
 

 

 

Bilaga 3 

 

Samrådsredogörelse 
 

Cementa har genomfört samråd enligt nedan. 

Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skövde kommun hölls i Cementas lokaler på 
Skövdefabriken den 22 februari 2012. Inför samrådet upprättade Cementa ”Samrådsunderlag - 
Ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet samt bortledning av vatten”. Underlaget översändes 
till Länsstyrelsen och kommunen i januari 2012. Samrådshandlingen bifogas ej denna redogörelse.  

Protokoll från mötet med länsstyrelsen och kommunen återfinns i bilaga 3-1. Länsstyrelsens 
synpunkter i samrådsskedet inklusive kommentar om att den planerade verksamheten innebär 
betydande miljöpåverkan finns i skrivelse daterat 23 april 2012, se bilaga 3-2. Som avslutningspunkt 
på mötet diskuterades fortsatta samråd och förslag till vilka myndigheter och organisationer som 
skulle ingå i samrådet lämnads. Samrådet med dessa parter skedde genom utskick av 
samrådsunderlaget tillsammans med följebrev (skickades 25 april 2012). Kopia på följebrevet 
återfinns i bilaga 3-3 (inklusive sändlista). Inkomna svar återfinns i bilaga 3-4.  

Samråd med närboende och särskilt berörda samt organisationer genomfördes i form av ett ”Öppet 
hus ” i Cementas lokaler i Skövde den 7 juni 2012, mellan klockan 16 och 19. Inför samrådet med 
allmänheten lät Cementa införa en samrådsannons riktad till allmänheten och intresseorganisationer 
i Skaraborgs läns allehanda den 2 april 2012. Kopia på annons återfinns i bilaga 3-5. Dessutom 
skickade Cementa ut ett brev med inbjudan till ”Öppet hus” till 147 hushåll runt Cementas 
anläggning. Kopia på brevet återfinns i bilaga 3-6.  

Vid samrådet (Öppet hus) presenterades den planerade verksamheten vid fem olika stationer 
bemannade med personal från Cementa och konsulter som ansvarar för olika typer av 
utredningsarbete kopplat till den planerade verksamheten. Programmet för Öppet hus redovisas i 
bilaga 3-7. Sammanlagt 52 personer kom till mötet, se deltagarlista bilaga 3-8. Möjlighet fanns att 
lämna både muntliga skriftliga synpunkter vid mötet samt inom tre veckor efter mötet. Inkomna 
synpunkter redovisas i bilaga 3-9.  

De synpunkter och önskemål som framkom vid samråden har i möjligaste mån vävts in i eller 
kommenterats i MKB och Teknisk Beskrivning. 

Cementa har under sommaren och hösten 2012 fört diskussioner med Skövde kommun och 
Räddningstjänsten angående stängning av Brandtorpsvägen. Diskussioner har även förts med 
kommunen angående omledning av Billingeleden.   

Vidare har Cementa diskuterat den utökade täktverksamheten med Eklunds Bilskrotning AB med 
fokus på markvibrationer och grundvattenpåverkan. 

 



 

 

 

 

 

 

BILAGA 3-1 

Protokoll 2011-02-22 



 

Kontrollera att utgåvan är giltig. Makulera dokumentet efter användandet. 

LE
G

A
L#

81
52

48
9v

1 

 
Protokoll 
 
Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om utvidgni ng av 
bergtäkt 
 
Datum: 2012-02-22 
 
Plats: Cementa AB Skövdefabriken 
 
Tid: 13:00-16:00 
 
Deltagare:  
 
Länsstyrelsen 
Teres Byström, Miljöskydd 
Jan Mastera, Miljöskydd 
Jan Rasmussen, Samhällsbyggnad 
Kristina Höök Patriksson, Naturvård 
 
Skövde kommun 
Manne Johansson, MÖS 
Torbjörn Bergman, MÖS 
Sonja Lejmark, MÖS 
Maria Palmqvist, samhällsplanerare, Skövde kommun 
Mia Magnusson, kommunekolog, Skövde kommun 
 
Cementa 
Matilda Hoffstedt, platschef, Cementa AB 
Marie Sjöstrand, miljöchef, Cementa AB 
Fredrik Cullberg, produktionschef, Cementa AB 
Annika Lindblad-Påsse, Golder Associates AB 
Peter Vikström, Golder Associates AB 
Bo Hansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
 
1. Deltagarna på mötet hälsades välkomna varefter en kort presentation av alla 

deltagare följde.  
2. Matilda Hoffstedt höll en presentation av Cementa AB och Heidelberg cement 

group samt samrådsärendet, cementproduktion, utvidgningen av 
täktverksamheten m.m., se bilaga 1. 

 Frågor: 
 
I vilken nivå ligger stoftutsläppen på, i förhållande till riktvärden/gränsvärden? 
Svar: Fabriken har riktvärde på 10mg/Nm3. Vanligt är att stoftemissionen från 
ugnen ligger på 1mg/Nm3 eller lägre. 
 
En kommentar ang. bild 6 är att stenlagret i dagsläget är delvis täckt.  
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Svar: Stenlagret planeras vara inbyggt till slutet av 2012. 
 
Omfattas Cementas fastighet av riksintresset för mineralutvinning?  
Svar: Ja 
 
Varför söker ni inte tillstånd för hela fastighetsområdet? 
Svar: Av erfarenhet vet vi att tillstånd sällan ges för längre tid än en 15-20års 
period 
 
Var i processen används miljöfarliga produkter? 
Svar: Miljöfarligt avfall används bl.a. i det vi kallar A/C bränsle, vilket används 
som bränsle i ugnssystemet. Cementugnens förbränningsprocess är 
fördelaktig när det gäller att förbränna miljöfarligt avfall eftersom 
förbränningsprocessen ligger så nära fullständig förbränning som det är 
praktiskt möjligt att komma. Fullständig förbränning innebär hög temperatur 
under en tillräckligt lång tid. Därtill är det mycket positivt att det finns kalk i 
systemet eftersom t.ex. tungmetaller binds in till materialet och blir svårlösligt, 
dvs. det vill ogärna laka ut från produkten. 
 
Hur ser framtiden ut för alternativa bränslen ut? 
Svar: I dagsläget använder Skövdefavbriken ungefär 25% alternativa 
bränslen. Vi siktar på att inom några år ligga på minst 35%. Vi ser dock att 
konkurrensen på dessa bränslefraktioner från andra typer av 
förbränningsanläggningar är stor och att volymen alternativa bränslen är 
förhållandevis begränsad. 
 

 Peter Vikström och Annika Lindblad Påsse höll en presentation av 
vattenverksamhet och miljökonsekvenser, se bilaga 2. 

 Frågor: 
 
Kommer man att återskapa den naturtyp Hållsdammsbäcken har i 
Hjälpadalsbäcken? 
Svar: Ja, det är syftet. 
 
Vad menas med att vattenfåran måste förstärkas? 
Svar: Hjälpadalsbäcken är en mycket mindre bäck än Hållsdammsbäcken. 
Därför måste Hjälpadalsbäcken grävas ut så att den klarar av motsvarande 
vattenflöde som Hållsdammsbäcken.  
 
Ni sade tidigare att ni använder vatten till dammbekämpning, blir det någon 
form av jämvikt mellan det vatten som pumpas och det som går till 
dammbekämpning.  
Svar: Nej, vattenvolymen som pumpas ut årligen är större än den volym som 
går till dammbekämpning. Det finns inget direkt samband mellan volymerna. 
 
Ser ni någon påverkan på den närliggande reservvattentäkten? 
Svar: Den flödesmodell som håller på att upprättas över de olika 
grundvattenförekomsterna kommer att påvisa vad som kan påverkas. 
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Ser ni några risker med att vattnet vid den planerade omdragningen av 
Hållsdammsbäcken till Hjälpadalsbäcken kommer att försvinna så som den 
har gjort i omdragningen av Våmbsbäcken. 
Svar: Nej, det finns redan idag en liten bäckfåra vid Hjälpadalsbäcken, den 
håller periodvis vatten men torkar ut ibland ut eftersom den är liten. Den nya 
dragningen till Hjälpadalsbäcken ligger på motsvarande jordmassor som 
Hållsdammsbäcken gör idag. Någon större risk för läckage borde därför inte 
föreligga. 
 
Hur ser naturen ut där den nya dragningen är planerad? 
Svar: Mestadels skogsmark. 
 
Har ni samlat in tidigare inventeringar över området, t.ex. från 
Naturskyddsföreningen? 
Svar: De inventeringar som använts vid den genomförda naturinventeringen 
finns angivna i rapportens referenslista. Tillgängliga data från Skogsstyrelsen 
ingår. 
 
