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A. Yrkanden 

1. Cementa AB (”Cementa”) yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd 

enligt miljöbalken till  

(a) att inom fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun bedriva fortsatt 

och utökad verksamhet vid bolagets kalkstenstäkt, innefattande ett uttag av 

maximalt 400 000 ton kalksten per år, med möjlighet att under sex år av 

tillståndstiden öka det årliga uttaget till maximalt 900 000 ton, inom angivet 

brytområde som framgår av Bilaga A1; samt  

(b) att inom fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun genomföra den 

vattenverksamhet som behövs för täktverksamhetens bedrivande, 

innefattande att bortleda allt inläckande dag- och grundvatten samt utföra 

och bibehålla erforderliga anläggningar för bortledande av inläckande dag- 

och grundvatten i kalkstenstäkten, 

allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i denna ansökan jämte 

bilagor.  

2. Cementa ansöker om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, för det fall domstolen 

finner att ett sådant tillstånd behövs, för bedrivandet av sådan i ansökan beskriven 

verksamhet som på ett betydande sätt kan inverka på Natura 2000-området Stora 

Alvaret. 

3. Cementa ansöker om dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § andra stycket 

miljöbalken för att på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun ta bort den 

biotopskyddade våtmark som anges i Figur 7 i Bilaga B6. 

4. Cementa hemställer vidare att mark- och miljödomstolen, allt i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad som anges i denna ansökan jämte bilagor,  

(a) meddelar en tillståndstid om 30 år från lagakraftvunnen tillståndsdom;  

(b) bestämmer igångsättningstiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken 

till 3 år från lagakraftvunnet tillstånd;  
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(c) bestämmer tiden enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljöbalken, då arbetena 

hänförliga till vattenverksamheten ska vara utförda, till 10 år från 

lagakraftvunnet tillstånd; 

(d) bestämmer den tid enligt 24 kap. 13 § tredje stycket miljöbalken inom 

vilken anspråk på ersättning i anledning av oförutsedda skador av 

vattenverksamhet ska framställas till 10 år räknat från utgången av den av 

domstolen bestämda arbetstiden;  

(e) fastställer de villkor som föreslås i avsnitt K nedan;  

(f) bestämmer att prövningsavgiften fastställs till 105 000 kronor; samt 

(g) godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen 

(”MKB”), Bilaga B.  

5. Cementa hemställer slutligen att tillståndet till verksamheten meddelat av 

Länsstyrelsen Kalmar län den 24 juni 2002, dnr 541-2152-02, samt till detta hörande 

beslut om villkorsändring, ska upphöra att gälla vid den tidpunkt som Cementa 

skriftligen underrättar tillsynsmyndigheten att bolaget avser att ta det nya tillståndet i 

anspråk. 

B. Inledning 

B.1 Om Cementa 

Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som 

årligen omsätter cirka 73 miljarder kronor och har 63 000 anställda i 60 länder. 

Cementa omsätter cirka två miljarder kronor och har cirka 425 anställda i Sverige. 

Cementa är därmed ett av Sveriges största byggmaterialföretag. 

Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning 

av cementbaserade produkter, hela kedjan från råvara till färdig produkt. Cementa 

producerar cement i Degerhamn på Öland, i Slite på Gotland och i Skövde i 

Västergötland. 

Den industriella verksamheten i Degerhamn har anor sedan 1723. Idag producerar 

Degerhamnsfabriken anläggningscement, främst för den svenska marknaden. 
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B.2 Befintliga tillstånd 

För den nuvarande täktverksamheten gäller ett tillstånd enligt miljöbalken från 

2002.1 Tillståndet gäller fram till den 1 juli 2022. Tillståndet medger brytning av 

totalt 8 250 000 ton kalksten.  

B.3 Ansökans omfattning och prövningens avgränsning 

Ansökan omfattar tillstånd till att bryta kalksten ned till cirka + 6,5 meter över 

havsnivå. Det ansökta brytområdet omfattar cirka 51 hektar, varav cirka 21 hektar 

omfattas av nu gällande tillstånd och ännu ej är utbrutna. Cementa avser att bryta i 

genomsnitt cirka 400 000 ton kalksten per år, men då ombyggnationer för att öka 

produktionen kan komma att ske vid Degerhamnsfabriken under tillståndstiden avser 

ansökan även en möjlighet att enstaka år av tillståndstiden bryta maximalt 900 000 

ton kalksten per år. Totalt beräknas maximalt cirka 15 miljoner ton kalksten kunna 

brytas under den ansökta tillståndstiden. 

