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Vänersborgs tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

 

 

YTTRANDE 

Mål nr M 4418-12; angående tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid 
kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde kommun. 

Cementa AB (”Cementa”) hänvisar till mark- och miljödomstolens underrättelse, akt-

bilaga 53, samt beviljat anstånd och inkommer härmed med bemötande av inkomna 

synpunkter och yttranden, aktbilagorna 18, 21, 23-29, 31-48 och 50-51. 

1. Inledning 

Inledningsvis noterar Cementa att Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket samt Sveriges Geologiska Undersökning 

(”SGU”) har avstått från att yttra sig över tillståndsansökan. I det följande bemöts ytt-

randen från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljönämnden Östra Skaraborg, 

Skövde kommun, Naturskyddsföreningen Skövde, Våmbs byförening samt Nätverket 

Rädda Våmbsdalen (”Nätverket”) var för sig. Övriga inkomna yttranden, från enskilda 

samt politiska partier i Skövde kommun, bemöts samlat och sakfrågevis i ett avslutande 

avsnitt. 

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2.1 Inledning 

Länsstyrelsen har avstyrkt tillståndsansökan med hänvisning till påverkan på riksintres-

sena för naturvård och friluftsliv samt på områdets kulturvärden. Cementa uppfattar 

därmed att länsstyrelsen anser att den nuvarande markanvändningen i området bättre 
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främjar en långsiktig hushållning med marken jämfört med att ta området i anspråk för 

kalkbrytning. Därtill menar länsstyrelsen att lokaliseringsutredningen är bristfällig. 

2.2 Lokalisering 

Länsstyrelsen anser att bolagets lokaliseringsutredning saknar presentation av egentliga 

alternativa lokaliseringar och därför är bristfällig. Enligt länsstyrelsen kan det finnas 

möjliga lokaliseringar med mindre omgivningspåverkan inom de områden som angivits 

ha ytligt liggande kalksten i närheten av Skövde. 

Cementa inger därför en kompletterande redovisning av alternativa lokaliseringar, se 

Bilaga 1. 

Generellt finns i områden runt Billingen och övriga västgötaberg, med ytlig kalksten, 

motstående intressen i form av höga naturvärden eller värden för friluftsliv och kultur-

miljö. 

Två tänkbara alternativa lokaliseringar i regionen, vilka båda är utpekade som riksin-

tresse för mineralutvinning, redovisas utförligare i bilaga 1. I konsekvens med vad som 

anges i föregående stycke, finns här motstående intressen i form av höga naturvärden 

och friluftsliv. En kvantitativ jämförelse mellan ingreppen i de motstående intressena 

vid de redovisade alternativen respektive huvudalternativet är omöjlig att göra utan att 

även väga in subjektiva värderingar. Sålunda är det i och för sig möjligt att jämföra 

exempelvis hur många naturvärdesobjekt som bortfaller, däremot inte att jämföra kon-

sekvensen för upplevelsen av naturvärdena eftersom denna är subjektiv.  

Vad som är fullt möjligt att kvantitativt jämföra är istället det transportbehov som 

respektive lokaliseringsalternativ skulle innebära för att försörja cementfabriken med 

kalksten. En alternativ lokalisering skulle innebära en väsentligt ökad drivmedelsför-

brukning jämfört med den ansökta verksamheten och därtill kommer de olägenheter i 

form av buller m.m. som typiskt sett uppkommer vid omfattande transport på allmän 

väg, något som helt undviks med den sökta lokaliseringen. Det är således uppenbart att 

den valda lokaliseringen innebär minsta intrång och olägenhet. 
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2.3 Riksintressen 

Som länsstyrelsen påpekar är det en utgångspunkt för bedömningen att området utgör 

riksintresse dels för mineralutvinning, dels för dess naturvärden och friluftsliv. Vad 

gäller kulturmiljön kan området visserligen tillskrivas vissa värden, däremot är det 

Cementas bestämda uppfattning att området inte kan anses riksintressant i det avseen-

det. Länsstyrelsen har trots detta sammanvägt områdets betydelse för såväl naturvården 

och friluftslivet som för kulturmiljövården. 

I den historiska landskapsanalys som Cementa låtit ta fram, Bilaga 2, beskrivs bebyg-

gelseutvecklingen i området kring den ansökta verksamheten. Av analysen framgår att 

området vad gäller såväl fornlämningar som bebyggelseutveckling på många sätt är 

typiskt för landskapet i anslutning till Billingen. Det framgår vidare att bebyggelsen 

sedan 1800-talet har varit föremål för ständiga och omfattande förändringar. Inom 

undersökningsområdet finns det i princip ingen bebyggelse som är äldre än slutet av 

1800-talet. Sammantaget anser Cementa att det av utredningen är uppenbart att de kul-

turvärden som finns i området inte kan tillmätas betydelse av riksintresse. Sett ur ett 

regionalt perspektiv är kulturmiljön i det berörda området heller inte unik.  

Cementa har vidare tagit fram en fristående landskapsanalys, Bilaga 3. Utifrån denna 

analys kan slutsatserna dras att kulturmiljön inte är ensam i sitt slag och att inte heller 

landskapsbilden uppvisar unika kvaliteter även om platsen bitvis är mycket vacker. 