Känner ni till att det finns en ansökan om vattenuttag i Hållsdammen? 
Svar: Ja 
 
På kartan i samrådshandlingen saknas riksintresse för friluftsliv och 
riksintresse för kommunikation. 
Svar: Kartan är preliminär, den kommer att uppdateras senare. 
 
Ingick Hållsdammsbäcken i genomförd naturinventering? 
Svar: Ja, även en bottenfaunaprovtagning är genomförd i Hållsdammsbäcken. 
 
Har ni haft problem eller klagomål på damning? 
Svar: Ja, framförallt under 2005-2006 inkom många klagomål om damning. Ett 
flertal åtgärder vidtogs. I dagsläget är det bara enstaka klagomål varje år. 
 
Hur ser ni på kompensationsåtgärder beträffande naturvärden med 
biotopskydd? 
Svar: Kompensationsåtgärder kan genomföras efter vad MB föreskriver om 
detta. Endast om betydande värden går förlorade kan det vara aktuella med 
kompensationsåtgärder och då främst inom ramen för efterbehandlingsplanen. 
Eventuellt behov av dispens från biotopskydd kommer att omfattas av 
ansökan till MMD. 
 
Har ni någon siffra på påverkan på grundvatten från brytfronten? 
Svar: I samrådshandlingen anges 200-500m från brytfronten. Det kommer i 
flödesmodellen utredas vilka grundvattenlager som kan påverkas av 
verksamheten och hur stor påverkan kan bli. 
 
Till vilket lager är grundvattenrör G1 borrat?  
Svar: G1 är borrat genom kalkstenen ned till alunskiffern.  
 
Vet ni om det finns några brunnar i Våmbs by 
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Svar: Ja, det finns ett antal energibrunnar. Därtill lär det finnas ett antal 
vattenbrunnar, t.ex. grävda brunnar vid äldre fastigheter. Majoriteten av 
fastigheterna bör dock ha kommunalt vatten som dricksvatten. 
 
Har ni tittat på en alternativ omdragning av Hållsdammsbäcken utanför 
fastighetsgränsen? 
Svar: Ja, vi har översiktligt tittat på detta. Vi bedömer dock att en alternativ 
dragning utanför Cementas fastighet blir sämre då sträckningen totalt sett blir 
längre samt kräver större schaktarbete. 
 
Länsstyrelsen värderar att det kan finns risk för grumling av bäck om avbaning 
sker för nära bäckfåran? 
Svar: Cementa bedömer att det med dagens avstånd till bäckfåran blir en 
mycket ringa risk för grumling. Vid en omledning bedöms inte denna risk öka 
förutom ev. omedelbart då den nya bäckfåran tas i bruk.  
 
Området innan trumman under väg 49 är sankt. 
Svar: Ja, detta beror troligtvis på att trumman, som inte tillhör Cementa, under 
vägen är för liten samt att bäcken på andra sidan minskar i lutning vilket 
stannar upp vattenflödet. Omledningen av bäcken kommer inte att leda till 
någon flödesökning.  
 
Kommer mängden använt sprängmedel att skrivas in i 
ansökningshandlingarna? 
Svar: Denna information kommer att finnas med i den tekniska beskrivningen. 
 
Synpunkt: Det kan finnas gamla mätserier på kvävehalter i vatten. 
 
Hur lång uppehållstid har inläckande vatten i gruvan från pumpgrop tills det 
pumpas ut? 
Svar: Uppskattningsvis ca 1h. 
 
Hur fördelas vattnet mellan dammen och det som pumpas ut till 
Våmbsbäcken? 
Svar: Detta beror på om dammen är full med vatten eller inte. Om det finns 
utrymme i dammen fylls den upp till maximal nivå, därefter går vattnet istället 
vidare för utpumpning i Våmbsbäcken. 
 
Länsstyrelsens övriga synpunkter : 
Företaget bör värdera  

• Om det finns risk för att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan 
uppfyllas - Det skall utredas om det finns risk för att kemisk status inte 
kan uppnås för de tre existerande grundvattenförekomsterna inom 
Billingen. 

• Påverkan på Munkabäcken uppströms och nedströms Våmbsbäcken, 
främst Svesån - Statusen får ej försämras. 

• Möjligheter för fiskvandring samt skyddsavstånd till bäckfåra.  
 
Förslag på omdragning av Billingeleden (riksintresse för friluftsliv) bör omfattas 
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av ansökan och den bör förläggas så att den ur ett friluftsintresse får en 
attraktiv sträckning.  
 
Den kulturhistoriska inventeringen ska skickas till länsstyrelsen så fort den är 
klar. 
 
Bullerinventeringen bör omfatta så många bullerkällor som möjligt. 
 
Brytvolymer ska vara beräknade efter dess förekomst och produktionsbehovet 
i verksamheten. 
 
Kalkstenen vid Våmb är av riksintresse för kalkbrytning. Brytningen ska ske så 
att inte framtida brytning förhindras. Motivet för brytplanen bör beskrivas.  
 
Det finns flera riksintressen för mineralfyndigher  (kalksten) i närområdet, 
Rådene och Uddagården. Dessa bör tas med i lokaliseringsutredningen.  
 
Efterbehandlingsplanen bör omfatta hela området även om inte ansökan 
omfattar detta. Titta in i framtiden, när kan allmänheten ”släppas in”. 
 
Det utökade samrådet bör omfatta: 
 
Fiskeklubbarna 
Naturskyddsföreningen 
Trafikverket 
SGU 
Naturvårdsverket 
Falköpings kommun 
Skara kommun 
Försvarsmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten 

  
Samråd med närboende och särskilt berörda kommer att genomföras i maj 
2012.  
Kallelse kommer att annonseras i lokaltidningarna samt skickas till boende 
väster om täkten samt Våmbs byförening. 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Presentation av Cementa och täktverksamhet 
 
Bilaga 2: Presentation vattenverksamhet och miljökonsekvenser 
 
Bilaga 3: Närvarolista 
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Postadress: 
542 85 MARIESTAD 

Besöksadress: 
Hamngatan 1 

Telefon/Fax: 
031-60 50 00 (växel) 
0501-60 54 40 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Miljöskyddsenheten 
 

 Cementa AB 
Cementvägen 1 
541 21 Skövde 

Samråd om fortsatt täktverksamhet och bortledning av vatten 
inom Våmb 30:10 i Skövde kommun  
 
Cementa AB i Skövde avser att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om 
tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet samt fortsatt och utökad 
täktverksamhet inom Våmb 30:10 i Skövde kommun. 
 
Verksamheten avser en etablering som finns uppräknad i 3 § i förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). Denna typ av verksam-
het antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Samråd ska ske med en bredare krets. Förutom Länsstyrelsen, tillsynsmyn-
digheten och berörda enskilda ska även samråd ske med övriga statliga 
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan 
antas bli berörda (6 kap 4 § MB). 
 
Samrådet ska avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 
miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utform-
ning. 
 

Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagan-
det av ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsre-
dogörelse ska bifogas ansökan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
I 6 kap 7 § miljöbalken (MB) anges vilka uppgifter som ska ingå i en MKB. 
Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att MKB:n får den inriktning 
och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Bland annat ska en 
redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ 
har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller 
åtgärden inte kommer till stånd. 
 
Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följan-
de aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKB:n: 
 

Kommunala planer 

Redogör för gällande kommunala planer och pågående planarbete.  
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Bullerberäkningar 
Bullerberäkningen ska baseras på/motsvara ljudnivåer från den verksamhet 
som planeras att bedrivas.  
Beräkningar ska omfatta alla verksamheter som bidrar till buller för närbo-
ende. Beskriv även de skyddsåtgärder som är aktuella för att värden enligt 
praxis innehålls. 
 
Vibrations- och luftstötvågsberäkningar 
Redovisa utförda mätningar och beräkningar samt påverkan och konsekven-
ser för närboende. Beskriv de skyddsåtgärder, befintliga och förslag till för-
bättringar. 
 
Vatten 
Redovisa verksamhetens påverkan på och konsekvenser för grundvatten 
(ytligt och underliggande) och enskilda vattentäkter i närområdet. Påverkan 
på hydrologin, våtmarker, sumpskogar, diken och vattendrag ska även beak-
tas i MKB:n. Redogör vilka skyddsåtgärder som kan komma ifråga. Flytt av 
vattendrag kan påverka djur- och växtliv, i och nedströms vattendraget och 
ska redovisas. I vattendrag kring Billingen finns t ex flera lokala Öring-
stammar.  
 