Tillståndsansökan omfattar anläggande och drift av de anläggningar som behövs för 

täktverksamheternas bedrivande enligt vad som redovisas i denna ansökan med 

bilagor. Verksamheten innefattar även vattenverksamhet i form av bortledande av 

inläckande yt- och grundvatten. Vad gäller den befintliga vattenverksamheten har 

bedömningen tidigare gjorts att det saknas risk för skada på några allmänna eller 

enskilda intressen varför något tillstånd till denna inte finns i dagsläget. För att det i 

framtiden inte ska råda något tvivel angående om vattenverksamheten är tillåten 

enligt miljöbalken, har Cementa nu valt att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 

miljöbalken. 

Täktverksamheten innefattar, förutom själva uttaget av kalksten, även avbaning av 

mark. Dessa aktiviteter ingår enligt Cementas uppfattning i den tillståndssökta 

verksamheten och det allmänna villkoret. 

Däremot, något som också framgår av dom meddelad av Miljööverdomstolen 2007-

12-20 i mål nr M 2444-07, saknas skäl att samordna prövningen av 

täktverksamheten med en prövning av Cementas verksamhet i fabriken nordväst om 

                                                      

1 Beslut från Länsstyrelsen Kalmar Län, 2002-06-24, dnr 541-2152-02. Se även beslut från Länsstyrelsen 
Kalmar län om villkorsändring, 2005-06-20, dnr 545-5601-05. 
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täkten. Det finns ett tekniskt och i viss mån geografiskt samband mellan 

täktverksamheten och fabriksverksamheten, men inte något miljömässigt samband. 

Runt täkten finns ett befintligt Natura 2000-område. Då genomförda utredningar 

visat att relevanta naturtyper inte är grundvattenberoende är Cementa av 

uppfattningen att det inte finns någon risk för att Natura 2000-området påverkas av 

den ansökta verksamheten. Cementa anser dock att frågan om den ansökta 

verksamhetens tillåtlighet i förhållande till Natura 2000-bestämmelserna bör 

klarläggas vid tillståndsprövningen. Tillståndsansökan omfattar därför ett s.k. 

reservationsvis yrkande om Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. 

Genomförda utredningar har visat att verksamheten inte kommer att innebära någon 

negativ påverkan på bevarandestatusen hos någon art i området. Ansökan omfattar 

därför inte någon ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845). 

Den planerade verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre 

kravnivån (den s.k. Seveso-lagen). Detta eftersom total sammanlagd mängd 

sprängmedel inom verksamhetsområdet inte kommer att överstiga 10 ton vid något 

tillfälle. 

Den ansökta verksamheten berör ett biotopskyddat objekt, varför ansökan även 

innefattar en ansökan om dispens från biotopskydd enligt 7 kap 11 § andra stycket 

miljöbalken. 

Cementa anser att samtliga verksamheter hänförliga till täktverksamheten bör prövas 

samordnat och har därför upprättat en gemensam miljökonsekvensbeskrivning för 

såväl den miljöfarliga verksamheten som för vattenverksamheten. Enligt 21 kap. 3 § 

miljöbalken är mark- och miljödomstolen behörig att pröva hela den sökta 

verksamheten. 

B.4 Ansökans disposition 

Ansökan består av denna ansökningshandling med bilagor. För närmare redovisning 

av tekniska frågor hänvisas till den tekniska beskrivningen (”TB”), Bilaga A. 

Omgivningsförhållanden och miljökonsekvenser beskrivs närmare i MKB, Bilaga B, 

jämte underbilagor. En efterbehandlingsplan för täkten finns presenterad i Bilaga C.  
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B.5 Samråd 

Samråd enligt 6 kap. 4 och 4a §§ miljöbalken (1998:808) avseende den planerade 

verksamheten har genomförts. En samrådsredogörelse innefattande de inkomna 

yttrandena i sin helhet återfinns i Bilaga B1. Efter att Cementa tagit del av alla 

synpunkter har vissa åtgärder vidtagits samt MKB tagits fram. 

För närmare redovisning av samrådsfrågor, se avsnitt 3.2 i MKB. 

