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Svea hovrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

Rotel 0601 

 

 

YTTRANDE 

Mål nr M 5853-14, rotel 060108; angående tillstånd till fortsatt och utökad 
verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde 
kommun 

Cementa AB (”Cementa”) åberopar mark- och miljööverdomstolens föreläggande, 

aktbilaga 46, och bemöter i det följande inkomna synpunkter och yttranden. 

1. Natura 2000-området Klasborgs och Våmbs ängar 

1.1 Inledning 

Cementa inger härmed PM om Nya Hållsdammsbäcken som tidigare avise-

rats, se Bilaga 1. Promemorian presenteras i avsnitt 1.3 nedan. Vidare inges 

en uppdaterad ritning över bäckläget där dammarna har justerats jämfört med 

tidigare version, se Bilaga 2. 

SGU har efterfrågat nya grundvattenmodellkörningar där den uppmätta hyd-

rauliska konduktiviteten används. Resultatet av dessa modellkörningar pre-

senteras i Bilaga 3. Slutsatserna i bilagan presenteras nedan under avsnitt 1.2 

och 1.5.1. 

Efter att ha tagit del av Naturvårdsverkets remissyttrande har Cementa valt att 

låta Enetjärn Natur sammanställa tidigare i målet redovisade kunskaper angå-

ende hydrologisk påverkan på naturtyperna längs Våmbsbäcken inom Natura 
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2000-området Klasborgs och Våmbs ängar (”Natura 2000-området”) till 

följd av Cementas ansökta verksamhet, Bilaga 4. 

1.2 Inverkan av grundvattenbortledningen 

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 grundvattenavsänk-

ning som är tillåten enligt gällande tillstånd. Avsänkningstratten bedöms 

sträcka sig en bit in i Natura 2000-området. 

SGU är expertmyndighet för bl.a. grundvattenfrågor med sektorsansvar. Utö-

ver att SGU besitter expertkunskaper på området så har myndigheten till följd 

av undersökningar och fortlöpande bedömningar sedan 1970-talet ovanligt 

god kännedom om grundvattenförhållandena i Våmbsdalen och hur Cementas 

täktverksamhet påverkar dessa. 

Vid den senaste tillståndsprövningen redovisade SGU den markhydrologiska 

profil som utgör Figur 1 i Bilaga 4. 

SGU förklarade med utgångspunkt från profilen att Natura 2000-området i 

allt väsentligt erhåller sitt vatten via från lerskifferakviferen utströmmande 

grundvatten och direkt på markytan fallande nederbörd. SGU:s slutsats, som 

baseras på tolkning av de geologiska förhållandena och erfarenheterna från 

Bergsäters källor, är att en avsänkning av grundvattennivån i kalkstensakvife-

ren inte påverkar grundvattenförhållandena i den överlagrande lerskifferakvi-

feren och därmed inte heller vattenförhållandena i Billingens sluttningszon.1 

Som framgår av domskälen till gällande tillstånd2 ansåg miljödomstolen att 

bolaget hade visat att risken för att täktverksamheten skulle reducera de 

                                                 

1 SGU:s kompletterande yttrande daterat 2006-05-23 i mål M 624-06 i miljödomstolen vid Vänersborgs 
tingsrätt. 
2 Vänersborgs tingsrätts dom 2007-02-21 i mål M 625-06. 
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mark- och grundvattenflöden 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 99083 (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 4. Baserat på idag rådande förhållanden har ytterligare hydrologiska 

bedömningar genomförts av Golder respektive Bergab.4 Bedömningarna styr-

ker SGU:s och miljödomstolens slutsatser från förra tillståndsprövningen. 

Precis som vid den tidigare tillståndsprövningen så är utgångspunkten för 

bedömningen att Våmbsbäcken inom Natura 2000-området huvudsakligen 

förses 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 4 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 rele-

vant för Skogsmarkens utvecklingspotential är omledningen av Hålls-

dammsbäcken. Som framgår av Bilaga 3 visar nämligen vattenbalansberäk-

ningarna för Natura 2000-området att utökningen av dagbrottet medför att 

läckaget till underliggande berg endast ökar med cirka 0,15 l/s, vilket motsva-

rar 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 
                                                 

3 Icke-natura skog – Triviallövskog med ädellövskogsinslag, se bilaga 4 till det utvecklade överklagandet. 
Skogsmarken bedöms ha utvecklingspotential med Lövsumpskog (9080) som målnaturtyp. 
4 Se bilaga 2 till det utvecklade överklagandet och Bilaga 3 till detta yttrande. Se även avsnitt 1.5.1 nedan. 
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både före och efter utökningen av dagbrottet. Den ansökta verksamheten 

kommer inte att försämra utvecklingspotentialen för Skogsmarken så länge 

som flödena i Våmbsbäcken inte förändras. Cementa uppfattar att i vart fall 

länsstyrelsen delar denna uppfattning.5 

1.3 Inverkan av omledningen av Hållsdammsbäcken 

Bilaga 1 och 2 beskriver hur Hållsdammsbäcken kan ledas om med beak-

tande 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 skydds-

värda habitaten längs Våmbsbäcken inom Natura 2000-området. 

