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Vänersborgs tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

Rotel 9 

 

 

Mål 770-15; Cementa Aktiebolag angående ansökan om tillstånd till fortsatt och 
utökad verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheten Våmb 30:10 i Skövde 
kommun (återförvisat mål M 4418-12); nu fråga om precisering av yrkanden m.m. 

Därtill förelagt, aktbilaga 2, får Cementa Aktiebolag (”Cementa”) härmed precisera 
bolagets nuvarande yrkanden samt inkomma med den kompletterande utredning 
Cementa önskar inge i målet (varvid mark- och miljödomstolen anmärker att den utred-
ning som har ingivits till Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) inte utgör del av 
mark- och miljödomstolens akt). 

1. Yrkanden 

1.1 Cementa ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid 
bolagets kalkstenstäkt på fastigheten1 Våmb 30:10 i Skövde kommun, 
innefattande uttag av högst 1,5 miljoner ton kalksten per år, inom befintligt 
verksamhetsområde samt det utökade brytområde som framgår av Bilaga 1. 

1.2 Cementa ansöker vidare om tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheten 
Våmb 30:10 i Skövde kommun  

i. utföra och bibehålla erforderliga anläggningar för bortledande av inläck-
ande dag- och grundvatten i kalkstenstäkten; 

 
ii. avsänka grundvattennivån inom angivna brytområden till lägst +155 

meter; samt 
 
iii. omleda den samlade vattenföringen i Hållsdammsbäcken genom överled-

ning till Hjälpadalsbäcken. 

1.3 Cementa ansöker om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för bedrivan-
det av den fortsatta verksamheten utifrån de yrkanden och åtaganden bolaget 

                                                 

1 Fastigheten Våmb 30:99 utgår. Denna ägs av kommunen, nyttjanderätten upphör under 2017  och 
fastigheten är inte nödvändig för den ansökta verksamheten.. 



     2(18) 

 

gör i målet, däribland att fortsatt avsänka grundvattennivån inom delar av 
Natura 2000-området Klasborgs- och Våmbs ängar. 

1.4 Cementa ansöker om dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 2 st. 
miljöbalken för att på fastigheten Våmb 30:10 i Skövde kommun  

i. ta bort de biotopsskyddade objekt som anges i bilaga 7 till tillståndsansö-
kan, dvs. sex stenmurar, fyra åkerholmar, en fägata, två mindre våtmar-
ker och ett avsnitt av Hållsdammsbäcken; samt 
 

ii. öka vattenföringen inom ett avsnitt av Hjälpadalsbäcken och utföra nöd-
vändiga arbeten i densamma. 

1.5 Cementa hemställer vidare att mark- och miljödomstolen 

i. bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap. 25 § 2 st miljöbalken till 
två (2) år från lagakraftvunnet tillstånd; 
 

ii. bestämmer tiden enligt 22 kap. 25 § andra st miljöbalken, då arbetena 
hänförliga till vattenverksamheten ska vara utförda, till två (2) år från 
lagakraftvunnet tillstånd; 
 

iii. bestämmer den tid enligt 24 kap. 13 § tredje st miljöbalken inom vilken 
anspråk på ersättning i anledning av oförutsedda skador av vattenverk-
samheten ska framställas till femton (15) år räknat från utgången av den 
av domstolen bestämda arbetstiden; 
 

iv. fastställer de villkor som bolaget föreslår; 
 

v. meddelar verkställighetsförordnande, dvs. förklarar att tillståndet får tas i 
anspråk även om domen inte vunnit laga kraft; samt 
 

vi. godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i målet. 

1.6 Cementa hemställer att 2007 års tillstånd, meddelat av miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt den 21 februari 2007 (mål nr M 625-06), ska upphöra 
att gälla vid den tidpunkt som Cementa skriftligen underrättar tillsynsmyn-
digheten om att man avser ta det nya tillståndet i anspråk. 

2. Villkorsförslag 

Cementa föreslår följande villkor. 

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

2. Brytning får inte ske djupare än till nivån +158 m över havet. 
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3. Gräns för verksamhetsområde och fixpunkter ska vara tydligt utmärkta i 

terrängen under hela verksamhetstiden. Skadad gränsmarkering 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. 220-07) får inte överstiga 55 dB(A). 
 

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. 
Kontroll av markvibrationer ska ske vid varje sprängtillfälle genom mätning vid 
minst ett näraliggande bostadshus. Villkoret är uppfyllt om ovanstående värde 
vid bostadshus innehålls vid 95 % av sprängtillfällena och aldrig överstiger 6 
mm/s. Beträffande industrifastigheten Våmb 30:66 ska kontroll ske fyra gånger 
per år.  
 

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 % av sprängtillfällena och aldrig överstiger 150 Pa mätt som frifältsvärde. 
 