Redogör för bortledning av vatten från täkten samt tillhörande kanaler och 
dammar. Skyddsåtgärder i form av sedimentationsdammar och möjlighet till 
oljeavskiljning ska framgå. 
 
I närområdet finns miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, Svesån och Öm-
boån. Beskriv verksamhetens eventuella påverkan på bäckarna och planera-
de åtgärder för att inte försämra bäckarnas status. 
 
I närområdet finns även miljökvalitetsnormer (MKN) för grundvatten. 
Skövde-Falköping, Hagelberg, Billingen lerskiffer och Billingen kalksten.  
Beskriv verksamhetens påverkan på grundvattnet och planerade åtgärder för 
att inte försämra grundvattenförekomsternas status. 
 
Påverkan på vattenskyddsområde ska redovisas. 
 
Samrådshandlingen redovisar tre gällande grundvattenrör (fast bara två i 
praktiken då det saknas data från det tredje röret). Det är viktigt att kon-
trollmöjlighet/program upprättas så tidigt som möjligt för att få in referens-
mätningar. Ett sådant kontrollprogram skulle behöva anpassas betydligt 
bättre till den ansökta verksamheten. T.ex. skulle det vara önskvärt med 
grundvattennivåmätningar mellan nya brytområdet och bebyggelsen i norr. 
 

Föroreningar 

Redovisa risker för spridning av föroreningar i grundvatten genom ett inåt-
riktat flöde. Förankra resonemanget i en tydlig riskinventering. Finns för-
oreningar utanför dagens påverkansområden så kan grundvattenströmmen 
vara utåtriktad idag så att t.ex. närboende och miljön inte påverkas av dessa, 
men om man i framtiden tydligt vänder en grundvattenströmning så kan 
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närboende och/eller miljön bli påverkade av föroreningar på ett nytt sätt. 
Visserligen inte föroreningar från verksamheten, men mobiliserade som en 
effekt av den. 
 

En liknande fråga är vattenkvaliteten i de förekommande sedimentära berg-
lagren där Alunskiffer t.ex. är känt för att hålla väsentligt dålig kvalitet. Visa 
tydligt att verksamheten inte kommer att mobilisera grundvatten från ”oöns-
kade” lager. I ett nollalternativ kanske omsättning av aquiferer med dålig 
kvalitet är mycket långsam men att denna omsättning kommer att öka. Kva-
liteten på utpumpat grundvatten kan komma att försämras.  
 

Beskriv den numeriska modellen t ex gällande modellutbredning och inda-
ta/randvillkor mm. 
 
Naturmiljö 
Redogör för verksamhetens påverkan på och konsekvenser för naturmiljön 
och djurlivet i och omkring området. Redogör även vilka skyddsåtgärder 
som kan komma ifråga.  
För att bedöma påverkan på skyddsvärda naturmiljöer och skyddade arter 
behövs en naturinventering och naturvärdesbedömning. Redovisningen ska 
även beakta påverkan på närliggande Natura 2000 områden och riksintres-
seområde för naturvård .  
 
Beskriv hur etableringen påverkar generellt biotopskyddsområden (7 kap. 
11§ MB). Behov av skyddsåtgärder och eventuella kompensationsåtgärder 
bör beskrivas om verksamhet innebär att biotopskyddsområden kommer att 
tas bort.  
 
Förekomst av skyddade arter kan medföra att det krävs särskild prövning 
enligt artskyddsförordningen (2007:845).  
 
Friluftsliv 
Etableringsområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv. Etableringen in-
nebär att Billingeleden, som är av stort värde för riksintresset, påverkas. 
Beskriv påverkan på riksintresset och planerade kompensationsåtgärder. 
 
Det bör även anges hur täktområdet successivt kan bli tillgängligt för all-
mänheten. 
 
Kulturmiljö 
En arkeologisk/kulturhistorisk inventering av området som kommer att bli 
berörda av verksamheten ska inledningsvis göras. Den kommer att ligga till 
grund för Länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare antikvariska 
insatser och bör snarast skickas in till Länsstyrelsen.  
 
Mineralbrytning 
Etableringsområdet ligger inom riksintresse för kalkstensbrytning. För att ge 
ett tydligt bedömningsunderlag och i synnerhet om ett större område plane-
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ras tas i anspråk i en senare etapp anser Länsstyrelsen att alternativa utform-
ningar av brytningsområdet ska redovisas.  
 
Redovisa en tydlig jordartsbedömning av överliggande lager samt bedöm-
ning av hur dessa påverkar närområdet, t ex finns geologiska fraktioner som 
gör närområdet sättningskänsligt. 
 
Efterbehandling 
Redovisa en efterbehandlingsplan och plan för successiv efterbehandling. 
Planen bör inbegripa massbalansberäkningar för efterbehandlingen och för-
slag till återskapande av naturmiljöer.  
 
Ekonomisk säkerhet 
En översiktlig beräkning av efterbehandlingskostnaderna (totalt samt per 
m2) och kostnader för borttag av tillhörande utrustning (s s maskinpark, 
byggnader etc.) samt på vilket sätt bolaget har för avsikt att ställa den eko-
nomiska säkerheten. De riktlinjer för beräkning av säkerhet som anges i 
Miljösamverkan Sveriges1 handbok Efterbehandling av täkter, En för- täkt 
vägledning, 2006-11-30 bör användas  
 
Övriga upplysningar 
Ansökan bör lämnas i 10 exemplar (eller det antal som Mark- och miljö-
domstolen anger) och med en digital kopia. Koordinater för verksamhets- 
och brytningsområde bör lämnas in i form av shape- filer i koordinatsystem 
SWEREF99 TM. 
 
 
 
Therese Byström 
 
 
 
Kopia till 

• Expeditionen 
• Sökande  
• Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 
• Tillsynsmyndigheten, MÖS 
• Lst, Kulturmiljöenheten, Lisa Ragnarsson 
• Lst, Naturvårdsenheten, Kristina Höök-Patriksson 
• Lst, Vattenvårdsenheten, Mats Johansson 
• Lst, Samhällsbyggnadsenheten, Jens Rasmussen 

 
 

                                                 
1 Miljösamverkan Sverige, Efterbehandling av täkter, En för- täkt vägled-
ning, 2006-11-30 
http://www.miljosamverkansverige.se/projekt/Rapport%20Tkter/Efterbehandling%20av%2
0täkter%20-%20en%20förtäkt%20vägledning.pdf  
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Utökat samrådsbrev 



 

 

 

Utökat samråd om fortsatt täktverksamhet och bortle dning av vatten inom 
Våmb 30:10 Skövde 
 
Bakgrund: 
 
Cementa avser att ansöka hos mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken för 
vattenverksamhet samt fortsatt och utökad täktverksamhet inom Våmb 30:10 i Skövde kommun. 
Under januari månad 2012 skickades en samrådshandling in till miljöförvaltningar inom länsstyrelsen 
Västra Götaland och Skövde kommun. Den 22 februari hölls ett samrådsmöte med myndigheterna. 
Eftersom verksamheten avser en etablering som finns uppräknad i 3§ i förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) antas verksamheten medföra betydande miljöpåverkan 
varför samråd skall ske med en bredare krets.  Förutom länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och 
berörda enskilda ska även samråd ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 
allmänhet och de organisationer som kan antas blir berörda (6 kap 4§ MB).  
 
Följande övriga myndigheter och organisationer har identifierats av länsstyrelsen:  
 
Fiskeklubbarna  
Naturskyddsföreningen 
Trafikverket 
SGU 
Naturvårdsverket 
Falköpings kommun 
Skara kommun 
Försvarsmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten 
 
Yttrande 
 
Cementa önskar erhålla yttrande från Er i detta samrådsärende.  Yttrandet kommer att ingå i den 
samrådsredogörelse som kommer att sammanställas och bifogas den kommande ansökan till mark- 
och miljödomstolen. Vi önskar erhålla ert yttrande senast 2012-06-01. Vänligen skicka  yttrandet till 
marie.sjostrand@cementa.se alt. till Cementa AB Skövdefabriken, att. Marie Sjöstrand, 
Cementvägen 1, 541 21 Skövde.  
 
För frågor använd ovan nämnd e-mailadress eller ring Marie Sjöstrand på 0500-424717. 
 