Genom denna PM 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. 

Cementa noterar att Havs- och vattenmyndigheten (”HaV”) inte motsätter sig 

en omledning av bäcken under vissa angivna förutsättningar som Cementa i 

allt väsentligt medger. Cementa återkommer till detta nedan.  

1.4 Prövningen enligt 7 kap. 28 a-b §§ miljöbalken 

Som framgår av avsnitt 1.1 och 1.2 ovan finns det inget som talar för att den 

ansökta verksamheten riskerar att påverka Natura 2000-området på ett bety-

dande sätt. Någon särskild prövning enligt 7 kap. 28 b §§ miljöbalken krävs 

därför inte. 6  

Om Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det föreligger behov 

av en prövning jämväl enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken erbjuder Cementa de 

skyddsåtgärder som Bergab föreslår i bilaga 2, avsnitt 5.32 till det utvecklade 

                                                 

5 Se aktbilaga 42. 
6 Jfr MÖD 2012:56. 
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överklagandet. Dessa erbjudna skyddsåtgärder ska enligt praxis beaktas vid 

bedömningen av om Natura 2000-området skadas. 

1.5 Bemötande av remissynpunkter avseende Natura 2000-området 

1.5.1 SGU, aktbilaga 35 

SGU konstaterar att den modellering som utförts sannolikt ger en tydlig bild 

av den påverkan som sker i de olika berggrundsvattenakvifererna vid en utö-

kad brytning. Om flödet av ytvatten bibehålls inom nuvarande volymer 

bedöms detta kunna hålla uppe närbelägna grundvattennivåer. Risken för 

påverkan bedöms vara liten. SGU förordar att det utförs nya datorkörningar 

av använd grundvattenmodell med de nya värden avseende moränens genom-

släpplighet som redovisats i det utvecklade överklagandet.
7
 SGU anser att 

övervakning av nivåer bör utökas och att stödinfiltration eller andra skydds-

åtgärder 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 verksam-

heten 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 konstaterats i det utvecklade överklagandet visar mätningar av grund-

vattennivåer och vattenförande förmåga att den hydrauliska konduktiviteten 

är högre än vad SGU och Golder förutsatt.8 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 

3. Dessa visar i jämförelse med resultaten av tidigare grundvattenmodelle-

ringar att det blir minskad påverkan mot norr, en något ökad påverkan mot 

                                                 

7 Se bilaga 2, avsnitt 4.2. 
8 Ibid. 
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nordväst längs dalgången samt i princip samma påverkan på grundvattenför-

hållandena 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 Våmbs-

bäcken uppgår till 154 l/s. Grundvattenavsänkningen skulle enligt beräk-

ningen kunna reducera flödet till 150 l/s. Detta anser Golder ligger inom 

felmarginalen för beräkning av flödet i bäcken och är sålunda inte möjligt att 

verifiera genom mätningar. Detta illustreras i figur 8-1 i Bilaga 3 som visar 

månadsmedelvattenföringen genom Natura 2000-området mellan 1999-2012, 

såväl de faktiska flödena för varje månad som vad flödena blivit enligt beräk-

ningen om täkten varit utbruten enligt ansökan. Cementa konstaterar att 

Golders slutsatser utifrån den nya modelleringen i allt väsentligt bekräftar 

Bergabs slutsatser i det utvecklade överklagandet.  

1.5.2 HaV, aktbilaga 28 

HaV har förståelse för att en omledning av Hålldammsbäcken kan vara nöd-

vändig och anser att underlaget talar för att en sådan omledning kan ske. I 

yttrandet framställs ett antal krav avseende Hålldammsbäckens nya sträck-

ning och utformning samt på hur vattenflöden m.m. bör kontrolleras. 

Cementa konstaterar att HaV inte har någon erinran mot den ansökta verk-

samheten under förutsättning att deras krav beaktas. Cementa godtar i allt 

väsentligt dessa krav, 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 kom-

mer att säkerställa att bolagets verksamhet inte medför några förluster av 

vatten i Hållsdammsbäcken vilket sannolikt är vad HaV åsyftar. 
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1.5.3 Naturvårdsverket, aktbilaga 45 

Naturvårdsverket anser att det finns risk för betydande 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 pröv-

ningen om skogsmarken utgör utvecklingsmark eller fullgod natura-naturtyp. 