C. Allmän orientering 

C.1 Berörda fastigheter 

Den ansökta verksamheten kommer att bedrivas inom fastigheten Albrunna 29:1, 

Mörbylånga kommun. Fastigheten ägs av Cementa.  

C.2 Rådande planförhållanden 

Det finns inga detaljplaner som berör vare sig täktområdet eller närliggande 

områden. Cementas täktområde nämns i Mörbylånga kommuns översiktsplan2 som 

täkttillstånd, riksintresse mineralutvinning och riksintresse ämnen och mineral. Inga 

specifika förslag till utveckling eller markanvändning för täktområdet ges i planen 

men cementindustrin i Degerhamn nämns som en stor arbetsgivare. I 

översiktsplanen anges vidare att industrin med brytning och bearbetning av kalksten 

har en långtgående tradition på Öland. Bevarandet av befintliga verksamheter och 

täkter kopplade till brytning av kalksten anses som viktiga i kommunen, inte minst 

tack vare verksamhetens historia, samt de arbetstillfällen som den genererar. 

Se avsnitt 6.7 i MKB för mer information om rådande planförhållanden. 

C.3 Referenssystem i höjd och plan 

Angivna lägeskoordinater hänför sig till koordinatsystemet RT REG 06 2.5 gon V. 

I verksamheten används höjdsystemet RH70 varför ritningsbilagan A1 avser detta 

system. Den hydrogeologiska utredningen är dock utförd i RH2000 för att 

                                                      

2 Översiktsplan 2014 Mörbylånga kommun, antagen 2015-03-24. 
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överensstämma med aktuell data från Lantmäteriet. På södra Öland är skillnaden 

mellan RH70 och RH2000 cirka 10 cm. 

D. Områdesbeskrivning 

D.1 Lokalisering  

Täkten är belägen på Stora Alvaret, cirka 2,5 kilometer sydost om Södra Möckleby, 

Mörbylånga kommun.  

 
Figur 1. Karta över täktens lokalisering (röd ring). 

D.2 Omgivning 

Det aktuella verksamhetsområdet utgör en del av Stora Alvaret. Utanför täktområdet 

breder ett stort och typiskt alvarområde ut sig åt norr, öster och söder. Alvarområdet 

utgörs till stor del av öppet alvar med blomrik markvegetation. Vätar förekommer 

spritt och det finns ytor med blottad kalkhäll. I områden med lite tjockare jordlager 

växer snår av enbuskar och ölandstok. Åt väster från täkten återfinns några 

våtmarker och längre ner mot kusten där jordtäcket är tjockare ligger ett stråk med 

åkermark.  

Runt verksamhetsområdet finns ytvatten i form av småvatten som bildats nere på 

äldre täktbotten. Kalmarsundskusten ligger drygt två kilometer åt väster. Centralt i 
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täktområdet, i nord-sydlig riktning, går en administrativ gräns mellan två grundvat-

tenförekomster. Enligt SGU:s dataregister ”Brunnar” finns det en privat brunn med 

användningstypen ”Annan användning” cirka 1 200 meter västsydväst om planerat 

brytområde. Längre bort återfinns brunnar i byarna Albrunna och Kvinnsgröta.  

Närmaste bostad finns omkring 1,8 kilometer från den norra delen av det planerade 

brytområdet, i Albrunna by, vilket också är den mest närbelägna byn. Cirka 800 

meter nordväst om brytområdet finns en skjutbana med några byggnader, men inga 

bostäder. 

För en närmare beskrivning av miljön runt täkten hänvisas till avsnitt 6.5 i MKB. 

D.3 Riksintressen och skyddade områden 

D.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-området Stora Alvaret angränsar på tre sidor till planerat brytområde. 

Området är cirka 26 000 hektar stort. Av bevarandeplanen framgår att syftet med 

området är att bevara ett säreget och betespräglat alvarlandskap med dess värdefulla 

naturtyper och bevara dess typiska, hotade och hänsynskrävande växt- och djurarter.  

För närmare beskrivning av Natura 2000-området hänvisas till avsnitt 6.12.5 i MKB. 