 
 
Bilaga 1. Samrådshandling 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Matilda Hoffstedt 
Fabrikschef 



 

 

 

 

 

 

BILAGA 3-4 

Svar övriga myndigheter 









Med anledning av Cementas Samrådsunderlag om utökad täkt
”ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR FORTSATT 
TÄKTVERKSAMHET SAMT BORTLEDNING AV VATTEN på fastighet Våmb 30:10 ”
 
De dränerande effekterna kommer vara mycket större än cementa vill ge sken av:
Först vill vi inom Naturskyddsföreningen påpeka med allvar på att man inte beaktat de dränerande 
effekter av brytningen som kommer bli i det övre partiet på Hållsdammsbäcken, det område som 
idag är biotopskyddat. 
 ”Av SGU:s tidigare utredning framgår att påverkan på grundvattennivån i kalkstenen kan  
uppkomma inom ett avstånd på mellan 200 och 500 meter från täkten” (sid 6 samrådshandling).
Det tror vi inte man beaktat tillräckligt väl! Det kan bli effekter på hela Hållsdammsbäcken! Upp till 
Hållsdammen är det knappt 400 meter från Cementas marker!

I samrådet skriver man att det faktiskt kan bli så som vi befarar:
”Även om området för brytning inte direkt berör något Natura 2000-område, kommer  
verksamheten att omfatta omledning av en bäck strax uppströms ett Natura 2000-område. Risken  
för påverkan av detta område till följd av vattenverksamheten bedöms vara liten men kommer att  
utredas och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning” (sid 13 samrådsrapporten).
Hur man redan nu kan slå fast att effekten blir liten utan utredning är gjord förstår vi inte! Vi tror 
det är ett sätt att försöka förringa de dränerande effekter som kan bli.
Till denna dränerande effekt som brytningen kan ge så har man i dagarna redan gett tillstånd till  
utökat vattenuttag från Hållsdammen för konstsnöproduktion. Här har vi två stora vattenprojekt som 
var för sig kanske inte ger stora effekter men som tillsammans kan bli förödande för 
Hållsdammsbäckens övre sträckning!

I Hållsdammsbäcken (i norra delen av eventuella brytningsområdet) finns en mycket sällsynt 
kalkgranskog. Det finns inte mycket på Billingen av denna ovanliga naturtyp. Delar av denna 
kalkgranskog, där sju rödlistade arter (f.a. svampar) är funna, kommer att påverkas starkt vid 
brytning, pga omledningen av bäcken. Det skall tilläggas att Enetjärns natur missade 
uppmärksamma denna kalkgranskog och att kompletterande inventeringar behövs, bland annat en 
kryptogaminventering. Det finns en inventering av Hållsdammsbäcken som tangerar 
brytningsområdet (Naturinventering av Alphyddevägen-Hållsdammen, Johansson Carlsson Pro 
Natura 2007). Tyvärr är den inte alls uppmärksammad i vare sig samrådsunderlaget eller 
naturvärdesinventeringen!

Trots att Cementa vill göra stort arbete med att omleda bäcken så förstörs en naturlig bäckfåra och 
den omledda bäcken blir mer eller mindre ett dike för vattentransport. De naturliga bäckarna som 
formats sen istiden med ridåer kring vattnet hyser stor skönhet, rikedom och skyddsvärda arter.

Det kommer bli rejält stora ingrepp på natur och kulturlandskapet
I dag bötesfälls lantbrukare mfl. för borttagande av odlingshinder tex stenmurar. Här kommer ett 
storbolag (läs Cementa) att skövla mängder av rester från det gamla odlingslandskapet med 
hundratals meter stenmurar, odlingsrösen m.m. I dessa finns ofta en rik fauna och flora och de är ett 
viktigt inslag i vår historia. Det storskaliga ingreppet i naturen kommer allvarligt påverka 
landskapsbilden och ge effekter på spridningen av arter. 
I området finns också Billingeleden samt flera leder för mountainbike och löpning. Dessa kommer 
också allvarligt påverkas och vi ser med oro på hur det rörliga friluftslivet kan komma hindras av 
det stora ingreppet.
Billingens östra sida får ingen direkt förbindelse mellan Nord och Sydbillingen.



Det är idag mycket dåligt underlag för beslut
Naturskyddsföreningen tycker det är märkligt och nonchalant att t.ex. Enetjärns natur i 
naturvärdesinventeringen inte har tagit kontakt med lokala företrädare för olika 
naturskyddsföreningar, fågelklubbar, kommunekolog, hembygdsföreningar mfl. På det viset har 
man missat mycket av fågellivet och andra intressanta fynd.
I samrådsunderlaget ingår inga direkta undersökningar på friluftslivet eller på kulturlandskapet!

Ge inte nytt tillstånd!
Naturskyddsföreningen tycker inte att brytning skall tillåtas, men om de (Cementa) trots allt får 
tillstånd kräver vi att tillståndet bör ges för max10 år istället för antal ton. Dock längst till  
Brandstorpsvägen! Utvecklingen inom teknik och industri går framåt och vi tror att genom att ge 
tillstånd per år kan innovativa idéer och alternativa metoder utvecklas. Trots allt är kalk en ändlig 
resurs som vi i framtiden måste använda mycket mer sparsamt och kanske också ersätta med andra 
förnyelsebara ämnen!

för styrelsen Naturskyddsförening Skövde
Kurt-Anders Johansson ordförande
Manne Ryttman vice ordförande
Sofia Berg ledamot
Rolf Göran Carlsson ledamot

Adress:
Skövde Naturskyddsförening c/o
KurtAnders Johansson
Henrik Gjutares gata 36B
541 45 Skövde
0500-41 17 80





Från: Annika.Ryegard@Naturvardsverket.se [mailto:Annika.Ryegard@Naturvardsverket.se]  

Skickat: den 8 maj 2012 14:10 

Till: Sjöstrand, Marie (Skövde) SWE 
Ämne: Våmb 30:10 
 
Hej! 
 
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i samråd gällande Cementas planerade ansökan för 
vattenverksamhet och utökad täktverksamhet på Våmb 30:10 i Skövde kommun. 
 
Vänliga hälsningar, 

Annika  

ANNIKA RYEGÅRD 

Handläggare 
  

NATURVÅRDSVERKET 

Avdelningen för Genomförande 
  
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 

POST: 106 48 Stockholm 

TELEFON: 01-698 13 37, FAX: 08-698 00 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet  

 

 

mailto:Annika.Ryegard@Naturvardsverket.se
mailto:Annika.Ryegard@Naturvardsverket.se
http://www.naturvardsverket.se/


 
Från: Jakob Gille [mailto:jakob.gille@mil.se]  

Skickat: den 7 juni 2012 13:31 

Till: Sjöstrand, Marie (Skövde) SWE 
Ämne: : Ink HKV 13 920:19213 Vb: Cementa AB Utökat samråd med myndheter och organisationer, 

Våmb 30:10 Skövde 
 

 
2012-06-07  
HKV 13 920: 58671  
Yttrande: Cementa AB Utökat samråd med myndheter och organisationer, Våmb 30:10 Skövde  
 
Området samt dess verksamhet berör inget samrådsområde för Försvarsmakten. Försvarsmakten har 
således  inget att erinra i rubricerat ärende.  
 
Med vänlig hälsning  
 

 
 

 

 
Hej  
   
Cementa avser att ansöka hos mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken för 
vattenverksamhet samt fortsatt och utökad täktverksamhet inom Våmb 30:10 i Skövde kommun.  
Ett utökat samråd om fortsatt täktverksamhet och bortledning av vatten skall därför genomföras med 
myndigheter och organisationer. Cementa önskar erhålla yttrande från Er i detta samrådsärende. 
Yttrandet kommer att ingå i den samrådsredogörelse som kommer att sammanställas och bifogas den 
kommande ansökan till mark- och miljödomstolen.  
   
Vänligen ta dela av bifogat material.  
   
Återkom gärna med frågor!  
   
Med vänlig hälsning  
   
Marie Sjöstrand  
   
Miljö och Kvalitetschef  
Cementa AB Skövdefabriken  
   
Cementa AB  
cementvägen 1  
541 21 Skövde  
   
Phone +46 (0) 500 42 47 00  
Direct +46 (0) 500 42 47 17  
mobile +46 (0) 708 82 47 17  
Fax +46 (0) 500 48 35 04  
E-mail marie.sjostrand@cementa.se  
www.cementa.se  
  

 

mailto:jakob.gille@mil.se
mailto:marie.sjostrand@cementa.se
http://www.cementa.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 3-5 
Annons inbjudan till samråd 



Inbjudan till samråd
– öppet hus

enligt 6 kap 4§ miljöbalken
Cementa AB avser att ansöka om tillstånd enligt 
miljöbalken för fortsatt täktverksamhet i kalk-
stenstäkten Norra brottet, belägen på fastigheten 
Våmb 30:10 i Skövde kommun. Samtidigt avser 
vi att ansöka om tillstånd för bortledning av vat-
ten från täkterna samt omdragning av Hålls-
dammsbäcken.
 Som ett första led i ansökningsförfarandet har 
samråd genomförts med länsstyrelsen och kom-
munen. Vi bjuder nu in allmänhet och organisa-
tioner som kan antas bli särskilt berörda, att delta 
i ett samrådsmöte i form av öppet hus med infor-
mationsstationer bemannade med vår personal.