Vidare kan konstateras att den typ av kulturmiljöer det här är fråga om i takt med tidens 

gång försvinner som en följd av att småjordbrukets era i Sverige är förbi. Miljöerna 

kommer således så småningom inte att finnas kvar, oavsett om den ansökta verksam-

heten kommer till stånd eller ej. Detta är en naturlig del av landskapets förändring. 

Slutligen kan noteras att området inte är utpekat som kulturområde i översiktsplanen, 

utan noterat såsom område för pågående markanvändning. 

Eftersom det område som avses ianspråktas inte är riksintressant i kulturmiljöhänseende 

är det, vid tillämpning av 3 kap. 6 § miljöbalken, endast relevant att bedöma om ian-

språktagandet av området för täktverksamhet påtagligt skadar den riksintressanta 

naturmiljön och sammanhängande värden för friluftslivet. Visserligen finns det höga 

naturvärden inom det planerade täktområdet men det ska samtidigt beaktas att dessa inte 
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alls är unika och att bortfallet av området bland annat därför inte riskerar att skada riks-

intresseområdets värdekärnor. 

Under alla omständigheter är riksintresset för mineralutvinning det ändamål som på 

bästa sätt främjar en långsiktig hushållning enligt 3 kap. 10 § MB. Tillgången till kalk-

sten är nödvändig för den långsiktiga resursförsörjningen. 

2.4 Miljöpåverkan 

2.4.1 Naturvärden 

Beträffande betydelsen av områdets befintliga naturvärden hänvisas till avsnittet ovan. 

Eftersom länsstyrelsen anför att kompensationerna av de förlorade naturvärdena är för-

skjutna i tid från det att biotopförlusterna sker, vill Cementa särskilt påpeka att efterbe-

handling av delar av det nuvarande täktområdet redan pågår och att efterbehandlingen 

även i fortsättningen kommer att vara en kontinuerlig process. Allteftersom nya områ-

den avtäcks kommer materialet att användas för att skapa så bra biotoper för biologisk 

mångfald som möjligt på de redan färdigbrutna ytorna. Det efterbehandlade området 

kommer visserligen inte att vara identiskt med det obrutna området men ambitionen är 

att skapa en god natur med hög biologisk mångfald och med fokus på öppet odlings-

landskap. Nyckelbiotoperna kommer inte att påverkas då de ligger uppströms de delar 

av Hållsdammsbäcken och Hjälpasdalsbäcken som berörs av den ansökta verksamheten. 

Vidare är det Cementas ambition att de efterbehandlade områdena ska kunna användas 

för tätortsnära friluftsliv. Vid sidan av biologisk mångfald har fokus i efterbehandlings-

planen varit att skapa natur som är trivsam för människan att vistas i. 

Länsstyrelsens påstående om att bäckens funktion skulle försämras vid en omledning till 

följd av betydande infiltration saknar grund. Hållsdammsbäckens och Hjälpadalsbäck-

ens delsträckor inom Cementas fastighet ligger redan idag inom markområden som 

domineras av sandig morän, se jordartskarta i bilaga 5 till ansökan. Enligt uppgift från 

SGU är moränen sandig i de övre delarna men lerig och mycket hårt packad längre ner i 

avlagringen. Bäckens nya sträckning kommer även den att passera genom mark som 

domineras av samma typ av morän. Det finns sålunda inget som talar för att den nya 
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bäckfåran skulle bli mer genomsläpplig än den befintliga och därmed leda till vatten-

förluster. 

Den nya bäckfåran planeras, såsom beskrivits i MKB:n och kompletteringen, att utfor-

mas så att den efterliknar den nuvarande fåran genom att grovt material (sten och block) 

läggs i fårans botten och detta i syfte att möjliggöra en motsvarande livsmiljö för akva-

tiska arter i bäcken och växter invid bäcken. Naturen runt den del av bäcken som får en 

reducerad vattenföring (granskog i den övre delen och lövskog i den mellersta delen) 

kommer inte att försvinna på grund av omledningen. Däremot kommer den del av 

bäcken som ligger inom det framtida brytområdet att försvinna. 

I den del av den tidigare bäckfåran som inte ligger inom det framtida brytområdet 

bedöms flödet i framtiden uppgå till endast någon sekundliter i medeltal. Detta flöde 

kommer att rinna ner i täkten. Den minskade vattenföringen kommer att ge en direkt 

påverkan i själva bäckfåran, något som avses kompenseras genom att den nya bäckfåran 

får en likvärdig utformning. Någon betydande påverkan på naturen i allmänhet runt den 

torrlagda sträckan kommer inte att uppkomma. 

Beträffande eventuell påverkan på Natura 2000-området Klasborg-Våmb hänvisas till 

avsnitt 7.9 i MKB:n. Cementa vidhåller att verksamheten inte kan komma att påverka 

miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt. Med anledning av vad länsstyrelsen 

framför i sitt yttrande lämnar Cementa följande förtydliganden. 

Som nämns ovan domineras markområdet av sandig morän såväl vid befintlig som pla-

nerad sträckning av Hållsdammsbäcken. Det finns därmed inget som talar för att den 

nya bäckfåran skulle bli mer genomsläpplig än den befintliga. I princip kommer alltså 

samma mängd vatten att tillföras Våmbsbäcken och svärmlövskogen som idag. 