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 stenkast-
ning inte förekommer utanför verksamhetsområdet. Sprängning ska utföras så 
att luftstötvåg, ljudknallar och vibrationer vid bebyggelse och andra platser där 
allmänheten befinner sig begränsas. Vid 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. Vindstrutar ska 
sättas upp på lämpliga platser så att hänsyn tas till rådande vindsituation när 
dammande verksamhet ska genomföras. Vid väderlek då risk för stadigvarande 
frost inte föreligger ska all utsprängd sten mellan kross och stenlagret vattendy-
sas samt 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. 
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10. Kemiska produkter såsom petroleumprodukter inklusive farligt avfall ska 
förvaras i tankar innanför invallning eller i tråg som rymmer hela oljevolymen. 
Anläggningen ska vara så utförd att den inte sätts ur funktion genom vattenfyll-
ning 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 Hållsdammsbäcken 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, såvitt inte tillsynsmyndigheten beslutar annat. Efterbe-
handling ska om möjligt ske efterhand som brytningsverksamheten fortskrider. 
Avbaningsmassor som inte avyttras ska lagras i täktområdet för att kunna återfö-
ras vid efterbehandlingen. Externa massor och avfall får inte användas till åter-
fyllnad 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 kr 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. 
 

16. När täkten avslutas ska området städas och alla maskiner, upplag och anord-
ningar 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 till-
synsmyndigheten senast sex månader efter det att tillståndet tagits i anspråk. 

Delegation 

Cementa föreslår att mark- och miljödomstolen med stöd av 22 kap. 25 § 3 st miljöbal-
ken överlåter åt tillsynsmyndigheten att meddela kompletterande villkor om efterbe-
handlingsåtgärder (villkor 14). 
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3. Komplettering av utredningen i målet 

Vad som anförs och inges under avsnitt 3.2 och 3.3 nedan har även anförts och ingivits 
till MÖD.  

3.1 Nya sakägare 

Bifogat inges en reviderad sakägarförteckning, Bilaga 2. De tillkommande fyra fastig-
heterna är  

Fastighet Ägare Adress 

Skövde Våmb 30:149 Ebbe Sahlström, Irene 
Sahlström 

Våmb Hagalund 541 33 
SKÖVDE 

Skövde Våmb 30:153 Benny Harrysson, 
Marianne Hultman 

Våmb Fjället, 541 33 
SKÖVDE 

Skövde Våmb 30:193 Yvette Ahlén, Lennart 
Ahlén 

Våmb Bäckadalen, 541 33 
SKÖVDE 

Skövde Våmb 30:151 Magnus Green Våmb Bergsängen, 541 33 
SKÖVDE 

 

I avsnitt 3.2.3.1 redovisas de kompletterande utredningar som gjorts beträffande grund-
vatten. 

Karta över kontrollområde för grundvattenbortledning i jord återfinns som bilaga 2 i 
kontrollprogrammet, se Bilaga 8. 

På de fyra fastigheterna ovan finns grävda brunnar. Dessa brunnar ligger inom 
influensområdet för kalksten men utanför influensområdet i jord. Genom att ta med 
dessa fastigheter på sakägarförteckningen vill Cementa markera att bolaget avser att ta 
ansvar för oväntade skador utanför influensområdet i jord. Cementa hoppas också att 
bolaget därigenom får möjlighet att använda brunnarna på de fyra fastigheterna inom 
ramen för kontrollprogrammet. 
 
Cementa kommer att översända en kopia av denna inlaga direkt till de lagfarna ägarna 
för de fyra tillkommande fastigheterna. 

3.2 Påverkan på Natura 2000-området 

3.2.1 Inledning 

Med hänsyn till mark- och miljödomstolens ställningstagande har det klargjorts att ett 
tillstånd enligt 7 kap 28 a § (Natura 2000-tillstånd) erfordras. Cementa har därför kom-
pletterat yrkandena i målet med ett yrkande om att ett sådant tillstånd ska meddelas. 
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Cementa utvecklar nedan sin talan på samma sätt som gjorts i MÖD. I samband härmed 
presenterar Cementa de kompletterande utredningar som ingavs till MÖD. 

3.2.2 Natura 2000-området och förekommande naturtyper 

Natura 2000-området Klasborgs och Våmbs ängar (SE0540093) (”Natura 2000-områ-
det”) ligger strax söder om såväl Cementas befintliga brytområde som det utökade 
brytområde som tillståndsansökan avser. Mellan Natura 2000-området och Cementas 
verksamhetsområde går riksväg 49 mellan Skövde och Skara. I bevarandeplanen för 
Natura 2000-området anges att dess främsta syfte är att bevara naturvärdena i den 
ädellövrika rasbrant- och sluttningsskogen och i de öppna och trädklädda naturbetes-
markerna, områden som ligger längre söderut inom Natura 2000-området, på Sydbil-
lingens sluttningar. 

De delar av Natura 2000-området som teoretiskt skulle kunna påverkas av förändrade 
hydrologiska förhållanden, dvs. områdets nordligaste del kring Våmbsbäckens sträck-
ning, hyser sannolikt inte några i dagsläget fullvärdiga naturtyper som omfattas av EU:s 
art- och habitatdirektiv.2 De rasbrant- och sluttningsskogar eller naturbetesmarker som 
Natura 2000-området avser att skydda påverkas över huvud taget inte av de hydrolo-
giska förhållandena i och omkring Våmbsbäcken. 

