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Vänersborgs tingsrätt 

Mark- och miljödomstolen 

Rotel 9 

 

 

YTTRANDE 

Mål nr M 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) 

Mark- och miljödomstolens underrättelse, aktbilaga 52, åberopas. Cementa Aktiebolag 

(”Cementa”) bemöter härmed inkomna synpunkter på tillståndsansökan inklusive 

kompletteringar, aktbilagorna 28-51. 

Yttrandena från Länsstyrelsen i Västra Götalands län (”Länsstyrelsen”) (aktbilaga 51), 

och Sveriges geologiska undersökning (”SGU”) (aktbilaga 48) bemöts i avsnitt 1 

respektive 2 nedan. 

Yttranden från närboende (aktbilagorna 29, 32, 35-37, 39-42, 47 och 49) bemöts i 

avsnitt 3 nedan. 

Skövde kommun, som tidigare tillstyrkt tillståndsansökan enligt ett yttrande till Mark- 

och miljööverdomstolen
1
 kvarstår enligt aktbilaga 45 vid sitt tidigare yttrande. Havs- 

och vattenmyndigheten (aktbilaga 33) och Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap (aktbilaga 34) har avstått från att yttra sig över tillståndsansökan. Miljönämnden 

Östra Skaraborg (aktbilaga 44) och SMHI (aktbilaga 31) har meddelat att de inte har 

några synpunkter på tillståndsansökan. 

                                                 

1
 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 2014-11-24 i mål M 5853-14 (aktbilaga 47) 
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De invändningar som framförs av olika intresseorganisationer och politiska partier 

(aktbilagorna 28, 30, 38, 43, 46 och 50) har, i den mån de är relevanta för prövningen, 

behandlats utförligt i Cementas tidigare yttranden (se tillståndsansökan 2012-12-07, 

komplettering 2013-03-22 och yttrande 2013-09-16, samtliga i mål M 4418-12, samt i 

detta mål i kompletteringarna 2015-05-07 och 2015-09-18). Cementa hänvisar därför till 

vad bolaget tidigare anfört. 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer att de utredningar som presenterats utgör ett tillräckligt underlag 

för att säkerställa att omledningen av Hållsdammsbäcken kan genomföras utan oaccep-

tabla vattenförluster och att därigenom negativ påverkan på ”svämlövskogen” inte sker. 

Länsstyrelsens invändningar mot tillståndsansökan avser att lokaliseringen skulle vara 

olämplig av hänsyn till motstående intressen inom verksamhetsområdet vad gäller 

natur- och kulturvärden samt friluftsliv. 

Beträffande lokaliseringen och redovisning av alternativa lokaliseringar hänvisar 

Cementa till yttrandet den 16 september 2013, avsnitt 2. Cementa anser att det måste 

anses uppenbart att den valda lokaliseringen är den bäst lämpade. 

Cementa vill återigen understryka att det utökade täktområdet inte är utpekat som riks-

intresse för kulturmiljövård och att Cementas utredningar ger vid handen att området 

inte har sådana kvaliteter att det kan bedömas som ett riksintresseområde i det avseen-

det. Utnyttjandet av den riksintressanta mineraltillgången har därför redan av detta skäl 

företräde framför kulturmiljövärdena. 

Eftersom Länsstyrelsen vidhåller att riksintressena för naturvård och friluftsliv ska ges 

företräde framför mineralutvinningen inom det utökade täktområdet, inger Cementa en 

fördjupad utredning avseende den ansökta verksamhetens påverkan på dessa riksintres-

sen, se Bilaga. Utredningen baseras på tidigare redovisade uppgifter och officiellt 

tillgänglig information om riksintresseområdenas värdekärnor. Slutsatsen av utred-

ningen är att det utökade täktområdet inte berör värdekärnorna för vare sig naturvården 

eller friluftslivet varför det inte föreligger någon konflikt mellan å ena sidan utvinningen 
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av mineraltillgången och å andra sidan riksintressena för naturvård respektive friluftsliv, 

vilket är i enlighet med vad Cementa tidigare redovisat. 

Cementa vidhåller sina villkorsförslag, se kompletteringen 2015-05-07, avsnitt 2. 

Cementa anser att det saknas skäl att särskilt reglera arbetstiderna eftersom bullervillko-

ret anger vilken störning som är acceptabel under dygnets olika timmar. Cementa vän-

der sig emot Länsstyrelsen påstående att de boende och de som använder området för 

rekreation ska kunna förvänta sig tystnad under delar av dygnet. Området är nämligen 

tydligt påverkat av trafiken på riksväg 49 som ger ett konstant bakgrundsljud dygnet 

runt. 

2. SGU 

Cementa håller med SGU om att tillskottet av vatten i sammanflödespunkten kommer 

att ha liten betydelse för förutsättningarna för Natura 2000-området totalt sett. Cementa 

instämmer också i SGU:s bedömning att utläckande grundvatten från Sydbillingens 

nordsluttning upprätthåller höga grundvattennivåer i sluttningszonen, dvs. i området för 

lövsumpskogen.  