Tisdagen den 8 maj
 mellan klockan 16:00–19:00 
på Cementas kontor i Skövde

Vid mötet kan frågor ställas och synpunkter läm-
nas inför det fortsatta arbetet med att utreda och 
beskriva miljökonsekvenserna av verksamheten. 
Samrådet kommer att inriktas på omfattningen 
av den fortsatta täkt- och vattenverksamheten, 
förutsedd miljöpåverkan och innehållet i kom-
mande miljökonsekvensbeskrivning.
 Vad gäller täktverksamheten planeras för 
ett uttag av cirka 900 000 ton kalksten per år 
under en period av upp till 15 år. Den förutsedda 
miljöpåverkan från täktverksamheten är densam-
ma som i nuläget vilket innebär viss damning och 
buller från maskiner som transporterar uttagen 
sten, buller och vibrationer från sprängning samt 
påverkan på naturmiljön och landskapsbilden. 
Vad gäller bortledningen av vatten från täkterna 
är det främst vattenförhållandena i närområdet 
som kan påverkas. En inventering av de privata 
brunnar som finns inom området är påbörjad.
 Vi har utarbetat en samrådshandling som 
innehåller mer information om verksamheten 
och omgivningarna. Denna kommer att finnas 
tillgänglig vid samrådsmötet. Du som vill ta del av 
handlingen före mötet, kan hämta den från vår 
webbplats, www.cementa.se, eller kontakta oss 
via telefon, så skickar vi den med post.

Varmt välkommen!
Matilda Hoffstedt, Fabrikschef

Du som inte har möjlighet att närvara vid 
samrådsmötet kan lämna dina synpunkter till 
Marie Sjöstand, Cementa AB, Cementvägen 1, 
541 21 Skövde. Telefon 0500-42 47 17, 
e-post marie.sjostrand@cementa.se. Vi vill ha 
dina synpunkter senast den 1 juni 2012.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 3-6 
Brev inbjudan till samråd 



 

 

 

Inbjudan till samråd – öppet hus 
enligt 6 kap 4§ miljöbalken 
 
Cementa AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt täktverksamhet i 
kalkstenstäkten Norra brottet, belägen på fastigheten Våmb 30:10 i Skövde kommun. Samtidigt avser vi 
att ansöka om tillstånd för bortledning av vatten från täkterna samt omdragning av Hållsdammsbäcken. 
 
Som ett första led i ansökningsförfarandet har samråd genomförts med länsstyrelsen och kommunen. Vi 
bjuder nu in allmänhet och organisationer som kan antas bli särskilt berörda, att delta i ett samrådsmöte 
i form av öppet hus med informationsstationer bemannade med vår personal. 
 

Tisdagen den 8 maj mellan klockan 16:00–19:00 på Cementas kontor i Skövde 
 
Vid mötet kan frågor ställas och synpunkter lämnas inför det fortsatta arbetet med att utreda och 
beskriva miljökonsekvenserna av verksamheten. Samrådet kommer att inriktas på omfattningen av den 
fortsatta täkt- och vattenverksamheten, förutsedd miljöpåverkan och innehållet i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Vad gäller täktverksamheten planeras för ett uttag av cirka 900 000 ton kalksten per år under en period 
av upp till 15 år. Den förutsedda miljöpåverkan från täktverksamheten är densamma som i nuläget 
vilket innebär viss damning och buller från maskiner som transporterar uttagen sten, buller och 
vibrationer från sprängning samt påverkan på naturmiljön och landskapsbilden. Vad gäller bortledningen 
av vatten från täkterna är det främst vattenförhållandena i närområdet som kan påverkas. En 
inventering av de privata brunnar som finns inom området är påbörjad. 
 
Vi har utarbetat en samrådshandling som innehåller mer information om verksamheten och 
omgivningarna. Denna kommer att finnas tillgänglig vid samrådsmötet. Du som vill ta del av handlingen 
före mötet, kan hämta den från vår webbplats, www.cementa.se, eller kontakta oss via telefon, så 
skickar vi den med post. 
 
Varmt välkommen! 
Matilda Hoffstedt, Fabrikschef 
 
 
Du som inte har möjlighet att närvara vid samrådsmötet kan lämna dina synpunkter till  
Marie Sjöstand, Cementa AB, Cementvägen 1, 541 21 Skövde. Telefon: 0500-42 47 17,  
e-post: marie.sjostrand@cementa.se. Vi vill ha dina synpunkter senast den 1 juni 2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 3-7 
Program Öppet Hus 



 

 

 

Välkomna till Öppet Hus 
Måndagen den 8 maj mellan kl 16.00-19.00, Cementas kontor i Skövde 

 

Öppet hus är en del av det samråd som pågår inför ansökan om fortsatt och utvidgad bergtäkt samt 

bortledning av vatten från täkten och omledning av Hållsdammsbäcken. Här får du information om 

den planerade verksamhetens utformning, omfattning, lokalisering och förväntade miljöpåverkan. Vi 

har delat upp informationen på fem olika stationer 

Station 1 - Information om Cementa och tillståndsprocessen  

Karin Comstedt och Lena Carlman Malmström, Heidelberg Cement Northern 

Europe 

 

Station 2 - Information om verksamheten i täkten, nytt 
täktområdet och Brandtorpsvägen 
Matilda Hoffstedt, Jakob Vikingsson, Cementa 

 

Station 3 – Information om markvibrationer och luftstötvåg och 
riskanalys av fastigheter.   
Mattias Jern Nitro Consult, Fredrik Cullberg Cementa  

 

Station 4 - Information om grundvatten och ytvatten och 
påverkan på brunnar, vattenbortledning och omledning av 
Hållsdammsbäcken.  
Peter Vikström Golder Associates AB, Erica Möller Cementa 

 

Station 5 - Information om miljökonsekvenser som buller, 
damning, naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv och 
efterbehandling  
Annika Lindblad Påsse, Golder Associates AB, Marie Sjöstrand Cementa.  

 

Station 6 – Fika vid kontorsentrén, Cementa bjuder på kaffe 
smörgås och/eller bulle  

Birgitta Nyström, Johan Oskarsson Cementa 

 

Vi hoppas kunna svara på alla de frågor och funderingar Ni har om ansökan och verksamheten.  

Vid varje station och finns formulär där Ni kan lämna synpunkter. Synpunkter kan lämnas direkt på 

mötet. Om du vill lämna synpunkter efter mötet ska de skickas senast 1 juni 2012 till: Marie 

Sjöstrand, Cementa AB, cementvägen 1, 541 21 Skövde, alternativt marie.sjostrand@cementa.se 

 

Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas en samrådsredogörelse som kommer att sammanställas 

och bifogas den kommande ansökan till mark- och miljödomstolen. 

 

Varmt Välkommen! 

mailto:marie.sjostrand@cementa.se


 

 

 

 

 

 

BILAGA 3-8 

Deltagare 2012-05-08 













 

 

 

 

 

 

BILAGA 3-9 

Sammanställning samrådsyttranden 
Cementa 



 

Datum: 2012-06-27 
Uppdragsnummer: 11512140214 
Till:  1/14  
 

 
SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN CEMENTA 

Datum Yttrande från, namn Yttrande i sammandrag Huvudargument 

2012-05-08 Herr Anders Edeskär Wennberg,  

Falkvägen 2 

 

Ingen idé att tvätta fönster. Tvätta bilen som värst 1ggr/dag Damning  

2012-05-08 Robin Chargjé 

 

Synpunkter ang. samrådets utformning. Vill ha traditionell 

föreläsning och frågestund. 

Samrådets utformning 

2012-05-08 Cecilia Andersson och Ulf Sundbom,  

Boende i Våmbs by, Våmbsvägen 9 

 

Är angelägna om att strövområden och tillgänglighet till naturen 

kring Våmb bevaras. Viktig faktor för livskvaliteten som boende i 

Våmb. 