Cementa har låtit Enetjärn Natur genomföra en fördjupad bedömning beträffande före-
kommande naturvärden kring Våmbsbäcken, se Bilaga 3. Bedömningen baseras huvud-
sakligen på de förnyade bedömningar som länsstyrelsens naturvårdsenhet har gjort efter 
det att bevarandeplanen fastställdes, inom ramen för den basinventering som har syftat 
till att ta fram underlag för bedömning av bevarandestatus och mål för alla Natura 2000-
områden i Sverige och som är utförda enligt fastställda metoder. Området kring Våmbs-
bäcken har vid basinventeringen bedömts utgöra en triviallövskog med ädellövinslag. 
Vad gäller naturtypsstatus har beståndet bedömts utgöra s.k. utvecklingsmark, dvs. en 
yta som inte är ”natura-naturtyp” men som har potential att bli det någon gång i framti-
den. Beståndet har således inte ansetts uppfylla kraven för en svämlövskog, naturtyps-
status 91E0. Uppgifterna tyder på att det aktuella området kan ha potential att i framti-
den utvecklas till fullvärdig naturtyp av typen lövsumpskog. 

Någon ny eller uppdaterad bevarandeplan har inte fastställts, men i den bevarandeplan 
som funnits tillgänglig på länsstyrelsens hemsida (daterad 2005-09-15) angavs på sid 3 
att bevarandeplanen behöver uppdateras och att man med nuvarande kunskap vet att 
någon svämlövskog inte finns alternativt att den inte uppnår naturtypsstatus, se 
Bilaga 4. 

Efter att ha tagit del av Naturvårdsverkets remissyttrande har Cementa valt att låta 
Enetjärn Natur sammanställa tidigare i målet redovisade kunskaper angående hydrolo-
gisk påverkan på naturtyperna längs Våmbsbäcken inom Natura 2000-området 
Klasborgs och Våmbs ängar (”Natura 2000-området”) till följd av Cementas ansökta 
verksamhet, Bilaga 5. 

                                                 

2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
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En minskning av grundvattentrycket i jord på några decimeter till följd av grundvatten-
bortledningen saknar i praktiken betydelse för miljön i denna del av Natura 2000-
området då denna växtlighet inte är beroende av grundvattenytans läge utan försörjs av 
vatten från nederbörd, ytvatten och perkolerande markvatten. Växtlighetens rotzon 
ligger ofta ovanför grundvattenytans läge. Lövsumpskogen vid Våmbsbäcken förses 
med vatten från tre olika håll: från Våmbsbäcken, från nederbörd på Sydbillingens 
nordsluttning och med grundvatten från den övre akviferen som sipprar ut i källor längs 
Sydbillingens nordsluttning i anslutning till lövsumpskogen. Våmbsbäcken utgör den 
största delen av vattenförsörjningen i lövsumpskogen. 

Kompletterande utredningar i denna del 

• PM: Naturtyper i anslutning till Våmbsbäcken i norra delen av Klasborg-Våmbs 
N2000-område, Skövde, Enetjärn Natur AB, Bilaga 3. 
 

• Länsstyrelsens bevarandeplan Klasborg-Våmb med kompletterade uppgifter om 
behov av uppdatering, Bilaga 4. 
 

• PM: Påverkan på naturtyper och markhydrologi i Klasborgs Våmbs Natura 
2000-område, Enetjärn Natur AB, Bilaga 5, 

3.2.3 Bedömd påverkan 

3.2.3.1 Inverkan av grundvattenbortledningen 

Som framgår av MKB:n (4.3.2 samt 7.9) ligger det planerade täktområdet inom utbred-
ningsområdet för tre stycken grundvattenförekomster i skilda geologiska lager. Genom-
förd modellering (bilaga 6 till tillståndsansökan) visar att störst påverkan av den ansökta 
grundvattenavsänkningen uppkommer i kalkstenslagret, medan grundvattnet i det högre 
belägna jordlagret, vilket är det för bedömningen relevanta lagret, påverkas i betydligt 
mindre mån. 

Cementa har låtit Bergab utföra en förnyad bedömning av påverkan på grundvattenför-
hållandena, se Bilaga 6. Enligt denna kommer påverkan på grundvattenförhållandena 
inom Natura 2000-området inte att ha någon praktisk betydelse för vegetationen inom 
området. Bergab rekommenderar vissa kontroller av grundvattenförhållandena. Om 
oönskad grundvattenpåverkan ändå skulle uppstå i jordlagren kan länshållningsvattnet 
återföras till grundvattenmagasinet i jord genom infiltrationsbrunnar. Med sådana 
skyddsåtgärder kan påverkan uteslutas, menar Bergab. 

Under handläggningen i MÖD efterfrågade Sveriges Geologiska Undersökning 
(”SGU”) nya grundvattenmodellkörningar där den uppmätta hydrauliska konduktivite-
ten används. Resultatet av dessa modellkörningar presenteras i Bilaga 7. 

Genom den verksamhet som bedrivits med stöd av gällande tillstånd har täkten kommit 
som närmst cirka 80 meter ifrån Våmbsbäcken och de habitat som finns runt denna 
inom Natura 2000-området. Täkten har kommit ca 10 meter ifrån Hållsdammsbäcken. 
Detta har inneburit en grundvattenavsänkning som är tillåten enligt gällande tillstånd. 
Avsänkningstratten bedöms sträcka sig en bit in i Natura 2000-området. 
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SGU är expertmyndighet för bl.a. grundvattenfrågor med sektorsansvar. Utöver att SGU 
besitter expertkunskaper på området så har myndigheten till följd av undersökningar 
och fortlöpande bedömningar sedan 1970-talet ovanligt god kännedom om grundvatten-
förhållandena i Våmb och hur Cementas täktverksamhet påverkar dessa. 