D.3.2 Riksintressen 

Hela det nuvarande och ansökta verksamhetsområdet ligger inom område som 

utpekats som riksintresse för värdefulla ämnen och material (råvara för special-

cement). Området ligger även i sin helhet inom område som utpekats som 

riksintresse för naturvård, omfattandes drygt 25 000 hektar. I direkt anslutning till 

verksamhetsområdet finns område som utpekats som riksintresse för friluftsliv enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken. Området överlappar dock inte planerat bryt- eller 

verksamhetsområde. Vidare finns riksintressen för kulturmiljö cirka 800 meter 

väster om planerat brytområde samt cirka 2,5 kilometer öster om planerat 

brytområde. Det finns även ett förslag från Länsstyrelsen om att hela Mörbylånga 

kommun ska komma att omfattas av ett nytt riksintresse för kulturmiljö kallat ”Södra 

Öland”. 

Cementa har låtit Enetjärn Natur ta fram ett särskilt underlag avseende 

verksamhetens påverkan på övriga riksintressen, se Bilaga B3. Utredningen belyser 
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vilka aspekter som de olika riksintresseutpekandena syftar till att skydda, hur dessa 

värden är fördelade geografiskt, i vilken mån de sammanfaller i värdekärnor samt i 

vilken mån verksamhetsområdet sammanfaller med några värdekärnor eller enstaka 

kärnvärden. 

D.3.3 Övriga områdesskydd 

Cementas täktområde omges av naturreservat: Stormarens naturreservat i norr, 

Mellstaby naturreservat i nordost, Kvinnsgröta naturreservat i öster och Albrunna 

naturreservat i söder. Dessa överlappas till delar av riksintresse för naturvård och 

Natura 2000-området Stora Alvaret. Gemensamt för dessa naturreservat är att de 

bland annat syftar till att bevara ett varierat och betespräglat alvar. För en utförlig 

beskrivning av dessa områden hänvisas till avsnitt 6.12 i MKB. 

Cirka 1,5 kilometer från planerat brytområde i nordvästlig riktning finns ett 

vattenskyddsområde (Södra Möckleby vattenskyddsområde).  

Sydost om brytningsområdet föreligger landskapsbildskydd, men detta överlappar 

inte brytningsområdet till någon del. Landskapsbildskydd är därmed inte aktuellt för 

ansökan då det i strikt mening endast omfattar den yta där skyddet är beslutat.  

E. Verksamhetsbeskrivning 

Den planerade verksamheten beskrivs utförligt i TB, Bilaga A. 

E.1 Verksamhetsområdet 

Det planerade verksamhetsområdet omfattar cirka 180 hektar, varav 

brytningsområdet utgör cirka 51 hektar. Av det ansökta brytningsområdet omfattas 

21 hektar av nu gällande tillstånd som inte brutits ut i dagsläget.  
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Figur 2. Planerat verksamhetsområde och brytningsområde samt nuvarande 

tillståndsgivet brytningsområde.  

För en närmare beskrivning av verksamhetsområdet, se avsnitt 4.1 i MKB.  

E.2 Täktverksamhet 

Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom expansion mot öster och 

norr. Brytningen planeras att gå ner lite djupare än befintlig täktbotten, ner till 

omkring + 6,5 meter över havet. Ungefär 15 miljoner ton kalkstensberg bedöms 

kunna brytas, med en normal årsproduktion om cirka 400 000 ton kalksten. Eftersom 

ombyggnationer för att öka produktionen kan komma att ske vid Degerhamns-

fabriken under tillståndstiden har tillståndsansökan utformats så att den maximalt 

tillåtna årsproduktionen under enstaka år är 900 000 ton. 

Under nuvarande tillstånd har endast brutits högsten, vilket är den pall av högvärdig 

kalksten som finns överst i täkten. Pallen har en mäktighet på sju till elva meter 

inom det sökta brytområdet. Utöver att bryta högstenen omfattar denna ansökan 

även möjlighet att bryta lågsten, vilket kan komma att användas om tillverkning av 

andra cementtyper än de som i nuläget tillverkas blir aktuella i framtiden. Lågstenen 

underlagrar högstenen och är ett lager av lågvärdig kalksten med mäktighet på cirka 

två meter. Under lågstenen finns lager med märgelsten respektive alunskiffer, vilka 
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inte kommer brytas. Eftersom mäktigheten på hög- och lågstensförekomsterna ökar 

ju längre österut man kommer så kommer också djupet på täkten att öka något i takt 

med att brytningen fortskrider. 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. De 

ingående momenten i verksamheten är avbaning, borrning, sprängning, lastning och 

interna transporter samt uttransport. 