Hållsdammsbäckens flödesbidrag till Våmbsbäcken uppgår till cirka 10 – 15 %. Bäck-

ens tillflöde till Våmbsbäcken är inte på något sätt avgörande för svärmlövskogens 

funktion och existens. Helt avgörande för att skogen översvämmas är istället neder-

bördsmängderna. Under perioden 1980 till 2011 har enligt SMHI:s luftweb årsmedelne-

derbörden i Skövde uppgått till 773 mm med en variation mellan enstaka år mellan 955 

och 572 mm vilket motsvarar en variation runt medelvärdet på cirka 24 %. Enstaka 
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månader är variationen ännu större. För t.ex. oktober månad uppgick under perioden 

1980 till 2011 månadsnederbörden till i medeltal 71 mm med en variation mellan 

enstaka år mellan 145 och 14 mm. Detta motsvarar en variation runt medelvärdet på 

över 100 %. Hållsdammsbäckens bidrag till vattenförekomsten i svärmlövskogen är 

alltså helt underordnad de naturliga nederbördsvariationerna, vilka därmed har en 

väsentligt större påverkan på Natura 2000-området än vad Hållsdammsbäcken har. 

2.4.2 Kulturvärden 

Beträffande kulturvärdenas betydelse hänvisas i första hand till avsnitt 2.3 ovan. 

Ytterligare kan dock nämnas att den s.k. gamla Skaravägen i hög grad är bevarad och att 

det endast är en liten del av vägen som påverkas av den ansökta verksamheten. Vad 

beträffar området kring Keddakärret visar den historiska landskapsanalysen att ständiga 

förändringar skett i området och knappast någon byggnad ligger på sin ursprungliga 

plats. Byggnaderna tycks dessutom i ringa grad ha flyttats; istället har de rivits och nya 

uppförts.  

Det bör vidare uppmärksammas att det i den historiska landskapsanalys som Cementa 

nu inger, bilaga 2, framkommer att av de sju objekt inom området som finns upptagna i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister det endast är två stycken som har ansetts 

utgöra fornlämningar enligt fornminneslagen, övriga är s.k. övriga kulturhistoriska läm-

ningar eller bevakningsobjekt. Särskilt ska noteras objektet Raä Våmb 12:1-2, som är 

centralt i den bevarandediskussion som förs i den kulturhistoriska förstudie som Väster-

götlands museum utfört för Cementas räkning och som ingivits i målet av Douglas 

Hjalmarsson, se aktbil. 15. Detta objekt är enligt Riksantikvarieämbetets register sanno-

likt naturlämningar utan antikvariskt värde. Detsamma gäller objektet Raä Våmb 8:1. 

Enligt Cementas uppfattning får kulturvärdena i området som berörs av den ansökta 

verksamheten anses begränsade, inte minst ur ett regionalt perspektiv. Cementa är väl 

införstått med att en arkeologisk utredning enligt kulturminneslagen kan behöva vidtas 

innan brytningen får påbörjas. En sådan utredning utgör dock inte hinder för att verk-

samheten ska kunna anses tillåtlig enligt miljöbalken. 
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2.4.3 Friluftslivet 

Beträffande kulturvärdenas betydelse hänvisas till avsnitt 2.3 ovan. 

Av den nu ingivna landskapsanalysen, bilaga 3, framgår att tillgången till rekreations-

områden är mycket god kring tätorten Skövde. Staden gränsar till det stora riksintresse-

området för friluftsliv Billingen. Det är en marginell del, som dessutom ligger utanför 

de egentliga kärnområdena för riksintresset, som blir föremål för förändring. Billingele-

den kommer, precis som länsstyrelsen efterfrågar i sitt yttrande, att ledas om och fort-

sätta att vara tillgänglig, liksom utsiktsplatsen som ger utblick över dagbrottet och det 

omgivande landskapet. Brandstorpsvägen kommer visserligen att försvinna och någon 

ny bilväg av motsvarande storlek finns inte i planerna, däremot kommer det även i 

framtiden att vara möjligt att ta sig runt området till fots eller på cykel. Den nya vägen 

kommer inte att snöröjas eller rensas från uppväxande buskar och sly. De kulturland-

skap som representeras utmed Brandstorpsvägen fortsätter västerut i områden som inte 

alls påverkas av den ansökta verksamheten och kan således fortsatt upplevas där. Som 

framgått av avsnitt 2.3 ovan sker en fortgående förändring av landskapet som innebär att 

dessa miljöer försvinner med tiden, något som sker oberoende av huruvida den ansökta 

verksamheten kommer till stånd eller ej.  

Sammantaget kan de rekreationsvärden som finns i landskapet och som onekligen har 

ett värde på en mycket lokal nivå inte på något sätt anses unika. Möjligheterna till 

tätortsnära friluftsliv är fortsatt mycket goda och det ianspråktagna området kan dessu-

tom i viss mån kompenseras av de nya miljöer som uppstår vid efterbehandling.  

2.4.4 Vattenverksamhet 

De utförda modellberäkningarna har visat att påverkan på grundvattennivåerna i sand-

stensakvifären blir försumbar. De eventuella variationer i grundvattennivå som kan tän-

kas ske i denna akvifär beror på helt andra faktorer än vattenbortledningen från täkten. 