Vid den senaste tillståndsprövningen 2007 redovisade SGU den markhydrologiska 
profil som utgör Figur 1 i Bilaga 5. 

SGU förklarade med utgångspunkt från profilen att Natura 2000-området i allt väsent-
ligt erhåller sitt vatten via från lerskifferakviferen utströmmande grundvatten och direkt 
på markytan fallande nederbörd. SGU:s slutsats, som baseras på tolkning av de geolo-
giska förhållandena och erfarenheterna från Bergsäters källor, är att en avsänkning av 
grundvattennivån i kalkstensakviferen inte påverkar grundvattenförhållandena i den 
överlagrande lerskifferakviferen på grund av det mellanliggande och täta bentonitlagret 
och därmed inte heller vattenförhållandena i Billingens sluttningszon.3 

Som framgår av domskälen till gällande tillstånd4 ansåg miljödomstolen att bolaget 
hade visat att risken för att täktverksamheten skulle reducera de mark- och grundvatten-
flöden som förser området med vatten och som utgör en förutsättning för bevarande av 
Natura 2000-området och dess naturvärden är liten till obetydlig. Vi kan idag konstatera 
att inget talar för annat än att SGU och miljödomstolen gjorde korrekta bedömningar. 
Skogsmarken som enligt länsstyrelsens kartering har naturtypen 99085 (och som nedan 
benämns ”Skogsmarken”) har inte påtagligt förändrats eller försämrats. 

Den nu ansökta verksamheten innebär att brytfronten förflyttas mot nordväst, bort ifrån 
de aktuella habitaten. Avståndet till habitaten ökar alltså. Se figur 4 i Bilaga 5. Baserat 
på idag rådande förhållanden har ytterligare hydrologiska bedömningar genomförts av 
Golder respektive Bergab.6 Bedömningarna styrker SGU:s och miljödomstolens slutsat-
ser från förra tillståndsprövningen. Precis som vid den tidigare tillståndsprövningen så 
är utgångspunkten för bedömningen att Natura 2000-området huvudsakligen förses med 
ytvatten från Våmbsbäcken och med grundvatten från lerskifferakviferen och nederbörd 
som faller direkt på marken, förhållanden som inte påverkas av Cementas grundvatten-
bortledning. Skogsmarken breder alltjämt ut sig längs med bäcken. Som framgår av 
Bilaga 5 motsvarar Skogsmarkens utbredning det område där förutsättningarna i form 
av topografi, jordmån och vattentillgång är de rätta. Det finns, som vidare framgår, i de 
naturgivna förutsättningarna idag ingen möjlighet för Skogsmarken att expandera i 
utbredning. Skogsmarken kommer även framgent att vara knuten till den utbredning den 
har idag. 

Den förändring som den nu ansökta verksamheten medför och som är relevant för 
Skogsmarkens utvecklingspotential är omledningen av Hållsdammsbäcken. Som fram-

                                                 

3 SGU:s kompletterande yttrande daterat 2006-05-23 i mål M 624-06 i miljödomstolen vid Vänersborgs 
tingsrätt. 
4 Vänersborgs tingsrätts dom 2007-02-21 i mål M 625-06. 
5 Icke-natura skog – Triviallövskog med ädellövskogsinslag, se Bilaga 3. Skogsmarken bedöms ha 
utvecklingspotential med Lövsumpskog (9080) som målnaturtyp. 
6 Se Bilaga 6 och 7. 
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går av Bilaga 7 visar nämligen vattenbalansberäkningarna för Natura 2000-området att 
utökningen av dagbrottet medför att läckaget till underliggande berg endast ökar med 
cirka 0,15 l/s, vilket motsvarar 0,3 % av det totala inflödet av yt- och grundvatten till 
Natura 2000-området. Det finns ett lika stort överskott på vatten i Natura 2000-området 
både före och efter utökningen av dagbrottet. Den ansökta verksamheten kommer inte 
att försämra utvecklingspotentialen för Skogsmarken så länge som flödena i Våmbs-
bäcken inte förändras. Cementa uppfattar att i vart fall länsstyrelsen delar denna upp-
fattning. 

Eftersom uppföljningen av den pågående verksamhetens påverkan på Natura 2000-
området har kritiserats av mark- och miljödomstolen i tidigare dom liksom av Natur-
vårdsverket i MÖD, har Cementa tagit fram ett förslag till kontrollprogram avseende 
den ansökta verksamhetens hydrologiska påverkan, se Bilaga 8. 

Som ovan anförts är det, såvitt avser Natura 2000-området, viktigt för prövningen att slå 
fast att Skogsmarken sträcker sig utmed Våmbsbäckens översvämningsområden samt 
att naturliga förutsättningar för Skogsmarkens ytterligare utbredning saknas. Kontroll-
programmet ska alltså säkerställa att den ansökta verksamheten inte påverkar hydrolo-
gin inom Natura 2000-området på ett sådant sätt att Skogsmarkens utvecklingspotential 
försämras. 

Kompletterande utredningar i denna del 

• Grundvattenpåverkan på Klasberg-Våmbs natura 2000-område, Bergab - 
Berggeologiska Undersökningar AB, Bilaga 6. 
 

• Kompletterande modellering av påverkan på grundvattennivåer till följd av 
utökad täktverksamhet i Våmb, Golder Associates AB, Bilaga 7. 
 

