någon annan än bolaget som skulle behöva agera för att villkoren ska efterlevas. 

Båda förhållandena vilar på felaktig grund. Det är istället så att verksamheten är 

tillåtlig endast under förutsättning att villkoren följs. Kan villkoren inte följas är 

verksamheten inte tillåtlig och ska avbrytas vilket inte torde vara något tekniskt 

problem i den aktuella verksamhetstypen bergtäkt. Verksamhetsutövaren är ensam 

ansvarig för att villkoren följs och ska genom sin egenkontroll, bl. a styrd av 

reglerna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, ha 

rutiner som säkerställer detta. Att sådana rutiner ska vara dokumenterade framgår 

av 4-5 §§ nämnda förordning. Därmed ska villkor 6 ändras såsom framgår av 

domslutet. 
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Arbetstider för vissa verksamheter (villkor 7) 

Mark-och miljödomstolen noterar inledningsvis att även om verksamheterna i 

villkoret benämns som ”starkt bullrande verksamheter” så omfattas naturligtvis 

även dessa verksamheter av bullervillkoret dvs. villkor 6. 

 

Bolaget har yrkat att efterkrossningen ska få fortgå till kl 20.00 istället för att 

avslutas kl.18.00 som länsstyrelsen bestämt. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att det i och för sig framstår som märkligt att 

dimensionera olika delar av utrustningen så att kapaciteten inte stämmer med 

varandra. Det naturliga hade varit att det material som krossas i förkrossen kunde 

behandlas i efterkrossen inom samma arbetstid som förkrossen arbetar. Bolaget har 

emellertid visat att bullerstörningarna från efterkrossen inte kommer att överskrida 

de i villkor 6 angivna bullernivåerna. Bolaget har vidare uppgett att före kl 06.00 

kan det förekomma reparationer och underhåll men det kommer inte att ske någon 

produktion under natten. 

 

Det saknas enligt domstolens uppfattning anledning att begränsa arbetstiden på det 

sätt länsstyrelsen gjort. Bolagets yrkande om att efterkrossning ska få fortgå till kl 

20.00 ska mot denna bakgrund medges. Vad de närboende anfört i denna fråga 

föranleder ingen annan bedömning. Villkor 7 bör ges följande utformning. 

 

7. Starkt bullrande verksamhet som borrning, sprängning, förkrossning och 

skutknackning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag till och med 

fredag kl 07-18. Efterkrossning får bedrivas endast helgfria vardagar måndag 

till och med fredag kl 07-20. 

 

Flera av de klagande kringboende har dessutom yrkat att villkor 7 ska utformas så 

att starkt bullrande verksamhet inte får bedrivas under sommartid (juni-augusti varje 

år). Till stöd för yrkandet har bl. a. framhållits Miljööverdomstolens dom 2009-11-

24 i mål nr M 1283-09 samt dom från Nacka tingsrätt 2008-02-06 i mål nr 1739-07. 

 

23



   

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 3731-10 

Mark- och miljödomstolen  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det sommaruppehåll som bestämts i det 

åberopade fallet från Miljööverdomstolen hade medgetts av verksamhetsutövaren 

och innebar ett bifall till dennes överklagande. Det åberopade fallet från Nacka 

tingsrätt har sedan avgjorts av Miljööverdomstolen 2009-06-17 i mål nr M 1966-08 

(MÖD 2009:18). Bolaget överklagade inte domen från Nacka tingsrätt utan yrkade 

att den domen skulle fastställas. Bolaget kan allstå sägas ha accepterat uppehållet. 

Dessa två rättsfall kan inte ligga till grund för att i nu aktuellt mål villkora om ett 

sommaruppehåll mot verksamhetsutövarens vilja. 

 

Mot bakgrund av att bolaget visat att man klarar att innehålla de i villkor 6 angivna 

bullernivåerna samt att bolaget motsätter sig inskränkningen finner mark- och 

miljödomstolen att det saknas anledning att införa ytterligare begränsningar i villkor 

7 som skulle förbjuda vissa verksamheter sommartid. 