Vid inplanerad sprängning förbereds salvan dagen innan. Detta görs genom att hålen 

kontrolleras mot blockeringar. Dagen för sprängning hissas röd flagga vid personal- 

och kontorsbyggnaden vid infart till täktområdet för att informera om att sprängning 

kommer att ske under dagen. Innan sprängning sätts vakter ut och en larmsignal 

ljuder för att varna för sprängningen. Tändare och sprängmedel lagras i två särskilda 

godkända sprängförråd. Den utsprängda stenen lastas med hjälp av frontlastmaskiner 

på lastbilar för transport till primärkrossen som finns cirka fyra kilometer bort, vid 

Cementas fabrik. Block som är för stora att krossa i primärkrossen läggs upp längs 

brytfronten. Någon skutknackning kommer därför inte att ske. 

Täktverksamhet inklusive transporter kommer normalt att bedrivas helgfri måndag 

till fredag kl. 06.00 - 15.30. Ett extra skift fram till kl. 22.00 samt helgarbete kan 

förekomma när det påkallas av särskilda omständigheter, t.ex. inför storhelger eller i 

samband med lossning av fartyg i hamnen. Sprängning kommer huvudsakligen att 

ske på vardagar men det kan inte uteslutas att sprängning även behöver ske på 

helger.  

Avbaning av området sker med hjälp av en hjullastare vid något eller några tillfällen 

om året. De avbanade massorna lagras inom ansökt verksamhetsområde eller inom 

det äldre täktområdet innan de används för efterbehandlingsändamål.  

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av borrmaskin för 

losshållning av berget (installation av sprängmedel), hjullastare för lastarbeten och 

avbaning samt förstärkta lastbilar för transporter av material ut från täktområdet. 

För en närmare beskrivning av täktverksamheten, se avsnitt 7.1 i TB. 
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E.3 Vattenverksamheten 

Eftersom täktverksamheten sker under omgivande grundvattennivå kommer 

inläckande grundvatten samt tillrinnande ytvatten att pumpas och ledas bort från 

täktbotten. Vattenverksamheten består i att Cementa kontinuerligt avsänker 

grundvattennivån för att hålla täktbotten fri från vatten.  

Vattnet pumpas idag till totalt tre olika destinationer. Längst i sydost inom befintligt 

brytområde finns en lågpunkt med en pump som lyfter vattnet till en 

sedimentationsdamm i marknivå öster om täkten. Från denna damm leds vattnet till 

ett dämme. Vatten som uppstår något mer västerut i äldre täktområde leds till en 

pumpgrop i södra kanten av täkten. Vattnet pumpas upp till normal marknivå och 

leds normalt till dämmet, men en mindre del kan bräddas över och infiltreras 

söderut. En tredje pump finns i dammarna i sydvästra delen av täktområdet. Därifrån 

pumpas vattnet till en damm, ”Stensjön”, utanför täktområdet från vilken vattnet kan 

ta tre vägar. Vattnet kan ledas in i processen i cementfabriken, vattnet kan nyttjas för 

bevattning m.m. av en lokal lantbrukare och vattnet kan ledas vidare mot 

Kalmarsund i öppna/slutna system. 

Cementa för diskussioner med Mörbylånga kommun om förutsättningarna att i 

framtiden eventuellt tillhandahålla en del av länshållningsvattnet för allmänt 

dricksvattenändamål. Denna ansökan har utformats för att möjliggöra ett sådant 

nyttiggörande. Av detta skäl bör det i tillståndet inte regleras hur mycket vatten som 

ska avledas till respektive avledningspunkt. 

För en närmare beskrivning av vattenverksamheten, se avsnitt 7.2 i TB. 

E.4 Transporter 

Transporter från täktområdet kommer att gå på befintlig utfart och vidare på intern 

enskild väg mot cementfabriken som ligger cirka fyra kilometer bort. Transporterna 

går inte på det allmänna vägnätet.  

Vid en normalproduktion om 400 000 kalksten ton per år och med en beräknad last 

om cirka 40 ton per bil kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) uppgå 

till cirka 90 stycken per arbetsdag räknat på 220 årsarbetsdagar. Vid maximal 

produktion om 900 000 ton kalksten per år beräknas antalet fordonsrörelser uppgå 

till cirka 200 stycken. 
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För en närmare beskrivning av transporter till och från täkten, se avsnitt 7.8 i TB. 