• Förslag till kontrollprogram avseende grundvatten, Bilaga 8. 

3.2.3.2 Inverkan av omledningen av Hållsdamsbäcken 

I MKB:n avsnitt 7.1.1.1 anges att ett litet tillskott av vatten i den nya bäckfåran kommer 
att ske via Hjälpadalsbäckens tillflöde samtidigt som en mindre flödesförlust, ca 1 l/s, 
uppkommer till följd av att nederbörd som faller inom brytområdet leds bort. Detta, i 
kombination med att Hållsdammsbäckens flöde återgår i sin nuvarande sträckning innan 
det når Natura 2000-området, leder till att flödesförhållandena i Natura 2000-området 
blir i princip oförändrade. 

Hjälpadalsbäckens flödestillskott efter omledningen kommer att vara helt försumbart i 
förhållande till Hållsdammsbäckens och Våmbsbäckens flöde. Hjälpadalsbäckens flöde 
är mycket begränsat och tidvis obefintligt varför bäckens nedre delar har vuxit igen. 

Hållsdammsbäckens tillskott till Våmbsbäcken är vidare av underordnad betydelse för 
flödesförhållandena i Våmbsbäcken. Förhållandena styrs av Våmbsbäckens väsentligt 
större flöde där Hållsdamsbäckens tillskott endast uppgår till ca 10-15 procent. 
Utgångspunkten för Cementas bedömning är emellertid att flödespåverkan blir försum-
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bar då i princip samma vatten kommer att hamna i Våmbsbäcken i samma position som 
nu. Den eventuella flödesförändringen om ca 1 l/s får ses som helt försumbar. 

Hållsdamsbäckens och Hjälpadalsbäckens delsträckor inom Cementas fastighet ligger 
redan idag inom markområden som domineras av sandig morän.7 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. Detta har Cementa redovisat i målet. 

Cementa har låtit genomföra en fördjupad utredning av omledningen av Hållsdams-
bäcken, se Bilaga 9. Utredningen baseras bl.a. på kartering av in- och utströmningsom-
råden, siktanalyser, grundvattennivåmätningar och hydrologiska modelleringar. Utred-
ningen visar att större delen av den nya sträckningen utgörs av tydliga utströmningsom-
råden utan risk för botteninfiltration. Längs vissa delsträckor behöver bäckfåran emel-
lertid tätas för att undvika vattenförluster. Vidare behöver erosionsskydd anläggas. 
Därtill har den fördjupade utredningen visat att det i den norra delen finns ett avsnitt 
strax öster om den tidigare identifierade omledningssträckan som är mindre kuperat. 
Genom att välja denna östliga sträckning kan ingreppen i naturen reduceras. Vidare kan 
utformningen av bäcken bättre anpassas till omgivande topografi. Eftersom en östligare 
sträckning valts för bäckens omledning, har brytområdet reducerats något. 

Bilaga 10 och 11 beskriver hur Hållsdammsbäcken kan ledas om med beaktande av 
såväl tekniska som biologiska faktorer. Genom att leda om bäcken kan Cementa bättre 
säkerställa att oönskad botteninfiltration inte sker i inströmningsområden. Omledningen 
är således snarast positiv för de skyddsvärda habitaten längs Våmbsbäcken inom Natura 
2000-området. 

I Bilaga 10 och 11 visar Cementa också att det är möjligt att innehålla det föreslagna 
villkoret 13, med lydelsen: 

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

Kompletterande utredningar i denna del 

Rapport – geohydrologiska förutsättningar för omflyttning av Hållsdammsbäcken, WSP 
Environmental, Bilaga 9. 

PM Nya Hållsdammsbäcken, Bilaga 10. 

Ritning över bäckläge, Bilaga 11. 

                                                 

7 Se jordartskarta i bilaga 5 till tillståndsansökan. 
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3.2.4 Cementas bemötande av remissynpunkter i MÖD 

3.2.4.1 SGU 

SGU konstaterar i ett yttrande till MÖD, Bilaga 12, att den modellering som utförts 
sannolikt ger en tydlig bild av den påverkan som sker i de olika berggrundsvattenakvi-
fererna vid en utökad brytning. Om flödet av ytvatten bibehålls inom nuvarande voly-
mer bedöms detta kunna hålla uppe närbelägna grundvattennivåer. Risken för påverkan 
bedöms vara liten. SGU förordar att det utförs nya datorkörningar av använd grund-
vattenmodell med de nya värden avseende moränens genomsläpplighet som redovisats i 
det utvecklade överklagandet. SGU anser att övervakning av nivåer bör utökas och att 
stödinfiltration eller andra skyddsåtgärder bör sättas in vid behov. 

Cementa uppfattar att SGU anser att det krävs en särskild tillståndsprövning enligt 7 kap 
28 b § miljöbalken samt att SGU:s bedömning är att verksamheten kan bedrivas utan 
skador på Skogsmarken förutsatt att de av Cementa erbjudna skyddsåtgärderna vidtas 
vid behov. Detta förutsätter en erforderlig kontroll av grundvattennivåerna. Cementa 
välkomnar ett samarbete med SGU rörande var och på vilka djup som grundvattnet bör 
kontrolleras. 