 

Kontrollprogram (villkor 19) 

Bolaget har yrkat att den uttryckliga skyldigheten att kontrollprogrammet ska 

omfatta provtagning av vattenkvaliteten i närliggande brunnar ska utgå ur villkor 

19. Som grund för yrkandet har angetts att det inte finns några brunnar i 

brunnsarkivet som ligger närmare än 500 m från täkten. Vidare ligger den närmsta 

kända brunnen 400 m från täkten. På det avståndet är det osannolikt att täkten ska 

påverka vattenkvaliteten i brunnarna. Domstolen delar bolagets uppfattning och 

finner att skyldigheten att göra provtagningar i brunnar inte bör regleras direkt i 

villkor. Domstolen erinrar om att tillsynsmyndigheten med stöd av 26 kap. 19, 21 

och 22 §§ miljöbalken kan begära in kontrollprogram samt besluta om de 

undersökningar som behövs för tillsynen. Om det senare skulle visa sig att det 

behövs provtagning i brunnarna finns det alltså möjlighet för tillsynsmyndigheten 

att förelägga om det. Det framstår dock som onödigt att redan nu i villkor slå fast 

den skyldigheten. Villkoret ska därmed ändras i enlighet med bolagets yrkande. 

 

Behov 

Flera av de klagande närboende har anfört att det saknas behov av täkten främst på 

den grunden att E20 i det närmaste är färdigbyggd men även att det i övrigt inte 

finns ytterligare behov av krossat berg i området. 
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Mark- och miljödomstolen konstaterar att den särskilda behovsprövningsregel som 

tidigare fanns i 9 kap. 6 a § miljöbalken togs bort 2009-08-01. Den regeln ersattes 

med särskilda regler om täkt av naturgrus, torv respektive matjord som fördes in i 9 

kap. 6 b-d §§ miljöbalken. 

 

När det gäller bergtäkter finns det numera ingen särskild behovsprövningsregel utan 

den prövningen får göras utifrån 2 kap. 6 § miljöbalken och dess hänvisning till 3 

kap. miljöbalken där det bl. a. anges att ett markområde ska användas för det 

ändamål området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

föreliggande behov. Vidare ska hänsyn till naturvärden, kulturvärden och 

friluftslivet tas i enlighet med vad som anges i 3 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Enligt mark- och miljödomstolen är tillgången på berg för krossändamål inte en 

resurs som alls är så begränsad som naturgrus. Det är därmed inte nödvändigt för 

bolaget att för en bergtäkt närmare styrka vilket behov som föreligger av det 

utbrutna materialet. Bara det faktum att öppnandet av en bergtäkt medför stora 

investeringskostnader innebär att det inte är troligt att ett bolag öppnar en bergtäkt 

där man inte har en rimlig chans att få avsättning för materialet. Det bör istället 

räcka att bolaget visar att den föreslagna platsen uppfyller 2 kap. 6 § miljöbalken 

och att störningarna för närboende är acceptabla för att täkten ska accepteras. 

 

Att bolaget har ett kommersiellt intresse av att driva täkten är inte ett hinder mot att 

meddela tillstånd utan snarare en förutsättning för att täktverksamhet ska kunna 

bedrivas. De allra flesta miljöfarliga verksamheter i Sverige bedrivs utifrån ett 

kommersiellt intresse. Det bör även beaktas att en markägare kan ha ett ekonomiskt 

intresse av att upplåta sin mark för bergtäkt och inte heller det är skäl att inte tillåta 

verksamheten. 

 

Det som de närboende framfört om att det saknas behov påverkar inte bedömningen 

av täktens tillåtlighet. 

 

Insyn 

De närboende har invänt att insynsskyddet till täkten kommer att bli för dåligt. 
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Bolaget har åtagit sig att spara en trädskärm och frågan är även reglerad i villkor 4. 