Cementa har också uppfattat att kommunen själv genomför mätningar av grundvatten-

nivåer i kommunens brunnar och Cementa betvivlar därför att kommunen är intresserad 

av att låta Cementa själva utgöra mätningar direkt i uttagsbrunnarna. När det gäller refe-

renspunkt kan förvisso Cementa åta sig att uppföra ett borrhål inom egen fastighet ned 

till sandstensakvifären, men kommunen är mycket skeptisk till nya borrningar ned till 
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denna akvifär då det ökar potentialen för föroreningsspridning. Cementa anser inte att 

frågan om kontroll av grundvattennivåer behöver regleras särskilt i tillståndet. Frågan 

kommer däremot att omfattas av Cementas egenkontroll och därmed ingå som en del i 

kontrollprogrammet. 

2.4.5 Omgivningsstörningar 

Cementa noterar att länsstyrelsen anser att utförda beräkningar visar att störningarna 

från verksamheten kan hållas inom acceptabel nivå, samtidigt som länsstyrelsen anför 

att avståndet 160 meter till bostäder är mycket kort för en täktverksamhet av sökt om-

fattning. Cementa vill därför påpeka att den omgivningspåverkan som beskrivs i miljö-

konsekvensbeskrivningen är gjord med utgångspunkten att verksamheten faktiskt kom-

mer att bedrivas med som minst 160 meters skyddsavstånd. Detta har Cementa 

redogjort för i kompletteringen, avsnitt 1.3. Härvid kan noteras att avgörande för om en 

verksamhet kan tillåtas vid en tillståndsprövning enligt miljöbalken är vilka faktiska 

störningar som den ger upphov till i förhållande till störningskänsliga platser i omgiv-

ningen såsom bostäder. Antalet meter har alltså ingen självständig betydelse. 

Frågor om omgivningsstörningar i form av damning, buller, vibrationer och luftstötvå-

gor kommenteras även i avsnitten 3 respektive 8.7 nedan. 

2.5 Tidsbegränsning av tillståndet 

Cementa motsätter sig en tidsbegränsning av tillståndet av de skäl som anges i avsnitt 

2.3 i tillståndsansökan. 

2.6 Säkerhetsbelopp  

Länsstyrelsens förslagna säkerhetsbelopp om 10 450 000 kronor bygger på samma 

beräkningsmodell som Cementa tillämpar.1 Skillnaden i belopp förklaras av att 

länsstyrelsen i sin beräkning har utgått från en högre kostnad per kvadratmeter (15 kro-

nor istället för 12 kronor). Cementa kan dock godta länsstyrelsens föreslagna nivå och 

att indexbeloppet uppräknas med tiden. Cementa föreslår därför att villkor 15 anges 

enligt följande: 

                                                 

1 Se rapporten ”Efterbehandling av täkter”: Miljösamverkan Sverige 2006-11-30 
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För fullgörandet av efterbehandlingen av täkten ska det finnas en ekonomisk 

säkerhet. Beloppet ska vid tillståndstidens början uppgå till 10 450 000 kro-

nor och ska vart femte år, med början fem år efter att tillståndet har vunnit 

laga kraft, indexuppräknas efter konsumentprisindex, varvid november 2013 

ska utgöra bas. 

2.7 Länsstyrelsens förslag till villkor 

När det gäller villkor som reglerar arbetstiderna för verksamheten hänvisas till det före-

slagna bullervillkoret, villkorsförslag 5, där det anges vilka bullernivåer som får före-

komma under dygnets olika timmar. Det saknas därför anledning att föreskriva ett sär-

skilt villkor om när bullrande arbetsmoment får förekomma. 

Länsstyrelsens villkorsförslag beträffande luftstötvågor, att det angivna värdet ska inne-

hållas vid 95 procent av sprängtillfällena istället för vid föreslagna 90 procent, godtas. 

Dock motsätter sig Cementa att villkoret anger ett högsta värde som aldrig får överskri-

das. Vad som med säkerhet kan förutses är att det angivna värdet riskerar att överskridas 

ytterst sällan. 

3. Miljönämnden Östra Skaraborg 

Cementa noterar att miljönämnden inte har någon erinran mot att tillstånd till den 

ansökta verksamheten lämnas. 

Cementa motsätter sig att damning från stenlagret regleras i villkor för täktverksam-

heten. Stenlagret utgör en del av cementfabriken. Därtill omfattas hela cementfabriken, 

innefattande stenlagret, av den nya industriutsläppsförordningen2 som implementerar 

Europeiska kommissionens genomförandebeslut (2013/163/EU) om fastställande av 

BAT-slutsatser gällande produktion av cement, kalk och magnesiumoxid. Cementa är 

av uppfattningen att verksamheten vid fabriken, stenlagret inbegripet, uppfyller rele-

vanta BAT-slutsatser. Sedan 2012 är stenlagret takförsett. Sedan dess har antalet kla-

gomål minskat kraftigt. Av de fåtal klagomål som har inkommit under 2013 har flera 

                                                 

2 2 kap 16-17 §§ industriutsläppsförordningen (2013:250). 
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dessutom efter provtagning visat sig avse damning som inte härrör från Cementas verk-

samhet. För kännedom bifogas en funktionsbeskrivning av stenlagret, se Bilaga 4. 

Vad gäller villkor beträffande damning från täkten noterar Cementa miljönämnden är 

överens med bolaget om vilka förebyggande åtgärder som bör föreskrivas i villkoret. 