Som framgår av avsnitt 3.2.3.1 ovan visar mätningar av grundvattennivåer och vattenfö-
rande förmåga att den hydrauliska konduktiviteten är högre än vad SGU och Golder 
förutsatt. I anledning av SGU:s önskemål har Golder använt de uppmätta resultaten 
avseende hydraulisk konduktivitet samt de nu uppmätta grundvattennivåerna i jord i nya 
datakörningar, Bilaga 7. Dessa visar i jämförelse med resultaten av tidigare grundvat-
tenmodelleringar att det blir minskad påverkan mot norr, en något ökad påverkan mot 
nordväst längs dalgången samt i princip samma påverkan på grundvattenförhållandena i 
Natura 2000-området. Golders konservativa beräkning av grundvattenavsänkningens 
påverkan på Våmbsbäcken genom Natura 2000-området är att flödet minskar med cirka 
3 % vid medelvattenföring. Baserat på data från SMHI för Svesån beräknar Golder att 
medelflödet i Våmbsbäcken uppgår till 154 l/s. Grundvattenavsänkningen skulle enligt 
beräkningen kunna reducera flödet till 150 l/s. Detta anser Golder ligger inom felmargi-
nalen för beräkning eller mätning av flödet i bäcken och är sålunda inte möjligt att veri-
fiera genom mätningar. Detta illustreras i figur 8-1 i Bilaga 7 som visar beräknad 
månadsmedelvattenföring genom Natura 2000-området mellan 1999-2012, såväl de 
beräknade flödena för varje månad som vad flödena blivit enligt beräkningen om täkten 
varit utbruten enligt ansökan. Cementa konstaterar att Golders slutsatser utifrån den nya 
modelleringen i allt väsentligt bekräftar Bergabs slutsatser i det utvecklade överklagan-
det. 

3.2.4.2 Havs- och vattenmyndigheten, (”HaV”) 

HaV uttrycker i sitt yttrande till MÖD, Bilaga 13, förståelse för att en omledning av 
Hålldammsbäcken kan vara nödvändig och anser att underlaget talar för att en sådan 
omledning kan ske. I yttrandet framställs ett antal krav avseende Hålldammsbäckens 
nya sträckning och utformning samt på hur vattenflöden m.m. bör kontrolleras. 

Cementa konstaterar att HaV inte har någon erinran mot den ansökta verksamheten 
under förutsättning att deras krav beaktas. Cementa godtar i allt väsentligt dessa krav, 
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med följande påpekande. HaV anser att vattenföringen i Hållsdammsbäcken ska vara 
densamma som i den ursprungliga sträckningen och variera över året på samma sätt som 
tidigare. Cementa vill påpeka att bolaget inte råder över flödet uppströms Cementas 
fastighet. Cementa kommer att säkerställa att bolagets verksamhet inte medför några 
förluster av vatten i Hållsdammsbäcken vilket sannolikt är vad HaV åsyftar. 

3.2.4.3 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket anför i sitt yttrande till MÖD, Bilaga 14, att det finns risk för bety-
dande påverkan på Natura 2000-området och att ett tillstånd enligt 7 kap 28 a-b §§ 
miljöbalken därför krävs. Verket anser att det föreligger brister i underlaget vilket gör 
att det i praxis gällande beviskravet inte är uppfyllt. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
(”Länsstyrelsen”) bör förtydliga vilka naturtyper som finns inom Natura 2000-
området. Dock saknar det enligt Naturvårdsverket betydelse för prövningen om skogs-
marken utgör utvecklingsmark eller fullgod natura-naturtyp. Föreslagna skyddsåtgär-
der ifrågasätts. 

Cementa vill inledningsvis framhålla att bolaget inte ifrågasätter att det skulle bli skador 
på de aktuella habitaten om grundvattenbortledningen eller omledningen av Hålls-
dammsbäcken skulle medföra att de återkommande översvämningarna av Våmbsbäcken 
upphör eller minskar väsentligt. I den delen har Cementa därför ingen anledning att 
bemöta vad Naturvårdsverket anför. Vad däremot gäller risken för att hydrologin 
respektive hydrogeologin förändras på ett sådant sätt att Skogsmarken äventyras 
konstaterar Cementa att expertmyndigheterna på området, HaV respektive SGU, inte 
delar Naturvårdsverkets uppfattning. Det gäller även de erbjudna skyddsåtgärderna. 

Cementa ifrågasätter Naturvårdsverkets resonemang beträffande de aktuella habitatens 
utvecklingspotential och risken för att habitaten kommer att påverkas negativt.  

Som framgår av avsnitt 3.2.2 ovan har Skogsmarken, efter genomförd basinventering, 
klassats som triviallövskog med ädellövsinslag (9908 icke natura-skog), betecknad som 
utvecklingsmark med målnaturtyp lövsumpskog (9080). Därefter har Länsstyrelsen i sitt 
yttrande8 klargjort att skälet till att Skogsmarken inte har kunnat klassas som sväm-
lövskog eller lövsumpskog är att Skogsmarken saknar för naturtyperna typiska struk-
turer såsom mycket död ved, trädsocklar och gamla lövträd. Frågan om Skogsmarkens 
klassificering är därmed klarlagd. 