Föreslagna skyddsåtgärder ifrågasätts. 

Cementa vill inledningsvis framhålla att bolaget inte ifrågasätter att det skulle 

bli skador på de aktuella habitaten om grundvattenbortledningen eller omled-

ningen av Hållsdammsbäcken skulle medföra att de återkommande över-

svämningarna 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 Natur-

vårdsverkets uppfattning.9 Det gäller även de erbjudna skyddsåtgärderna. 

Cementa ifrågasätter Naturvårdsverkets resonemang beträffande de aktuella 

habitatens utvecklingspotential och risken för att habitaten kommer att påver-

kas negativt.  

Cementa har i det utvecklade överklagandet10 klargjort att Skogsmarken, efter 

genomförd basinventering, har klassats som triviallövskog med ädellövsin-

slag (9908 icke natura-skog), betecknad som utvecklingsmark med målna-

turtyp lövsumpskog (9080). Därefter har Länsstyrelsen i sitt yttrande11 klar-

gjort att skälet till att Skogsmarken inte har kunnat klassas som svämlövskog 

                                                 

9 Se även avsnitt 1 ovan. 
10 Se aktbilaga 4 avsnitt 3.4.2.5-3.4.28 samt bilaga 4. 
11 Aktbilaga 42. 
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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 skade-

bedömningen och åberopar i detta sammanhanget den negativa utvecklings-

trenden 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 

kontinuitet. 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 viss tid för att strukturerna ska kunna utvecklas. 

Vad gäller hydrologisk påverkan från den ansökta verksamheten blir skade-

bedömningen 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 befintligt område ska utvecklas kvalitativt och inte kvantitativt.  

När det gäller hydrologin så redovisar Länsstyrelsen i aktbilaga 42 samma 

bedömning som Cementa gör i avsnitt 1.1 ovan, d.v.s. att det är Våmbsbäck-

ens flöden som krävs för att utvecklingen mot natura-naturtypstatus ska 

kunna fortgå.  

När det gäller Hållsdammsbäckens betydelse för flödet i Våmbsbäcken så 

anser Naturvårdsverket att bäckarnas sammanlagda flöden har en avgörande 

betydelse för Skogsmarkens utveckling. Som framgår av bilaga 2 till det 

utvecklade överklagandet utgör emellertid Hållsdammsbäcken endast cirka 
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15 % av det sammanlagda flödet.12 Om Naturvårdsverkets uppfattning vore 

korrekt borde såväl Naturvårdsverket som Länsstyrelsen ha invänt när 

kommunen sökte och beviljades tillstånd för uttag ur Hållsdammen för till-

verkning 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 natur-

liga hydrologiska förhållanden som rådde innan ”tidigare täkttillstånd togs i 

anspråk”. Cementa konstaterar att täktverksamheten bedrivits i enlighet med 

vid var tid gällande täkttillstånd. Av villkor 18 i gällande tillstånd följer att 

Cementa skulle lämna ett kontrollprogram till tillsynsmyndigheten i god tid 

före att det nuvarande tillståndet togs i anspråk. Cementa gjorde också detta. 

Den kritik som verket nu framställer mot kontrollprogrammet skulle Natur-

vårdsverket framställt i den föregående tillståndsprövningen. Verket valde 

dock att inte delta i prövningen. Cementa erinrar om vad som anförts i avsnitt 

1.1 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 kontrollprogrammets omfattning. Naturvårdsverkets synpunkter på 

innehåll i kontrollprogram beaktar heller inte att Cementa inte råder över 

flertalet omständigheter som påverkar utvecklingsförutsättningarna för de 

aktuella naturtyperna inom Natura 2000-området. 

1.5.4 Länsstyrelsen, aktbilaga 42 

Länsstyrelsen konstaterar att den omdiskuterade skogsmarken vid Våmbs-

bäcken inte har naturtypstatus som varken lövsump- eller svämlövskog och 

klargör även skälen härför. Länsstyrelsen bedömer att risken för att verk-

                                                 

12 Se avsnitt 2.2. 
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samheten 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 refe-

rensutformningen i Bilaga 1-2. Cementa påminner också om att tillstånds-

plikten enligt 7 kap 28 b §§ miljöbalken infaller först om det kan befaras att 

den ansökta verksamheten påverkar Natura 2000-området på ett betydande 

sätt. 