Miljönämnden har därutöver föreslagit en villkorsformulering som innebär att åtgärder 

ska vidtas ”inom 24 timmar” för det fall ”damning av betydelse” uppstår. Cementa 

anser inte att en sådan villkorsutformning uppfyller det avsedda syftet att möjliggöra ett 

objektivt fastställande huruvida en villkorsöverträdelse har skett. För det första är det 

inte möjligt att objektivt fastställa vad som är ”damning av betydelse”. För det andra är 

det, även om ”damning av betydelse” kunnat konstateras, inte möjligt att fastställa den 

exakta tidpunkt då sådan damning uppstår, vilket innebär att Cementa inte kan veta 

inom vilken tid som åtgärderna ska vidtas. 

Problematiken är härvidlag densamma som för alla verksamheter där diffus damning 

föreligger och något effektivt sätt att tillämpa ett begränsningsvärde eller liknande vill-

korskrav i detta avseende finns inte. Erfarenheterna visar samtidigt att de bästa resulta-

ten för att undvika diffus damning uppnås då man tillämpar rutiner för systematiska 

damningsförebyggande åtgärder. Cementa anser därför att villkoret ska inriktas på såd-

ana åtgärder, i enlighet med vad Cementa har föreslagit. 

Cementa motsätter sig även det föreslagna villkoret om skyddsavstånd, se avsnitt 2.4.5 

ovan samt kompletteringen avsnitt 1.3. 

4. Skövde kommun 

4.1 Inledning 

Beträffande kommunens synpunkter avseende riksintressen natur och friluftsliv, säker-

hetsbelopp och vattenverksamhet hänvisas till bemötandet av länsstyrelsens yttrande, se 

avsnitt 2 ovan. Beträffande damning hänvisas till bemötandet av miljönämndens ytt-

rande i avsnitt 3 ovan. Frågor om buller och vibrationer bemöts även i avsnitt 8.7 nedan. 
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4.2 Nätstationer m.m. 

Cementa avser att framöver samråda med kommunen om flytt av nätstationer, elled-

ningar och transformatorstationer. Cementa kommer att svara för de kostnader som 

detta föranleder gentemot kommunen. 

4.3 Vatten 

Någon påverkan på sandstensakvifären, där kommunens reservvatten hämtas, kommer 

inte att uppkomma till följd av täktverksamheten. Cementa har också presenterat resul-

tatet av den grundvattenmodellering som genomförts för kommunens VA-avdelning. 

Sandstensakvifärern håller i dagsläget god kvalitet och uppfyller enligt kommunens 

VA-avdelning kraven på tjänligt vatten. 

4.4 Naturvärden och friluftsvärden 

En möjlig utformning av den nya bäckfåran har beskrivits i MKB avsnitt 7.11, TB 

avsnitt 4.4 och kompletteringen avsnitt 1.11 och bilagor 5-6. Närmare detaljer i utform-

ningen av bäcken bör enligt Cementas uppfattning inte regleras i tillståndet. Däremot 

avser Cementa, som tidigare nämnts, samråda med kommunen och lokala fiskevårds-

föreningar inför projekteringen av den nya bäckfåran. 

Det bör dock påpekas att Hållsdammsbäcken i sig är tämligen ointressant ur fiskesyn-

punkt på grund av dess ringa storlek (medelvattenföring vid platsen för omledning cirka 

19 L/s). Däremot förekommer fiske i Våmbsbäcken och i Hållsdammen, huvudsakligen 

av inplanterad regnbåge. 

Naturvärden och friluftsvärden behandlas även i avsnitt 2.4 ovan. Beträffande 

Hjälpadalsbäckens naturvärden hänvisas till avsnit 5 nedan. 

4.5 Kulturvärden 

Beträffande påverkan på kulturvärden hänvisas till avsnitt 2.3 ovan samt bilagorna 2 
och 3. 
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4.6 Efterbehandlingsplanen 

De åtgärder som Cementa ska vidta i enlighet med efterbehandlingsplanen kommer att 

vidtas skyndsamt efter täktverksamhetens avveckling. Att det kommer att ta tid att åter-

skapa vissa naturvärden som försvinner är dock en nödvändig konsekvens av täktverk-

samheten. En långsiktig efterbehandling är på många sätt ett mer ambitiöst förhållnings-

sätt än att försöka åstadkomma en omedelbar kompensation. Det efterbehandlade områ-

det kan visserligen i någon bemärkelse betraktas som ett ”konstgjort” landskap, samti-

digt ska det beaktas att flertalet av de naturvärden som faller bort vid täktetableringen 

knappast utgör delar av ett naturlandskap utan snarare är ett resultat av hur människan 

har format landskapet. 

4.7 Miljökonsekvensbeskrivningen 

Kommunen påtalar att miljökonsekvensbeskrivningen saknar en redogörelse för hur 

verksamheten förhåller sig till de nationella miljömålen ”god bebyggd miljö” och ”ett 

rikt odlingslandskap”. De nationella miljömålen utgör målsättningar för den svenska 

miljöpolitiken. Däremot utgör de inte krav som en enskild verksamhetsutövare har att 

leva upp till, till skillnad från exempelvis de allmänna hänsynsreglerna. 

I kompletteringen, avsnitt 3.10, har Cementa som svar på kommunens tidigare lämnade 

kompletteringssynpunkter angett hur verksamheten förhåller sig till de två miljömålen. 