Naturvårdsverket slår fast att naturtypens status saknar betydelse för skadebedömningen 
och åberopar i detta sammanhanget den negativa utvecklingstrenden för Lövsumpskog 
och Svämlövskog i Sverige och inom EU. Cementa delar uppfattningen att i just det här 
fallet skadebedömningen blir densamma oberoende av naturtypens status. Skälet till 
detta har emellertid inte med bevarandestatusen att göra. Cementa konstaterar att det är 
fråga om en ung skog vilket är förklaringen till att den saknar nödvändiga strukturer för 
att klassas som fullgod natura-naturtyp. Det är alltså inte en skogsmark med lång konti-
nuitet. Det faktum att Skogsmarken inte utgör en fullgod natura-naturtyp idag har alltså 
inte med hydrologin att göra utan beror på att Skogsmarken kräver fri utveckling under 

                                                 

8 Se 3.2.4.4 nedan. 
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viss tid för att strukturerna ska kunna utvecklas. Vad gäller hydrologisk påverkan från 
den ansökta verksamheten blir skadebedömningen densamma oavsett om naturtypen är 
fullgod eller inte. Det är viktigt för prövningen att slå fast att Skogsmarken sträcker sig 
utmed Våmbsbäckens översvämningsområden samt att naturliga förutsättningar för 
Skogsmarkens ytterligare utbredning saknas. Utvecklingen handlar alltså om att befint-
ligt område ska utvecklas kvalitativt och inte kvantitativt. När det gäller hydrologin så 
redovisar Länsstyrelsen i sitt yttrande till MÖD, se Bilaga 15, samma bedömning som 
Cementa gör, d.v.s. att det är Våmbsbäckens flöden som krävs för att utvecklingen mot 
natura-naturtypstatus ska kunna fortgå.  

När det gäller Hållsdammsbäckens betydelse för flödet i Våmbsbäcken så anser Natur-
vårdsverket att bäckarnas sammanlagda flöden har en avgörande betydelse för Skogs-
markens utveckling. Som framgår av Bilaga 6 utgör emellertid Hållsdammsbäcken 
endast cirka 15 % av det sammanlagda flödet. Om Naturvårdsverkets uppfattning vore 
korrekt borde såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelsen ha invänt när kommunen sökte 
och beviljades tillstånd för uttag ur Hållsdammen för tillverkning av konstsnö. 

Kritiken mot de erbjudna skyddsåtgärderna ligger utanför Naturvårdsverkets egentliga 
ansvarsområde. Cementa noterar att vare sig SGU eller HaV har något att erinra mot 
den föreslagna bottentätningen respektive omdragningen av Hållsdammsbäcken. 

Naturvårdsverket lägger vikt vid att det saknas referensvärden för mer naturliga hydro-
logiska förhållanden som rådde innan ”tidigare täkttillstånd togs i anspråk”. Cementa 
konstaterar att täktverksamheten bedrivits i enlighet med vid var tid gällande täkttill-
stånd. Av villkor 18 i gällande tillstånd följer att Cementa skulle lämna ett kontrollpro-
gram till tillsynsmyndigheten i god tid före att det nuvarande tillståndet togs i anspråk. 
Cementa gjorde också detta. Den kritik som verket nu framställer mot kontrollpro-
grammet skulle Naturvårdsverket framställt i den föregående tillståndsprövningen. 
Verket valde dock att inte delta i prövningen. Cementa erinrar om vad som anförts i 
avsnitt 3.2.3.1 ovan att tillståndsmyndigheten i gällande tillstånd bedömt risken för 
påverkan på de mark-och grundvattenflöden som förser Natura 2000-området Klasborg-
Våmb med vatten som liten till obefintlig. Detta har naturligtvis styrt kontrollprogram-
mets omfattning. Naturvårdsverkets synpunkter på innehåll i kontrollprogram beaktar 
heller inte att Cementa inte råder över flertalet omständigheter som påverkar utveckl-
ingsförutsättningarna för de aktuella naturtyperna inom Natura 2000-området. 

3.2.4.4 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande  till MÖD, Bilaga 15, att den omdiskuterade 
skogsmarken vid Våmbsbäcken inte har naturtypstatus som varken lövsump- eller 
svämlövskog och klargör även skälen härför. Länsstyrelsen bedömer att risken för att 
verksamheten kan påverka Natura 2000-områdets naturvärden inte kan uteslutas av 
skäl som är hänförliga till omledningen av Hållsdammsbäcken. 

Beträffande omledningen av Hållsdammsbäcken hänvisar Cementa till referensutform-
ningen i Bilaga 10-11. 
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3.2.4.5 Skövde kommun 

Skövde kommun tillstyrker i sitt yttrande till MÖD, Bilaga 16, Cementas överklagande 
och poängterar särskilt att önskad utbredning av svämlövskog nedströms täkten är en 
följd av att erosion i branterna övergår till deposition av fint material i flackare partier 
när vattnet får längre hastighet. Naturtypens värden ökar av dynamik och störningar, 
så som varierande vattenflöden, sediment och översvämningar. 

Cementa instämmer i kommunens resonemang. 

3.3 Riksintresseavvägningen 

Cementa redovisar nedan hur inkomna yttranden i denna del bemöttes i MÖD samt 
inger det kompletterande underlag som redovisats för MÖD. 

3.3.1 SGU:s beslut om detaljavgränsning av riksintresset för mineral 

SGU angav, i samband med att riksintresset detaljavgränsades 2003, att kalkstensfyn-
digheten är väl känd och mycket viktig från försörjningssynpunkt samt att fyndigheten 
representerar värden i miljardklassen.9 Fyndigheterna kring Billingen är väl undersökta 
av SGU och dess betydelse, även i dagsläget, från ett samhällsekonomiskt perspektiv 
kan knappast ifrågasättas. 