Friluftsliv/Boendemiljö 

2012-05-08 Nils och Marianne Ahlander 

 

Vi som är närboende anser att Cementas verksamhet ska upphöra 

när nuvarande tillstånd går ut. Anledningen är främst att landskapet 

förstörs men även vibrationer, trafikbuller och damm från 

brytmassorna 

Landskapsbild och 

vibrationer, buller samt 

damning   

2012-05-08 Börje och Britten Neumann  

Persbergsvägen 1  

541 33 Skövde 

 

 

Motsätter sig mot att Cementa får ett fortsatt brytningstillstånd. 

1. Frågan om "riksintresse" måste omprövas eftersom den senast 

gjordes för 18 år sedan innebörden av "riksintresset" är svårtolkat 

flera oförenliga ändamål för "riksintressen" är aktuella. 

Vilket ansvar tar Cementa för skador som uppkommer genom 

verksamheten som bedrivs, t.ex. pga sprängningar?  

Resurshushållning, 

hållbarhet och 

riksintressen 

Vibrationer och 

egendomsskada 

Sänkt grundvattennivå 

 
CEMENTA     DATUM 2012-06-27 

SAMMANSTÄLLNING AV SAMRÅDSYTTRANDE FRÅN ALLMÄNHET OCH ORGANISATIONER AVSEENDE UTÖKAD TÄKTVERKSAMHET,  

Nedanstående sammanställning redovisar i de flesta fall endast huvudargument/frågor i respektive yttrande. 

 

 



 

Datum: 2012-06-27 
Uppdragsnummer: 11512140214 
Till:  2/14  
 

 
SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN CEMENTA 

Hur beräknas och hanteras konsekvenserna av sänkt 

grundvattennivå som kan medföra försämrad effektivitet på 

befintliga jord- och bergvärmeanläggningar? 

Tillståndsprövningen borde behandla både brytningen och 

fabriksverksamheten samtidigt. 

 

och påverkan brunnar 

för energiutvinning 

Prövningsförfarandet 

2012-05-08 Charlotta Larsson, Sommarvägen 23,  

 

Sprickor i huset.  

Saknar information om utsläpp. 

Egendomsskada, 

vibrationer från 

sprängningar 

Emissionsuppgifter 

2012-05-08 Karin och Lena (station 1) 

 

Markvibrationer och överskridande ”Cementa spränger helt 

okontrollerat”. Sprickor i hus – orsak Cementa – ersättning från 

Cementa, studie av orsak. 

Vatten – påverkan på brunnar. 

Export – stäng fabriken. 

Skövdes expansion – i vilken riktning? Fabriken är i vägen. 

Dammigt – nedfall, biltvätt. 

CO2 – hur lösa utsläppen, hur komma åt utsläppen från kalkstenen. 

Buller – Cementa ersätta sprickor, ingen tillit till mätningar eller 

instrument 

Hur påverkas bergvärmen pga grundvattensänkning. 

Buller 

Vibrationer 

Påverkan på brunnar 

Damning 

CO2-utsläpp 

Hushållning med 

markområdet 

2012-05-08 Sammanfattning av muntliga 

synpunkter lämnade vid öppet hus 

Brandtorpsvägen – hur kan den bara stängas?  Hur ersätta den Ersättning av väg 
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(station 5) 

 

äldsta vägen? 

Naturinventeringen – partsinlaga. 

Samrådsförfarandet felaktigt. 

Brandtorpsvägen bra att den finns. 

Efterbehandling viktig fråga – fondering. 

Vid återfyllning NV i täkten -  damning – smutsiga fönster och bilar. 

Energibrunnar påverkan? 

Efterbehandling om företaget lägger ned nu eller går i konkurs. 9 

MSEK räcker inte långt. 

 

Naturinventeringen ej 

OK 

Felaktigt 

samrådsförfarande 

Efterbehandling 

Damning 

Påverkan på 

energibrunnar 

2012-05-08 Sammanfattning av muntliga 

synpunkter lämnade vid öppet hus  

(station 4) 

 

Dagvatten från Våmbs by som ansluter till samma dagvattenbrunn 

som utpumpat vatten från täkten? 

Ett alternativ att behålla Hållsdammsbäcken i sitt nuvarande läge 

och öppna upp ett nytt dagbrott väster härom som förbinds med 

befintligt brott via tunnel behöver nämnas och kommenteras. 

Eklunds säger sig ha 8 borrade energibrunnar på sin fastighet. 

Dessa behöver fångar upp vid kommande brunnsinventering. Nära 

täkten så risken finns att de tappar effekt i systemet.  

 

Påverkan vatten? 

Alternativ 

utformning/lokalisering 

Energibrunnar 

2012-05-08 

samt  

2012-05-30 

Alv Svensson 

Walter Sundströms väg 23 

541 53 Skövde 

0500-41 82 81 

Motsätter sig fortsatt och utökad verksamhet.(Både som 

privatperson och företrädare för NRV). 

Spruckna husgrunder, källare och skorstensstockar, sinande 

Egendomsskada 

Skador på biotoper 
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alv.svensson@telia.com 

Nätverket Rädda Våmbsdalen (NRV) 

 

brunnar och ändrad vattenföring i yt- och grundvatten med 

biotopförändringar som följd. Nytillkomna sprickor i Våmbs 

medeltidskyrka. Ett antal gravstenar under de senaste åren 

spruckit, vält eller rubbats. 

Missfärgande damning på fastigheter och lös egendom.  

Kraftiga stötvågor från sprägningarna och annat buller från täkt och 

fabrik. 

Biotopvärden, flora och fauna i Våmbdalen och Hålldammen. 

Säkerhet för återställande. 

Det presenterade samrådsunderlaget har många brister, bl a 

saknas miljökonsekvensbeskrivning. NRV kräver därför att förnyat 

samråd genomföres när fullständig miljökonsekvensbeskrivning 

föreligger.  

Damm 

Vibrationer 

Buller 

Efterbehandling och 

ekonomisk säkerhet 

Samrådsprocessen 

Kulturmiljövärden 

2012-05-31 Börje Neüman 

Persbergsvägen 1 

541 33 Skövde 

 

 

Begränsningar av damm.  

Påtagliga problem med buller från bland annat 

fabriksverksamheten. 

Skador på närboendes fastigheter och egendom. En opartisk 

”skaderegleringsnämnd” bör skapas och som kan tilldöma en 

enskild person ersättning för uppkommen skada. 

 

Damm 

Buller 

Egendomsskada 

2012-05-16 

 

Ebbe Sahlström 

Hagalund, Våmb 

541 33 Skövde 

Fastighet 30:149 

Risk för påverkan grävd brunn, c:a 10 m? 

Brantstorpsvägen behövs då trafikintensiteten mellan Skövde och 

Skara är mycket hög. 

Påverkan på 

grundvattennivåer 

Vägalternativ 

Motstående 
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Bevarande av naturvärden. Motstående riksintressen.   

Vibrationstörningar i bostadshus.  

Samtidig prövning av både brytningen och fabriksdriften samtidigt.  

Det stora utsläppet av tungmetaller m.m. är förödande för alla i 

Skövde med omnejd. 

 

riksintressen 

Bevarande naturvärden 

Vibrationer 

Prövningsförfarande 

Emissioner av 

tungmetaller 

2012-05-30 Dag Eklund 

Eklunds Bilskrotning 

Stjärnhem Våmb 

541 33 Skövde 

 

 

 

Har en ytvattenbrunn (6 meter) samt en bergborrad brunn (55-70 

meter) för dricksvattenförsörjning. Åtta energibrunnar (160 till 190 

meter) 

Bildemonteringsverksamheten har servrar/datorer som är känsliga 

för skakningar. 

Eklunds planerar ytterligare investeringar i anläggningen och är 

oroliga för hur Cementas utökning kommer att påverka 

verksamheten. 

Påverkan på 

grundvattennivåer 

Vibrationer 

 

2012-06-05 Jan Smedberg 

Våmbsvägen 30 

Våmb 30:28 

 

 

Motsätter sig fortsatt/utökat tillstånd. 

Sprickor i källarväggar.  

Vid fortsatt och utökad bergtäkt kommer Brandstorpsvägen samt 

Hållsdammsbäcken stängas av respektive ledas om vilket är ett 

stort ingrepp i rörelsefriheten.  

Stora ingrepp i Våmbsdalen som förstörs för all framtid. 