5. Naturskyddsföreningen Skövde 

5.1 Inledning 

Beträffande riksintresse natur och friluftsliv samt kulturvärden hänvisas till bemötandet 

av länsstyrelsens yttrande, avsnitt 2. Beträffande efterbehandling hänvisas även till 

avsnitt 4.6. 

Frågor som enbart rör cementfabriken, såsom utsläpp till luft, omfattas inte av pröv-

ningen och bemöts därför inte. 
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5.2 Dränerande effekter m.m. 

Den ansökta grundvattenbortledningen innebär ingen förändring av pumpnivån i täkten. 

Pumpning sker redan i dagsläget från en nivå på cirka +155 meter d.v.s. från en nivå 

cirka 3 meter under täktbotten i en lågpunkt. 

De så kallade dränerande effekterna beskrivs genom beräknade influensområden som 

redovisas i MKB avsnitt 7.9 i samt i bilaga 6 därtill. Av beskrivningen framgår att det 

beräknade influensområdet i kalkstenen är förhållandevis stort, men det som kan 

påverka ytvattenförhållandena är avsänkning av grundvattenytan i jord. I nuläget rinner 

Hållsdammsbäcken endast cirka 30 meter från nuvarande brytfront och trots denna när-

het kan inga dränerande effekter ses. Helt avgörande för vattenföringen i det övre partiet 

på Hållsdammsbäcken är avbördningen från Hållsdammen. 

5.3 Naturvärden 

Den kalkgranskog som naturskyddsföreningen nämner behandlas i MKB:n, avsnitt 

7.11.1. Påverkan i detta område begränsas till arbetsområdet för den nya bäckfåran. 

5.4 Naturvärdesinventering 

Naturskyddsföreningen har anfört att naturvärdesinventeringen är bristfällig. 

Naturskyddsföreningen framhåller förekomst av en rad rödlistade och andra sällsynta 

arter i området. Detta är en typ av värdefull kunskap om området som inte alltid fram-

kommer vid naturvärdesinventeringar. Eftersom många arter går att hitta bara en kort tid 

på året och i en del fall inte varje år förlitar man sig ofta på att göra en bedömning av 

biotopen som livsmiljö för sällsynta arter samt arter som kan indikera att det finns fler 

sällsynta arter på platsen. Vid Våmb har de objekt som bedömts ha högt eller mycket 

högt naturvärde besökts vid flera tillfällen under året för att bättre kunna kartlägga före-

komst av rödlistade och andra sällsynta arter. Det innebär inte att allt har hittats. Däre-

mot har de observationer som gjorts lett till en säkrare bedömning. Förutom egna obser-

vationer har information från Artportalen använts vid bedömningen. 

5.5 Hållsdammsbäcken 

Hållsdammsbäcken har utförligt beskrivits i MKB och inlämnad komplettering. 
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I Hjälpadalsbäcken förekommer vissa naturvärden vilka är beskrivna i MKB avsnitt 

4.4.2. En del av bäcken omfattas även av det generella biotopskyddet. De höga natur-

värdena är främst knutna till mullrik mark med rik flora och lövdominerat trädskikt. De 

arbeten som kommer att ske när Hjälpadalsbäckens fåra vidgas innebär inte att samtliga 

naturvärden försvinner. Den vidgade bäckfåran behöver göras cirka 1 meter bred och 

0,5 meter djup. Detta är en ganska ringa förändring jämfört med bäckens nuvarande 

tvärsektion. En viss fällning av lövträd är oundvikligt för att nå fåran med arbetsmaski-

ner, men många av träden kan sannolikt hållas orörda på ena sidan bäcken.  

6. Våmbs byförening 

Beträffande riksintressen, friluftsliv och Brandstorpsvägens betydelse hänvisas till 

bemötandet av länsstyrelsens yttrande, avsnitt 2. Damning från verksamheten berörs i 

avsnitt 3. Frågor som enbart rör cementfabriken, såsom utsläpp till luft, omfattas inte av 

prövningen och bemöts därför inte. Frågor om omgivningsstörningar i form av buller, 

vibrationer och luftstötvågor behandlas även i avsnitt 8.7 nedan. Beträffande 

verksamhetens påverkan på landskapet hänvisas även till de presenterade landskaps-

analyserna, bilagorna 2-3. 

7. Nätverket Rädda Våmbsdalen 

7.1 Inledning 

Beträffande frågor om riksintresse för naturvård och friluftsliv, kulturvärden, 

Brandstorpsvägen, vattenfrågor samt säkerhetsbelopp hänvisas till bemötandet av läns-

styrelsens yttrande, avsnitt 2. Beträffande vattenfrågor och efterbehandlingsplanen 

hänvisas även till bemötandet av kommunens yttrande, avsnitt 4. Beträffande 

sakägarförteckningen hänvisas till avsnitt 8.2 nedan och beträffande frågor om hållbar 

utveckling m.m. hänvisas till avsnitt 8.4 nedan. 