Förekomsten av trädskärm besiktigades vid synen. Mark- och miljödomstolen gör 

bedömningen att nämnda åtagande och villkorsregleringen är tillräckligt för att det 

inte ska finnas skäl att upphäva tillståndet på den grunden eller föreskriva 

ytterligare villkor. Enligt villkor 4 är bolaget skyldigt att se till att det finns ett 

tillfredställande insynsskydd runt brytningsområdet. Skulle det krävas 

återplantering av skog för att leva upp till villkor 4 är således bolaget skyldigt att 

göra återplantering. 

 

Utsläpp till vatten 

Tillståndet är förenat med villkoren 12-14 som föreskriver vissa försiktighetsmått 

för att hindra förorening av mark eller vatten. Villkor 14 anger att partikel- och 

oljeasvkiljning ska ske i en sedimentationsdamm. Mark- och miljödomstolen 

bedömer att de föreskrivna villkoren är tillräckligliga. 

 

Damning 

Thomas Blomgren m.fl. har framfört farhågor om att det kan spridas kvartshaltigt 

stendamm och annat finpartikulärt stendamm och att spridning av dammet kan ske 

till Västra Bodarna samhälle ca 1,2–1,5 km från täktområdet i nordlig riktning. Alla 

personer som utsätts för dammet bör genomgå ett årligt spirometritest. 

 

Bolaget har invänt att merparten av dammet sedimenterar inom några tiotal meter 

från dammkällan och att kontroll kommer att ske i enlighet med 

arbetsmiljölagstiftningen. 

 

Mark- och miljödomstolen instämmer i bolagets bedömning och anser att 

damningen snarast berör arbetsmiljön men knappast utgör ett problem för 

omgivningen. Frågan ska därmed regleras genom arbetsmiljölagstiftningen och inte 

genom miljöbalken (jfr. 1 kap. 3 § andra stycket miljöbalken). 
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Närhet till kommande naturreservat 

Ingvar Holmström har uppgett att täkten kommer att ligga i anslutning till det 

naturreservat som länsstyrelsen håller på att bilda för Färgensjöarna och att de 

planerade reservatsföreskrifterna förbjuder täktverksamhet. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att reservatsföreskrifterna inte har direkta 

rättsverkningar innan de har meddelats och de även efter det att de har meddelats 

inte kommer att ha direkta rättsverkningar utanför reservatets gränser. Om avsikten 

med det planerade områdesskyddet för Färgensjöarna hade varit att påverka 

markanvändningen på den plats där täkten ska ligga hade man rimligen fått 

utsträcka reservatsbildningen dit och hantera eventuella inskränkningar i 

markanvändningen där på det sätt som är föreskrivet för reservatsbildning. Vad som 

anförts om reservatsbildningen innebär således inte att tillståndet ska upphävas. 

 

Äldre oljedeponi 

Thomas Blomgren har yrkat att en äldre oljedeponi som ligger ca 850 m från den 

planerade täkten ska besiktigas och, som yrkandet får förstås, att täkten inte skulle 

vara tillåtlig p.g.a. risken för att deponin skulle påverkas av vibrationer från täkten 

med eventuellt utsläpp av olja som följd, deponin borde därmed saneras på olja 

innan täkten får komma till stånd. 

 

Bolaget har redovisat ett utlåtande från Nitro Consult som gör bedömningen att 

vibrationerna är så låga att oljedeponin inte alls kommer att påverkas av 

täktverksamheten. 

 

Mark- och miljödomstolen delar den av bolaget redovisade bedömningen. Yrkandet 

från Thomas Blomgren föranleder inga särskilda villkor. 