Egendomsskada 

Vägalternativ 

Intrång för friluftsliv 

2012-05-31 K Kempe 

 

 

”Mycket tjafs om Våmb. Man kan flytta hela Kiruna stad vad är då 

vårt lilla Våmb?” 
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2012-05-30 Marianne och Per-Anders Persson 

Frygligatan 9 

541 31 Skövde 

 

 

Motsätter sig fortsatt tillstånd för utökad bergtäkt. 

De natursköna sluttningarna på promenadavstånd från Skövde 

centrum kommer att försvinna.  

Oersättliga biotoper skövlas och kan aldrig ersättas.  

Kan inte äta frukt och grönsaker från trädgården eftersom de är 

belagda med ett strävt sandpappersliknande skikt från Cementa. 

Efter fönsterputsning blir fönstren snabbt belagda med en grå 

hinna. Bilen har ofta drabbats av ett strävt nedfall av stoft.  

Intrång naturvärden och 

friluftsliv 

Damm 

2012-05-25 Magnus och Catrine Green 

Våmb bergsängen 

541 33 Skövde 

Bernt och Jolanta Ohlsson 

Våmb Hemgården 

541 33 Skövde 

Benny Harrysson och Marianne 

Hultman Harrysson 

Våmb Fjället 

541 33 Skövde 

Gunnel och Göran Andin 

Finnvidsvägen 8 

182 33 Danderyd 

 

 

 

Vid samrådet lämnades inget skriftligt material ut till närboende, 

trots att det efterfrågades.  

Svårt att få information kring exakt vilka åtgärder som planeras, 

vilka utredningar som gjorts avseende påverkan på människor och 

miljön.  

Samrådet borde göras om, miljökonsekvensbeskrivningen 

förtydligas och en rad punkter utredas ytterligare. 

Oroliga över framtida buller och vibrationer utifrån utökad 

verksamhet. Skyddsåtgärder buller och vibrationer? 

Påverkan från damm från t ex sprängning, då täkten flyttas närmare 

boende i västlig riktning? 

Bullernivåer, inkluderat lågfrekvent buller och stomljud? Gränser för 

godtagbara vibrationsnivåer i området?  

Geoteknisk undersökning i området, inkluderande de 

bostadsområden som berörs av vibrationer från verksamheten. 

Enskilda vattentäkter i området – det har det inte klargjorts om den 

Samrådsförfarandet 

Buller, inkl lågfrekvent 

buller och stomljud 

Vibrationer 

Damm 

Geoteknisk 

undersökning kopplat till 

vibrationsutbredning 

Påverkan på 

grundvattennivåer 

Vägalternativ 

Marknadsvärdet på 

fastigheter 

Efterbehandling/återställ

ande 
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 framtida verksamheten kommer att påverka vattenföringen i dessa 

vattentäkter och hur Cementa avser att skydda dessa vattentäkter.  

Vägen mellan Södra Bergvägen och Skaravägen – kan ej tas bort? 

Förslag till ny vägsträckning. 

Hur påverkas marknadsvärdena på närbelagda fastigheter vid en 

utökad täktverksamhet? 

Återställande efter avslutad drift? 

Påverkan och skydd av kulturmiljövärden? 

 

Påverkan och skydd 

kulturmiljövärden 

2012-05-31 Inga och Jan Leyon 

Persbergsvägen 15 

54133 Skövde 

 

Motsätter sig fortsatt tillstånd.  

Störda av buller och nedfall av stendamm. 

Förlust av promenadvägar och naturvärden som går 

förlorade/förändras för evigt. 

Buller 

Damm 

Intrång naturmiljö och 

friluftsliv 

2012-05-31 Christer Junkergård 

Fastighet: Fredholmsberg 2, Skövde 

Skytteledsvägen 3 

541 33 Skövde 

 

 

Motsätter sig fortsatt verksamhet i första hand. I andra hand önskas 

ett tidsbegränsat tillstånd. 

Påverkan och störningar från buller, vibrationer och damning. 

Begränsning av CO2-utsläpp. 

Återställande av bergtäkt. 

Miljöfond för att främja friluftslivet. 

Nedmontering av uttjänta fabriksenheter 

Krav på miljöanpassade transporter från verksamheten (tåg). 

Buller, vibrationer 

Damm 

Utsläpp av CO2 

Efterbehandling/återställ

ande 

Friluftsliv 

Avveckling av 

verksamheten 

Miljöanpassade 



 

Datum: 2012-06-27 
Uppdragsnummer: 11512140214 
Till:  8/14  
 

 
SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN CEMENTA 

transporter 

2012-05-31 Folkpartiet Skövde 

Mikael Wendt 

 

Folkpartiet säger nej till utökad täktverksamhet bortom den 

geografiska gräns som är aktuell för nuvarande tillstånd. 

Folkpartiet värnar de naturintresse som finns i området och 

motsätter sig de ingrepp som en omdragning av 

Hållsdammsbäcken innebär. 

Landskapsbilden med de naturvärden som finns har för framtiden 

en potential att stärka Skövde kommuns utveckling och ge dess 

invånare och besökare möjligheter till upplevelser och aktiviteter 

som förstärker folkhälsan. Dessa värden ska tillvaratas. 

Naturintressen 

Påverkan landskapsbild 

Friluftsliv 

2012-05-29 Skövde hembygdsförening 

c/o M Moberg 

Fältvägen 5D 

541 77 Skövde 

 

 

Motsätter sig att Cementa får ett fortsatt brytningstillstånd efter 

2017. 

Våmbs by, tidigare Våhem/Våm/Vårfruhem, lär enligt vissa källor ha 

grundats redan på 300-talet.  Området kring Våmbsdalen tillhör 

därmed Skövdes äldsta kulturhistoria, ett naturområde som nu 

håller på att skövlas. Gamla vägar, som enligt äldre kartor fanns 

redan på 1600-talet, har raserats. En stor mängd fornminnen och 

andra kulturarv har försvunnit. 

 

Det påstås att Cementas fortsatta brytning är av riksintresse, men 

”riksintresset” kan tolkas på olika sätt. Om två olika och oförenliga 

sk riksintressen finns, skall det ges företräde som främjar miljön 

långsiktigt.  

Förslaget förorsakar synnerligen allvarliga ingrepp i och påverkan 

på vår natur- och kulturmiljö samt människors liv.  

Kulturmiljövärden 

Motstående 

riksintressen 

Intrång i natur- och 

kulturmiljövärden 

2012-05-22 Ulf och Mona-Beth Andersson Motsätter sig till att Cementa får ett fortsatt brytningstillstånd. Riksintresset 
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Ambjörnsväg 3 B.  

541 33 Skövde 

 

Frågan om ”riksintresse” måste omprövas. Vilket ansvar tar 

Cementa för skador som uppkommer genom verksamheten som 

bedrivs, t.ex. pga. sprängningar?  

Vidare anser vi att de sk riktvärden som nu finns för verksamheten 

inte är tillfyllest utan ska, om verksamheten tillåts fortsätta, ersättas 

av gränsvärden så att sak kan föras mot Cementa m.a.a. skador på 

fasigheter och störande nedfall, damning etc. 

Hur beräknas och hanteras konsekvenserna av sänkt 

grundvattennivå som kan medföra försämrad effektivitet på 

befintliga jord- och bergvärmeanläggningar?  

Tillståndsprövningen borde behandla både brytningen och 

fabriksverksamheten samtidigt. 

Att stänga Brandtorpsvägen kommer innebära att vi och många 

andra Skövdebor inte kan utnyttja denna reserv/alternativa 

förbindelse till Billingen och norra Skövde och ej heller använda den 

promenadslinga som vägen utgör tillsammans med den fd 

Axvallabanan. Vägen utgör även den enda reservförbindelse för 

räddningstjänst och ambulans. 

Riskerna och konsekvenserna av omledning av Hållsdammsbäcken 

anser vi inte är tillräckligt utreda och beskrivna.  

Cementa har under en alltför lång tid förorsakat en för all framtid 

stor skada på så väl på vår som Skövdes miljö. De fem år som 

kvarstår av nuvarande tillstånd är nog för att påbörja en omställning 

och avveckling.  

En fortsatt brytning kommer att innebära att Skövdes möjligheter att 

exploatera och bebygga längs med väg 49 och därmed ”växa” i 

Reglering och ansvar för 

egendomsskada 

Damm 

Riktvärden kontra 

gränsvärden 

Påverkan på 

grundvattennivån 

Prövningsförfarandet 

Vägalternativ 

(Brandtorpsvägen) 

Konsekvenser 

Håldammsbäcken 

Intrång på naturvärden 

Omställning och 

avveckling 

Markexploatering/ 

bebyggelseutveckling 
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västlig riktning omöjliggöres. Detta måste ur ett övergripande 

samhällsperspektiv vägas in i den fortsatta processen. 