7.2 Hållsdammsbäcken 

Nätverket anför att det finns risk för att omledningen av Hållsdammsbäcken inte kom-

mer att ge önskat resultat med avseende på livsmiljöerna för de arter som idag lever där 

och anser det inte vara tillräckligt tydligt beskrivet hur omledningen ska gå till. Restau-
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rering och nyskapande av naturområden är idag vanligt förekommande och det finns 

gott om erfarenheter från liknande projekt. Det finns gott om exempel på lyckade åtgär-

der med rinnande vatten i Norden och på andra platser i världen. Åtgärderna måste 

givetvis anpassas till de platsspecifika förutsättningarna och erforderliga undersök-

ningar av bäcken krävs därför för att avgöra hur livsmiljöerna bäst kan återskapas på en 

annan plats. Sådana undersökningar kommer att ske i samband med detaljprojekteringen 

av omläggningen varvid det kommer att finnas bättre förutsättningar att ta ställning till 

vilken metod som bäst främjar ändamålet. Exakt hur omläggningen ska ske bör därför 

inte regleras i tillståndet. 

7.3 Naturvärden 

Skövde är en tätort med god tillgång på tätortsnära natur som dagligen nyttjas för rekre-

ation, friluftsliv, motion, hundpromenader osv. Den ansökta verksamheten medför end-

ast att en mindre del av dessa områden tas i anspråk. Det kommer alltså att finnas gott 

om tätortsnära naturområden kvar och goda förutsättningar finns att hitta nya sträck-

ningar för cykel- och vandringsstråk såsom Billingeleden. Avsikten är också att området 

återigen ska kunna användas för dessa ändamål när brytningen har upphört, därför har 

efterbehandlingen också fokuserat på att naturen ska vara trivsam för människan att 

vistas i. 

Även om de genomförda inventeringarna inte har gett kunskap om exakta antal arter 

och individer av olika arter så har miljöerna studerats tillräckligt ingående för att en 

bedömning av dess betydelse som livsmiljöer har kunnat göras. Slutsatsen är att områ-

det inte på något sätt är unikt i ett regionalt perspektiv. Med Skövde kommun eller 

Västgötabergen som referens så är bedömningen att inga arter kommer drabbas av bety-

dande påverkan på populationsnivå. För att de arter som är knutna till odlingslandskapet 

och naturbetesmarker ska kunna överleva inom området på längre sikt skulle det dess-

utom krävas en aktiv skötsel av det nuvarande landskapet, något som inte sker idag. 

Detsamma gäller de arter som är beroende av skogen eftersom det idag bedrivs skogs-

bruk i området. 
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7.4 Efterbehandlingsplanen 

Nätverkets synpunkter i fråga om efterbehandling avser huvudsakligen äldre efterbe-

handlingsplaner vilka var utformade enligt de normer som gällde då. Den nya efterbe-

handlingsplan som föreligger vid denna prövning har ett starkt fokus på biologisk 

mångfald. Då den planerade brytningen kommer pågå länge och ny kunskap om områ-

det, arter och metoder kommer att tillkomma har man valt att i efterbehandlingsplanen 

beskriva målbilder snarare än konkreta beskrivningar av hur det ska gå till. 

7.5 Miljökonsekvensbeskrivningen 

En beskrivning av det så kallade nollalternativet, dvs. att den ansökta verksamheten inte 

kommer till stånd, finns i MKB avsnitt 2.3. Däremot saknas skäl att beskriva vilka kon-

sekvenserna blir av att produktionen vid cementfabriken upphör eftersom denna redan 

är tillståndsgiven. 

7.6 Synpunkter på villkor 

Cementa är skyldig att tillämpa bästa möjliga teknik i verksamheten. Kravet gäller dock 

endast i den utsträckning det inte är orimligt att leva upp till det. Cementa uppfyller de 

krav på användande av bästa möjliga teknik som rimligen kan ställas på verksamheten. 

Cementa är en seriös verksamhetsutövare som kommer att tillse att de villkor som ställs 

på verksamheten efterlevs, bl.a. genom att ha den kunskap som krävs för att avgöra 

vilka försiktighetsmått och skyddsåtgärder som behöver företas i varje enskilt fall. 

Utgångspunkten är därför att några villkorsöverträdelser över huvud taget inte ska få 

förekomma. Om en villkorsöverträdelse mot förmodan ändå skulle inträffa har tillsyns-

myndigheten befogenheter att vidta erforderliga åtgärder. Det finns därför ingen anled-

ning att föreskriva att Cementa ska informera allmänheten härom. 

8. Övriga 

De synpunkter som har inkommit från enskilda och politiska partier i Skövde kommun 

är till större delen bemötta i ovanstående avsnitt. I det följande bemöts sakfrågevis ett 

antal ytterligare synpunkter som framkommit i dessa yttranden. 
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8.1 MKB och samråd 

Det är Cementas uppfattning att upprättad miljökonsekvensbeskrivning är tillräckligt 

utförlig. Vidare har erforderligt samråd genomförts, se avsnitt 2.4 i miljökonsekvensbe-

skrivningen samt bilaga 3 till tillståndsansökan. 

8.2 Sakägarförteckningen 

Sakägarförteckningen, bilaga C till tillståndsansökan, är upprättad enligt vad som före-

skrivs i 22 kap. 1 § 2 st. 1 p. MB för en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. 

Sakägarförteckningen avser således enbart s.k. vattenrättsliga sakägare och tar endast 

upp de som berörs av vattenverksamheten såtillvida att en brunn på berörd fastighet kan 

komma att påverkas av den ansökta grundvattenbortledningen, se MKB avsnitt 7.9.2. 

Cementa har åtagit sig att säkerställa att vattenförsörjningen kommer att tryggas för 

samtliga fastighetsägare som berörs av grundvattenbortledningen, se tillståndsansökan 

avsnitt 12.2. 