1.5.5 Skövde kommun, aktbilaga 44 

Skövde kommun (”Kommunen”) tillstyrker Cementas överklagande och vill 

särskilt poängtera 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 över-

svämningar.  

Cementa instämmer i kommunens resonemang. 

1.5.6 Övriga 

Nätverket Rädda Våmbsdalen (”NRV”) anser att stor risk föreligger att en 

omledning av Hållsdamsbäcken kommer att leda till att vattenföringen helt 

eller delvis kommer att avledas ner i brottet och därmed på ett negativt sätt 

påverka Natura 2000-området. Naturskyddsförening Skövde (”Naturskydds-

föreningen”) anser att brytningen har en dränerande effekt på Hållsdams-

bäcken. 

Beträffande omledningen av Hållsdammsbäcken hänvisar Cementa till refe-

rensutformningen i Bilaga 1-2.  
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2. Riksintresseavvägningen 

2.1 Gällande översiktsplan 

Bifogat inges markanvändningskartan i ÖP 2025 – Skövde kommuns över-

siktsplan,13 Bilaga 5. Av denna framgår vilken markanvändning som kommu-

nen avsett för områdena vid och kring Våmb. 

Översiktsplanen har betydelse vid bedömningen av vilken markanvändning 

som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning, jfr. 3 kap 10 § 

miljöbalken. Av markanvändningskartan framgår att kommunen tydligt utpe-

kat vilka områden som i första hand ska användas för naturvårds- 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.  

2.2 Bemötande av inkomna synpunkter 

2.2.1 SGU, aktbilaga 35 

SGU anför bl.a. att intressen och anspråk som hänger samman med t.ex. 

industrins råvaruförsörjning och samhällsbyggandet ska beaktas i samhälls-

planeringen. 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 läm-

par sig för cementproduktion och att kalkstenen i Våmb har de erforderliga 

egenskaperna samt är ekonomiskt utvinningsbar. Ett avslutande av täktverk-

samheten skulle enligt SGU leda till direkt ökad miljöpåverkan, både inom 

                                                 

13 Översiktsplanen vann laga kraft den 19 juli 2012. 
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och utanför Sveriges gräns. Det är enligt SGU inte orimligt att anta att beho-

vet av cement kommer att öka. 

Cementa instämmer i SGU:s yttrande. 

2.2.2 Naturvårdsverket 

Cementa instämmer i vad Naturvårdsverket anför beträffande tillämpningen 

av 3 och 4 kap miljöbalken. 

2.2.3 Länsstyrelsen, aktbilaga 42 

Länsstyrelsen vidhåller att riksintressena för friluftslivet samt naturvården 

ska erkännas företräde framför riksintresset för mineralfyndighet. Länsstyrel-

sen framhåller att hela riksintresseområdet för naturvård innehåller bety-

dande 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 brytområ-

det framhålles 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 täktområ-

det 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 översiktsplanen har utpekats som friluftsområde. 

2.2.1 Kommunen, aktbilaga 44 

Kommunen framför att den sluttningszon där täkten söks är mindre frekvente-

rad 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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2.2.2 SveMin, aktbilaga 26 

SveMin anför, med hänvisning till riksintressenas förarbeten, att mineraler 

med stor samhällsekonomisk betydelse med hänsyn till exportmöjligheter och 

möjligheten av att använda dem som ersättning för importerade råvaror inom 

den svenska industrin, kan utgöra riksintresse enligt 3 kap 7 § miljöbalken. 

SGU:s kriterie ”landets försörjningsbehov” måste innefatta fyndigheter av 

ämnen och material som kan användas för såväl nationell vidareförädling 

eller förbrukning, som för export av råvaror eller produkter i olika föräd-

lingssteg.  

Cementa menar att SveMins yttrande än mer visar att mark- och miljödom-

stolens resonemang är felaktigt. 

2.2.3 Övriga 

Vad övriga intressenter anför i denna del föranleder inget yttrande ifrån 

Cementas sida. 

3. Villkoren 

Länsstyrelsen önskar ett villkor som reglerar arbetstiden samt komplettering 

av villkoret rörande luftstötvåg med ett maxvärde. 

Cementa medger att villkoret rörande luftstötvåg även ska inrymma ett 

maxvärde och föreslår nedanstående lydelse av villkor 7. 

Luftstötvågor till följd av sprängning får vid bostadshus inte överstiga 100 

Pa mätt som frifältsvärde. Kontroll av luftstötvåg ska ske vid minst ett nära-

liggande bostadshus i samband med varje sprängtillfälle. Villkoret är uppfyllt 

om ovanstående värde innehålls vid 95 procent av sprängtillfällena och 

aldrig överstiger 150 Pa mätt som frifältsvärde. 