Det SGU kallar för ”grundvattenutläckage” är det vatten som sipprar ut ur Sydbillingens 

sluttning och blir till ytvatten och grundvatten i sluttningens nederkant inom Natura 

2000-området. Detta utläckage är av stor betydelse för den delen av Natura 2000-områ-

det som Enetjärn klassificerar som målnaturtyp lövsumpskog, däremot inte för den 

delen som klassificerats som målnaturtyp svämlövskog, se Cementas yttrande 2015-09-

18 avsnitt 3.4 och bilaga 5. Som framgår av nämnda yttrande saknar grundvattennivå-

erna i jordlagret betydelse för växtligheten inom den del som klassificerats som målna-

turtyp svämlövskog. 

Cementa har ingen erinran emot att inkludera påverkan på vattenkemin i omgivande brun-

nar i kontrollprogrammet, se yttrandet 2015-09-18 avsnitt 3.2. Däremot vidhåller Cementa 

sin bedömning att det inte finns något behov av stödinfiltration, se avsnitt 3.5 i nämnda 

yttrande. 
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3. Närboende 

Cementa erinrar om det ersättningserbjudande som lämnats till sakägarna i målet, se 

tillståndsansökan avsnitt 12.2. För det fall det visar sig att vattentillgången, till följd av 

Cementas grundvattenbortledning, framledes inte räcker till i brunnarna åtar sig 

Cementa att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att trygga sakägarnas behov av 

vatten till hushållen. 

Ett antal närboende har uppgett att de befarar att grundvattenavsänkningen kommer att 

påverka befintliga eller planerade energibrunnar och jordvärmeanläggningar på deras 

fastigheter. Sänkta nivåer i bergvärmebrunnar och minskad vattenhalt kring jordvärme-

anläggningar kan påverka energianläggningars kapacitet genom minskad möjlighet till 

energiutbyte. Huruvida denna förändring faktiskt ger upphov till skada beror på hur 

anläggningen dimensionerats med hänsyn till förbrukningen. Eftersom det, enligt 

inkomna yttranden, finns ett antal energianläggningar i täktens omedelbara närhet, kan 

det inte uteslutas att negativ påverkan kan uppkomma. På större avstånd kan sänkta 

grundvattennivåer leda till något sämre kapacitet, men det bedöms inte äventyra anlägg-

ningens huvudsakliga funktion. 

På samma sätt som beträffande brunnarna för vattenförsörjning åtar sig Cementa att i 

samråd med tillsynsmyndigheten följa upp faktisk påverkan på vattennivåer i energi-

brunnar och grundvattennivåer i jord inom de beräknade influensområdena. Om det 

skulle visa sig att energiutbytet i anläggningarna minskar väsentligt till följd av 

Cementas grundvattenbortledning åtar sig Cementa att ersätta fastighetsägaren för 

eventuella ökade kostnader alternativt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

energiutbytet bibehålls. Det kan exempelvis ske genom att fylla brunnen med sand eller 

att fördjupa brunnen. Åtagandet gäller för befintliga anläggningar eller om fastighetsä-

garen kan visa att en ny anläggning har beställts innan tillståndet meddelas. 

Sedan sakägarförteckningen i målet upprättades har vissa förändringar skett vad gäller 

lagfarna ägare till vissa av fastigheterna. Ägare till Våmb 30:170 är numera, utöver 

Allan Karlsson, även Gunhild Karlsson (samma adress). Ägare till Våmb 30:185 är 

numera Patric Karlsson och Rakel Magdalena Paulina Andersson, adress Motorpsgatan 
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3, 541 45 Skövde. Ägare till Våmb 30:171 är numera Jan-Olof Karlsson, adress 6487 

Haröy, Finnöy, Norge. 

Monica och Roland Eklund äger, utöver den i sakägarförteckningen angivna fastigheten 

Våmb 30:267, även fastigheten Våmb 30:265 där det enligt uppgift finns en ytjordvär-

meanläggning installerad. Ovan nämnda ersättningserbjudande gäller även i förhållande 

till den sistnämnda fastigheten. 

Gunnel och Göran Andin äger, utöver de i sakägarförteckningen angivna fastigheterna 

Våmb 30:140 och 30:145, även fastigheterna Våmb 30:142 och 30:143. Enligt vad som 

anges i deras yttrande, aktbilaga 42, finns det en grävd brunn på fastigheten 30:143. 

Cementas ersättningserbjudande gäller även i förhållande till den sistnämnda fastig-

heten. 

Utöver vad som nämns ovan föranleder de inkomna yttrandena inga förändringar vad 

gäller kretsen av sakägare i vattenrättsligt avseende eller berörda fastigheter. 

 

 

Malmö den 15 december 2015 

 

CEMENTA AB, genom 

   
Bo Hansson  Martin Johansson 

(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt)  

 

 

Bilaga: Utredning av riksintresse för naturvård och friluftsliv Nordbillingen 


	1. Länsstyrelsen
	2. SGU
	3. Närboende