Det förhållandet att endast vattenrättsliga sakägare är upptagna på sakägarförteckningen 

utesluter inte att andra som berörs av målet kan anses vara sakägare i andra avseenden 

än vattenrättsligt.  

8.3 Sänkt marknadsvärde på fastigheter 

Vid tillståndsprövningen ska bedömas huruvida den ansökta verksamhetens stör-

ningspåverkan på omgivningen är acceptabel. Frågan om den miljöfarliga verksamhet-

ens påverkan på omkringliggande fastigheters marknadsvärde är däremot inte direkt 

relevant vid prövningen. 

8.4 Luftföroreningar och en hållbar utveckling 

Eventuella förhöjda halter av luftföroreningar vid Cementas fabrik samt luftföroreningar 

till följd av transporter av cement från fabriken har prövats och bedömts acceptabla i 

samband med tillståndsprövningen av cementfabriken. De villkor som anges i fabriks-

tillståndet kommer även fortsättningsvis att innehållas. 

Täktområdet är en av endast tre platser i Sverige där kalksten för cementtillverkning 

utvinns. Om täktverksamheten upphör måste en ny täkt öppnas och kalkstensråvaran 
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transporteras med lastbil till Cementas fabrik, se avsnitt 2.2 ovan samt bilaga 1 till detta 

yttrande. Alternativt, om även cementtillverkningen i Skövde upphör, så skulle det inte 

finnas någon cementproduktion kvar i Västsverige. För att tillgodose det behov som 

föreligger i regionen skulle cement i så fall behöva transporteras mycket långa avstånd. 

Cement är ett viktigt byggmaterial, vilket innebär att det finns en ständig efterfrågan på 

kalksten. Således är kalksten en nödvändig råvara för att driva samhällsutvecklingen 

framåt och det finns inga rimliga alternativa lösningar som på ett bättre sätt främjar en 

hållbar utveckling. Cementa anser därför att den sökta verksamheten är förenlig med 

miljöbalkens syfte att driva samhällsutvecklingen mot en hållbar utveckling, se till-

ståndsansökan avsnitt 11.5. 

8.5 Samhällsansvar 

Cementa har tidigare bedrivit sin verksamhet i enlighet med gällande tillstånd. Det finns 

ingen anledning att befara att Cementa inte kommer att efterleva det aktuella tillståndet 

till utökad verksamhet. 

8.6 Samhällsnytta i form av arbetstillfällen 

Syftet med föreliggande tillståndsansökan är i första hand att trygga det regionala för-

sörjningsbehovet av cement. Att verksamheten också ger upphov till arbetstillfällen i 

kommunen är givetvis också en positiv konsekvens. Cementa anser därför inte att det är 

relevant att endast väga verksamhetens påverkan på boendemiljön mot de arbetstill-

fällen som verksamheten innebär för kommunen. 

8.7 Buller, vibrationer och luftstötvåg 

Begränsningsvärden för buller är tydligt uttryckta i Cementas förslag till villkor för 

verksamheten, se tillståndsansökan avsnitt 10.1. En grundlig bullerutredning har företa-

gits av extern expertis, enligt vilken Cementa kommer att kunna utföra den planerade 

täktverksamheten utan att överskrida bullervillkoren, se MKB avsnitt 7.2 samt bilaga 10 

till tillståndsansökan. De skyddsåtgärder som kan komma att vidtas i bullerhänseende 

för att innehålla begränsningsvärdena för buller framgår av avsnitt 8 i miljökonsekvens-

beskrivningen. 
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Även när det gäller markvibrationer och luftstötvågor vid sprängning har en noggrann 

utredning företagits i form av en riskanalys enligt svensk standard samt en vibrationsut-

redning, se MKB avsnitt 7.3 samt bilaga 11 till tillståndsansökan. Förslag till villkor för 

markvibrationer och luftstötsvågor finns i tillståndsansökan avsnitt 10.1. För att fast-

ställa rimliga villkor för verksamheten har varje berörd fastighet undersökts och det har 

utretts vilken påverkan fastigheten tål med avseende på markvibrationer och luftstötvå-

gor. Föreslagna villkor är sedan satta väsentligt lägre för samtliga fastigheter, varför det 

inte föreligger risk för skada på omgivande byggnader, se bilaga R01 och R02 i bilaga 

11 till tillståndsansökan. 

Den sammantagna bedömningen är att omgivningspåverkan till följd av vibrationerna 

inte kommer att bli alltför stor, samt att vibrationsvillkoren kommer att kunna innehållas 

under förutsättning av aktiva handlingar t.ex. genom reducerad samverkande laddning. 

När det gäller luftstötvågor kommer föreslagna tillståndsvillkor att innehållas med god 

marginal. Kontroll av markvibrationer och luftstötvågor kommer vidare att företas vid 

varje sprängtillfälle. 

 

 

 

Malmö den 16 september 2013 

CEMENTA AB, genom 

 

Bo Hansson   Martin Johansson 
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     20(20) 

 

L
E

G
A

L
#

9
8

4
3

0
1

6
v
7
 

Bilagor 

1. Redovisning av alternativa lokaliseringar 

2. Historisk landskapsanalys 

3. Landskapsanalys 

4. Funktionsbeskrivning av stenlagret 