Cementa bestrider införandet av villkor om begränsning av arbetstiden. Ett 

sådant villkor vore oproportionerligt eftersom det skulle väsentligt begränsa 
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möjligheten att bedriva täktverksamheten utan att för den skull utgöra en 

betydande förbättring för människors hälsa. 

4. Kontrollprogram avseende hydrologi 

Såväl mark- och miljödomstolen som nu Naturvårdsverket har kritiserat 

Cementas uppföljning av den tillståndsgivna verksamheten. Kritiken avser 

inte påverkan på enskildas brunnar utan kontrollen av risken för påverkan på 

Natura 2000-området. Med denna erfarenhet väljer Cementa att redan nu inge 

sitt förslag till kontrollprogram avseende den ansökta verksamhetens hydro-

logiska påverkan, se Bilaga 6. 

Som ovan anförts är det, såvitt avser Natura 2000-området, viktigt för pröv-

ningen att slå fast att Skogsmarken sträcker sig utmed Våmbsbäckens över-

svämningsområden samt att naturliga förutsättningar för Skogsmarkens 

ytterligare utbredning saknas. Kontrollprogrammet ska alltså säkerställa att 

den ansökta verksamheten inte påverkar hydrologin inom Natura 2000-områ-

det på ett sådant sätt att Skogsmarkens utvecklingspotential försämras. 

5. Målets handläggning 

Cementa har för den ansökta verksamheten nödvändig rådighet. De geohyd-

rologiska bedömningarna såvitt avser påverkan på enskilda brunnar har inte 

ifrågasatts. Cementa har för övrigt erbjudit brunnsägarna att hållas skadeslösa 

vid påverkan på brunnarna. De finns inga andra till den ansökta verksamheten 

väsentliga motstående intressen än just riksintressena för naturvård och fri-

luftsliv samt Natura 2000. De föreslagna villkoren är sedvanliga. Detta talar 

starkt för att Mark- och miljööverdomstolen bör hålla huvudförhandling och 

därefter avgöra målet. 

Prövningsförutsättningarna är i allt väsentligt desamma som i mark- och 

miljödomstolen. Även i Natura 2000-delen så har mark- och miljödomstolen 

dömt i målet efter att samma invändningar rests mot den ansökta verksam-

heten som nu vidhålles. Detta är relevant oavsett om Mark- och miljööver-
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domstolen finner att det ska ske en fullständig Natura 2000-prövning eller 

inte. Det prövningsunderlag som tillkommit14 bemöter de invändningar som 

framställdes redan i mark- och miljödomstolen och bekräftar där redovisade 

slutsatser. Även detta talar starkt för att Mark- och miljööverdomstolen bör 

hålla huvudförhandling och därefter avgöra målet. 

Av betydelse är slutligen att underinstansen redan avgjort frågan om riksin-

tresseavvägningen vilket av jävsskäl utesluter en fortsatt prövning i mark- 

och miljödomstolen. En återförvisning leder till betydande tidsutdräkt, vilket 

kan komma att medföra stora bekymmer för råvaruförsörjningen till Cement-

fabriken i Skövde. Även detta talar för att Mark- och miljööverdomstolen bör 

hålla huvudförhandling och därefter avgöra målet. 

Beträffande genomförandet av huvudförhandlingen föreslår Cementa, i 

anledning av att motparternas påkallande av syn, att Cementa i fält redovisar 

Hållsdammsbäckens nya sträckning med jämförande av redovisade målbilder 

i Bilaga 1.  

 

 

Malmö den 9 januari 2015 
 
CEMENTA AB, genom 
 
 
 
Bo Hansson  Martin Johansson 
(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt)  

 

 

 

                                                 

14 Grundvattenmätningar redovisade av Bergab, nya modellkörningar som baseras på dessa mätdata 
redovisade av Golder samt referensutformning av bäckdragning. 
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Bilagor: 

1.  Nya Hållsdammsbäcken, Enetjärn Natur AB 

2. Uppdaterad ritning över bäckläge 

3. Kompletterande modellering av påverkan på grundvattennivåer till följd 

 av utökad täktverksamhet i Våmb, Golder Associates AB  

4.  PM Påverkan på naturtyper och markhydrologi i Klasborgs Våmbs Natura 

 2000-område, Enetjärn Natur AB 

5. ÖP 2025 – Skövde kommuns översiktsplan, markanvädningskarta 

6. Förslag till kontrollprogram avseende grundvatten 