3.3.2 Gällande översiktsplan 

Bifogat inges markanvändningskartan i ÖP 2025 – Skövde kommuns översiktsplan,10 
Bilaga 17. Av denna framgår vilken markanvändning som kommunen avsett för områ-
dena vid och kring Våmb. 

Översiktsplanen har betydelse vid bedömningen av vilken markanvändning som på 
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning. Av markanvändningskartan framgår 
att kommunen tydligt utpekat vilka områden som i första hand ska användas för natur-
vårds- och friluftsändamål. Detta är betydande områden, framförallt angränsande tätor-
ten i väster. Markanvändningen enligt översiktsplanen tillgodoser mycket väl såväl 
naturvårds- som friluftslivsintressena. 

Cementa konstaterar att den ansökta verksamheten inte tar någon mark i anspråk som på 
markanvändningskartan betecknats som Friluftsområde, Tätortsnära naturområde eller 
Skyddad natur. 

                                                 

9 SGU:s beslut 2003-11-24, dnr 41-1447/2002. 
10 Översiktsplanen vann laga kraft den 19 juli 2012. 
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3.3.3 Cementas bemötande av remissynpunkter i MÖD 

3.3.3.1 SGU 

SGU anför i sitt yttrande till MÖD (Bilaga 12), bl.a. att intressen och anspråk som 
hänger samman med t.ex. industrins råvaruförsörjning och samhällsbyggandet ska 
beaktas i samhällsplaneringen. SGU betonar att det är fyndighetens kvalitet och 
kvantitet som är avgörande för bedömningen av om fyndigheten är av nationellt intresse 
och att SGU inte lägger vikt vid t.ex. verksamhetsutövarens nationalitet. Vidare anförs 
att det finns ett fåtal platser i landet med fyndigheter som lämpar sig för cementpro-
duktion och att kalkstenen i Våmb har de erforderliga egenskaperna samt är ekonomiskt 
utvinningsbar. Ett avslutande av täktverksamheten skulle enligt SGU leda till direkt 
ökad miljöpåverkan, både inom och utanför Sveriges gräns. Det är enligt SGU inte 
orimligt att anta att behovet av cement kommer att öka. 

Cementa instämmer i SGU:s yttrande. 

3.3.3.2 Naturvårdsverket 

Cementa instämmer i vad Naturvårdsverket i sitt yttrande till MÖD (Bilaga 14) anför 
beträffande tillämpningen av 3 och 4 kap miljöbalken. 

3.3.3.3 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen vidhåller i sitt yttrande till MÖD (Bilaga 15) att riksintressena för 
friluftslivet samt naturvården ska erkännas företräde framför riksintresset för mineral-
fyndighet. Länsstyrelsen framhåller att hela riksintresseområdet för naturvård innehål-
ler betydande värden vid sidan av de värdekärnor som mark- och miljödomstolens 
minoritet poängterat. Länsstyrelsen framhåller vissa generella naturvärden inom det 
planerade brytområdet. Därutöver påtalas att Hållsdammsbäcken ”på vissa ställen” 
passerar vad som får förstås som unika naturvärden. Att Billingeleden samt 
Brandstorpsvägen passerar inom det framtida brytområdet framhålls särskilt och att 
detta tar 23 hektar av ”friluftsområdet” i anspråk.  

Länsstyrelsens konsekvensbedömning såvitt avser naturvärden som ska försvinna längs 
Hållsdammsbäcken är missvisande. Den sprickdal med höga diabasväggar som särskilt 
nämns är belägen uppströms det utökade täktområdet och påverkas således inte, se karta 
nedan. 
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Vilka betydande värden längs Hållsdammsbäcken som Länsstyrelsen menar försvinner 
framgår inte. Likaså är Länsstyrelsens påstående om att 23 hektar av ”friluftsområdet” 
tas i anspråk missvisande eftersom verksamheten inte alls berör det område som i över-
siktsplanen har utpekats som friluftsområde. 

3.3.3.4 Skövde kommun 

Kommunen framför i sitt yttrande till MÖD (Bilaga 16) att den sluttningszon där täkten 
söks är mindre frekventerad av det rörliga friluftslivet än vad Billingens högplatå är 
och ej kan anses utgöra värdekärnan i riksintresset för friluftslivet.  

Cementa delar kommunens bedömning. 
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 av utökad täktverksamhet i Våmb, Golder Associates AB 

8. Förslag till kontrollprogram avseende grundvatten 

9. Rapport – geohydrologiska förutsättningar för omflyttning av 
 Hållsdammsbäcken, WSP Environmental 

10. PM Nya Hållsdammsbäcken 

11. Ritning över bäckläge 

12. SGU:s yttrande till MÖD (aktbilaga 35) 

13. HaV:s yttrande till MÖD (aktbilaga 28) 

14. Naturvårdsverkets yttrande till MÖD (aktbilaga 45) 

15. Länsstyrelsens i Västra Götaland län yttrande till MÖD (aktbilaga 42) 

16. Skövde kommuns yttrande till MÖD (aktbilaga 44) 

17. ÖP 2025 – Skövde kommuns översiktsplan, markanvändningskarta 

18. SveMins yttrande till MÖD (aktbilaga 26) 

 