 

Samrådet och miljökonsekvensbeskrivningen 

Ingvar Holmström har anfört att samrådet inte har utförts på det sätt som krävs för 

en verksamhet som kan medföra betydande miljöpåverkan. Detta är en brist som 

inte kan läkas i efterhand. 
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Av handlingarna i målet framgår att bolaget genomfört samråd med såväl 

myndigheter som med närboende. Samrådsmöte med länsstyrelsen hölls 2009-05-

25, samråd med Vägverket hölls muntligt 2009-08-04 och skriftligt 2009-09-07. 

Samrådsmöte med Alingsås kommun hölls 2009-08-26. Till samrådsmöte med 

närboende bjöds alla fastighetsägare till bebodda fastigheter inom 1 000 meter in. 

Inbjudan gjordes även via annonser i Göteborgs Posten och Alingsås Tidning. Av 

närvarolistan från samrådsmötet med närboende 2009-08-12 framgår att ett stort 

antal närboende var närvarande vid mötet. Vid detta möte var även representanter 

för länsstyrelsen, Vägverket och Alingsås kommun närvarande. Genom skriftligt 

samråd har följande myndigheter och organisationer beretts tillfälle att komma med 

synpunkter, Västergötlands hembygdsförbund, Vägverket region väst, 

Naturvårdsverket, Banverket i Göteborg, Västergötlands ornitologiska förening, 

Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Alingsås, Fiskeriverket 

och Skogsstyrelsen distrikt Göteborg. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att bolaget har utfört samråd på ett sätt som 

uppfyller kraven i 6 kap. 4 § miljöbalken även med beaktande av att verksamheten 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Mark- och miljödomstolen finner vidare att miljökonsekvensbeskrivningen 

uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.  

 

Farhågor för tillkommande verksamheter 

De kringboende har anfört farhågor om att bolagets verksamhet kommer att utökas 

med tillkommande verksamheter som kommer att öka störningarna för de 

kringboende. 

 

Mark- och miljödomstolen erinrar om att såväl länsstyrelsens som mark- och 

miljödomstolens prövning endast omfattar den verksamhet som finns beskriven i 

ansökan. Eventuell tillkommande verksamhet kräver en helt ny tillståndsprövning 

som omfattar all verksamhet på samma plats om verksamheten har ett tekniskt 

samband med övrig verksamhet. Alternativt kan under vissa omständigheter 

tillkommande verksamhet prövas som ett så kallat ändringstillstånd enligt 16 kap.  
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2 § tredje stycket miljöbalken.  

 

Möjligheterna att ändra en tillståndsgiven verksamhet efter bara en anmälan är i 

enlighet med 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inskränkt 

till mindre ändringar som inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors 

hälsa eller miljön kan uppkomma. 

 

Det saknas således anledning att tro att det ska tillkomma ytterligare verksamhet på 

platsen utan att det dessförinnan sker en ny tillståndsprövning. 

 

Sammanfattande bedömning 

Mark- och miljödomstolen finner i enlighet med vad som angivits ovan att vid en 

samlad bedömning, med de ändringar som följer av domslutet, bedöms 

verksamheten vara tillåtlig. Överklagandena ska alltså bifallas i den utsträckning 

som framgår ovan. 

 

Vad de klagande anfört i övrigt medför ingen annan bedömning. Överklagandena 

ska därmed avslås i övrigt. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 26 september 2011. 

 

 

Peter Ardö 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Peter Ardö, ordförande, och 

tekniska rådet Joen Morales samt de särskilda ledamöterna Stefan Andersson och 

Roland Löfblad. Föredragande har varit beredningsjuristen Emilie Steen.  
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Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till 
mark- och miljödomstolen

Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens dom ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Mark- och miljööverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-
överdomstolen lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som mark- och miljödomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas av 
högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 

Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och miljö-
överdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande 
av mark- och miljödomstolens namn, da-
tum för domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd 
för att prövningstillstånd ska meddelas, 
samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska 
styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Till överklagandet ska bifogas lika många ko-
pior av skrivelsen som det finns motparter i 
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt 
antal kopior, framställs de kopior som behövs 
på klagandens bekostnad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen. 
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