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Cementas samlade villkorsförslag 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor, ska verksamheten 
 bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angivit i 
 ansökningshandlingarna eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig i målet. 

2. Brytning får inte ske djupare än till nivån +158 m över havet. 

3. Gräns för verksamhetsområde och fixpunkter ska vara tydligt 
 utmärkta i terrängen under hela verksamhetstiden. Skadad gräns-
 markering ska ersättas med ny. 

4. Befintlig träd- och buskvegetation kring täkten ska i lämplig 
 utsträckning lämnas orörd under brytningstiden. 

5. Buller från täktverksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till 
 högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostadshus än: 

 - 50 dB(A) dagtid (helgfri måndag-fredag 07-18), 

 - 45 dB(A) kvällstid (18-22) samt dagtid lör- sön- och helgdagar (07-18), 

 - 40 dB(A) nattetid (22-07) 

 Den momentana ljudnivån nattetid (kl. 22-07) får inte överstiga 55 dB(A). 

 Kontroll ska ske genom årlig frifältsmätning i mätpunkter som 
 fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. 

6. Vid sprängning får markvibrationer inte överskrida 4 mm/s vid närmaste 
 bostad uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikalled. För 
 fastigheter som inte är bostäder tillämpas svensk standard SS 460 
 4866:2011. 

7. Luftstötvågor till följd av sprängning får vid bostadshus inte överstiga 100 
 Pa mätt som frifältsvärde. 

 Kontroll av luftstötvåg ska ske vid minst ett näraliggande bostadshus i 
 samband med varje sprängtillfälle. Villkoret är uppfyllt om ovanstående 
 värde innehålls vid 95 procent av sprängtillfällena. 

8. Sprängning får bedrivas vardagar måndag till fredag 07-21 och ska 
 normalt ske på fasta sprängtider. Bolaget ska vid sprängning vidta åtgärder 
 så att stenkastning inte förkommer utanför verksamhetsområdet. 
 Sprängning ska utföras så att luftstötsvåg, ljudknallar och vibrationer vid 
 bebyggelse och andra platser där allmänheten befinner sig begränsas. Vid 
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 sprängning ska täktområdet vara avspärrat från allmänheten. Närboende 
 ska förvarnas. Schema för sprängningar ska upprättas och signaler för 
 förvarning ska bestämmas efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

9. Damning från verksamheten ska begränsas i skälig utsträckning. En 
 speciellt damningsansvarig ska utses för täktområdet. Vindstrutar ska 
 sättas upp på lämpliga platser så att hänsyn tas till rådande vindsituation 
 när dammande verksamhet ska genomföras. Vid väderlek då risk för frost 
 inte stadigvarande föreligger ska all utsprängd sten vattenbegjutas för 
 transport till kross, transporterad sten mellan kross och stenlagret 
 vattendysas och transportleder mellan täkt och fabrik vid behov 
 vattenbegjutas då arbete sker i stenbrottet. Utgående luft från krossen får 
 innehålla högst 10 mg stoft per normalkubikmeter. 

10. Kemiska produkter såsom petroleumprodukter inklusive farligt avfall ska 
 förvaras i tankar innanför invallning eller i tråg som rymmer hela 
 oljemängden. Anläggningen ska vara så utförd att den inte sätts ur 
 funktion genom vattenfyllning vid nederbörd. Invallningar eller tråg ska 
 vara utförda i material som är beständiga mot de förvarade produkterna. 

11. På platser som används för oljehantering inklusive tankning samt under 
 fordon och maskiner som parkerats eller uppställts för längre tid än två 
 timmar ska marken skyddas eller vara beständig mot spill av 
 petroleumprodukter. 

12. Vatten ska före avledning från täktområdet genomgå slam- och 
 oljeavskiljning i för ändamålet anpassad sedimentationsdamm. 

13. Omledningen av Hålldammsbäcken ska utföras så att  vattenföringen 
 återförs till bäckens befintliga sträckning inom fastigheten Våmb 30:10. 

14. Efterbehandling ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten och följa 
 efterbehandlingsplanen, såvida inte tillsynsmyndig-heten beslutar annat. 
 Efterbehandling ska om möjligt ske efterhand som brytningsverksamheten 
 fortskrider. Avbaningsmassor som inte avyttras ska lagras i täktområdet 
 för att kunna återföras vid efterbehandlingen. Externa massor och avfall 
 får inte användas till återfyllnad vid efterbehandling om inte 
 tillsynsmyndigheten medger detta. 

 Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda senast tre (3) år efter 
 att verksamheten avslutats. 

15. För fullgörandet av efterbehandlingen av täkten ska det finnas en 
 ekonomisk säkerhet. Beloppet ska vid tillståndstidens början uppgå till
 10 450 000 kronor 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. 
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16. När täkten avslutats ska området städas och alla maskiner, upplag och 
 anordningar för verksamheten tas bort. 

17. Sedan täktverksamheten avslutats och området efterbehandlats enligt 
 villkoren i denna dom ska anmälan snarast göras till tillsynsmyndigheten. 

18. Ett kontrollprogram – i vilket ska beskrivas hur besiktning och kontroll, 
 såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, frekvens och 
 utvärderingsmetod, ska ske av verksamheten och miljöpåverkan från 
 denna – ska lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid före tillståndet tas i 
 anspråk, dock senast sex månader efter det att denna dom fått laga kraft. 

Delegation 

 Cementa föreslår vidare att mark- och miljödomstolen med stöd av 22 kap. 
 25 § 3 st miljöbalken överlåter åt tillsynsmyndigheten att meddela 
 kompletterande villkor om efterbehandlingsåtgärder (villkor 14). 