2012-05-30 Gunvor och Carl-Erik Johansson 

Forslundsväg 38 

541 53 SKÖVDE 

 

Vill att all kalkbrytning samt cementtillverkning upphör 2017. 

Anser att platsen för verksamheten är felaktigt vald och medför 

intrång på stora markområden. Verksamheten innebär skövling av 

naturvärden och orsakar oersättliga skador på bl. a. Billingens 

sluttningar. 

Naturvärden och 

markanvändning 

2012-06-01 Namn: Linda Ericsson, ordförande 

Våmbs byförening 

Förening: Våmbs byförening 

Adress: Grannabacken 9, 541 33  

SKÖVDE 

 

Våmbs byförening är starkt kritisk till att Cementas verksamhet i 

Skövde får fortgå under förevändning att det är ett riksintresse. Vi 

anser att detta riksintresse, som Cementa m.fl. tolkar det, är 

oförenligt med miljöbalkens andemening.  

Cementas verksamhet har redan åsamkat stora skador på vår miljö 

och förstört den vackra landskapsbilden på berget Billingen i 

negativ riktning. Denna förstörelse drabbar såväl dagens som 

kommande generationer i all framtid. Våmbs byförening ställer 

också frågan om vilka risker som det innebär med sprängningar i 

det nya området för Våmbs kyrka. Kyrkan som tillhör Skara stift, är 

uppförd i kalksten på Billingens sluttning under första hälften av 

1100-talet och tillhör därmed en av de äldst bevarade kyrkorna i 

Sverige. Tornet tillkom i slutet av samma århundrade, och är byggd 

i romansk stil. 

Vem ansvarar för och garanterar kyrkans säkerhet när 

markvibrationerna ökar och sprids till nya sprängzoner? Eventuella 

skador på kyrkan vore förödande, antagligen oersättliga och inte 

minst en skymf mot traktens historia och skyddshelgon. 

Våmbs byförening önskar också att bevara Brandstorpsvägen då 

det är den enda alternativa infarten till Skövde från Skara. Det är en 

Riksintresset 

Påverkan på 

landskapsbilden 

Risker kopplade till 

sprängning (vibrationer) 

Vägalternativ/räddnings

väg 

Friluftsliv 

Emissioner till luft (CO2 

etc) 

Damm 

Vibrationer/stötvågor i 

samband med 

sprängning 

Egendomsskada 

Påverkan 
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attraktiv väg för många pendlare och motionärer och fyller också en 

viktig funktion som reservförbindelse mellan Skövde och väg 49. 

Området som Cementa vill ta i bruk för utökad bergtäkt har fina 

naturvärden, en väl bevarad naturbetesmark med en artrik 

hävdflora och ett rikt insektsliv. Dessa miljöer är på väg att 

försvinna i vårt landskap.  

Området som riskerar att skövlas gränsar till ett naturreservat och 

det tilltänkta området för utökad bergtäkt innehåller bland annat 

småbiotoper i jordbruksmark som omfattas av ett generellt 

biotopskydd. De biotoper som omfattas är alléer, källor med 

omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och 

våtmarker, stenmurar samt åkerholmar med en areal av högst 0,5 

ha. Inom inventeringsområdet vid Våmb finns en rad sådana 

småmiljöer som omfattas av det generella biotopskyddet. Se 

Enetjärn Natur AB:s utredning för vidare information. 

Förutom utsläpp av damm och koldioxid, kväve- och svavelutsläpp 

samt användning av fossila bränslen. Som alternativa bränslen 

inom verksamheten används bland annat uttjänta däck, spillolja, 

lösningsmedel merparten av det kött- och benmjöl som inte längre 

får användas i djurfoder och en del av den plast som inte går att 

materialåtervinna. 

Dessutom lämnar själva brytningen av kalksten tydliga spår i 

naturen. 

Cementa är enligt www.helagotland.se trea på utsläpp i hela 

Sverige. Runt hälften av Cementas totala produktion går på export 

till bland annat USA och Afrika. Källa www.cementa.se.   Cementa 

släpper ut ungefär ca 5 ggr mer än alla personbilar som finns i 

Skövde kommun. Därutöver tillkommer de utsläpp som blir av 

grundvattennivåer 

Efterbehandling och 

garantier 
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lastbilar & bergtruckar som transporterar stenen och cementen. 

Invånare runt Cementas anläggning har vid upprepade tillfällen haft 

problem med missfärgad damning på fastigheter och lös egendom. 

Vi känner av kraftiga stötvågor från sprängningar och påverkas av 

buller från täkt och fabrik. Vi har erfarenhet från spruckna 

husgrunder, murstockar och andra fastighetsskador.  

Enligt www.skovde.se är Skövdes målsättning för miljöarbete att 

vara en ledande kommun i skapandet av ett modernt samhälle som 

är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser och där ett 

tillväxtvänligt näringsliv kan verka i samklang med jordens 

klimatvillkor. Våmbs byförening vill behålla den blomstrande bygden 

och stoppa utplåningen av vår fantastiska natur. Vi ser gärna en 

miljökonsekvensbeskrivning och en efterbehandlingsplan som är 

realistisk och där Cementa får ta ansvar för de konsekvenser som 

blir ett faktum från den verksamhet som bedrivs.  

Hur förenar Skövde kommun dessa miljömål med att försvara 

Cementas fortsatta verksamhet och eventuell utökad bergstäkt 

inom sin kommun utifrån ovanstående information?  

Vem tar ansvar för den nedsmutsning och de skador som 

uppkommer genom verksamheten som tex damning och 

sprängningar? 

Hur beräknas konsekvenserna av sänkt grundvattennivå som kan 

medföra försämrad effektivitet på befintliga jord- och 

bergvärmeanläggningar? 

Finns någon uppföljning och analys av Cementas hittillsvarande 

verksamhet gjord av någon oberoende part för att ligga till grund för 
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myndigheters och domstolars bedömningar och beslut? 

Är de efterbehandlingskrav och garantibelopp för Cementa 

realistiska eller skall en kostnad för en eventuell efterbehandling av 

vårt landskap överlåtas åt kommunens skattebetalare? 

 

2012-05-31 Miljöpartiet de gröna i Skövde, 

genom Sture Grönblad. 

Adress: Rotegatan 3 NB 

541 40 Skövde 

 

Vår grundinställning är att Cementas verksamhet i Skövde ska 

upphöra när nuvarande brytningstillstånd går ut år 2017.  

Cementas produktion i Skövde behövs inte med avseende på 

begreppet ”Riksintresse” eftersom Cementa i Sverige exporterar 

dubbelt så mycket cement som produceras i Skövde-anläggningen. 

Vi har följt Cementas verksamhet under lång tid och noterat att 

Cementa i Skövde istället har ansträngt sig för att slippa sitt 

samhällsansvar. Exempel på detta är att man överklagat ställda 

krav, inte i tid uppfyllt ställda krav utan sökt om förlängd tid, inte 

velat tillämpa bästa möjliga tillgängliga tekniska lösningar osv. 

Motivet har varje gång varit att det är för dyrt.  

Man har inte gett kompensation för nedsmutsade bilar utan i vissa 

fall lagt pengarna på jurister istället.  

Cementa i Skövde har ingen gång legat före myndighetskraven, 

inte gjort vad man skulle kunna göra för att minska samhälls- och 

miljöpåverkan, inte velat ställa ekonomisk garanti för återställningen 

osv. Man har t ex inte byggt in mellanlagret för att minska 

dammproblematiken. 

Cementa har inte rivet sina gamla anläggningar utan kvar finns 

byggnader, ugn mm som inte använts på 25 år vilket ökar intrycket 
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Ersättning för 

egendomsskada 

(damm) 

BAT 

Avveckling och 

återställande av äldre 

anläggningsdelar 
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SAMMANSTÄLLNING SAMRÅDSYTTRANDEN CEMENTA 

av fulhet.  

Cementa levererar inte sin överskottsenergi på ca 1,5 MW till 

kommunens fjärrvärmesystem, vilket motsvarar den fjärrvärme som 

för närvarande förbrukas i stadsdelen Skultorp, för att det kräver en 

investering av Cementa. Cementa har inte investerat i bästa 

reningsteknik.  

Det nyligen hållna så kallade samrådet var enligt vår mening inget 

samråd utan mera en marknadsföring av företaget. 

Med ovan bakgrund anser vi att Cementa bör påbörja planering för 

att avveckla verksamheten i Skövde. 
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