E.5 Eldrift, bränslen och kemikalier 

Fordon tankas med drivmedel klass 1 från en dieselcistern på 5 m3. Tankning av 

borrmaskin sker med en flyttbar, dubbelmantlad och godkänd cistern. Övriga 

insatskemikalier såsom smörjmedel, spolarvätska mm lagras inomhus och inte i 

större volymer än cirka 30 liter vardera. 

För en närmare beskrivning av eldrift, bränslen och kemikalier, se avsnitt 7.4 i TB 

och avsnitt 4.7 i MKB.  

F. Behov 

Den ansökta täktverksamheten försörjer cementfabriken i Degerhamn med råvara. 

För en bergtäkt som producerar ballast kan en analys av behovet, och förväntat 

behov, baseras på årlig statistik från SGU. I det aktuella fallet är behovsfrågan mer 

komplex eftersom produkten (cement) är en ingrediens i betongtillverkning, det vill 

säga inte används självständigt. Vidare är det geografiska avsättningsområdet för 

cement betydligt större än för bergkrossprodukter.  

Sverige har ett stort behov av byggmaterial för att bygga både bostäder och 

infrastruktur i den takt som politiska målsättningar anger. I Sverige ska det fram till 

2025 byggas 700 000 nya bostäder och stora infrastrukturprojekt så som Förbifart 

Stockholm, utbyggnad av tunnelbanan samt Västlänken och Ostlänken ska 

genomföras. Betong är en nödvändighet för att detta ska vara genomförbart. Att 

ersätta cementbaserade produkter med andra material är teoretiskt möjligt men det är 

i praktiken varken kvantitets- eller kvalitetsmässigt realistiskt. 

För att möta efterfrågan på välfärd och hållbarhet är det nödvändigt att även fram-

över fortsätta producera kalciumbaserade bindemedel i betong, d.v.s. material 

snarlika dagens cement. I mindre utsträckning används andra typer av bindemedel än 

det kalciumbaserade cementet och fler av dessa nischprodukter kommer sannolikt att 

utvecklas med tiden. Materialtillgänglighet och funktionalitet är dock begränsande. 

Det är en fysisk omöjlighet att producera något annat material i de kvantiteter och 

med de egenskaper som efterfrågas, då den kemiska sammansättningen i 

jordskorpan inte tillåter det. Att ersätta betong med biobaserade produkter i 



   11 december 2017 15(37) 

 

betydande utsträckning stöter på begränsningar av funktionsskäl men även utifrån 

tillgänglighet. Det är därför även i framtiden nödvändigt med ett byggmaterial med 

en lång livslängd, formbarhet och beständighet som motsvarar betong.  

G. Miljökonsekvenser 

De miljökonsekvenser som den ansökta verksamheten ger upphov till redovisas i 

avsnitt 7 i MKB. Denna omfattar konsekvenserna av såväl ett normalår med ett uttag 

av högst 400 000 ton kalksten som ett år med uttag av högst 900 000 kalksten 

Sammanfattningsvis framgår följande. 

G.1 Inverkan på grundvatten  

Cementa har låtit utföra en hydrogeologisk utredning, se Bilaga B2. 

Grundvattennivån inom brytningsområdet kommer att sänkas som ett resultat av att 

inläckande grundvatten i täkten pumpas bort. Detta kommer att resultera i en 

avsänkning av grundvattennivån inom brytningsområdet ner till som lägst nivå 

+ 6 meter. Avsänkningen kommer att ske succesivt i takt med att brytningen 

fortskrider. 

Den planerade grundvattenbortledningen bedöms vid maximal bortledning kunna 

påverka grundvattennivån med mer än 0,3 meters avsänkning inom cirka 470 meter 

från brytgräns, med den största påverkan närmast brytningsområdet. Inga 

närliggande brunnar, vilka återfinns först på stora avstånd, eller grundvatten-

förekomster bedöms påverkas negativt av den planerade verksamheten. De 

närliggande naturvärden som pekats ut bedöms inte heller påverkas negativt av den 

planerade sänkningen av grundvattennivån. 

Cementa kommer fortsatt att mäta och analysera grundvattennivåer för att säkerställa 

att ingen påverkan på grundvattennivåerna sker utan bolagets kännedom. Kontroll 

kommer att ske inom ramen för bolagets kontrollprogram. 

För mer information om påverkan på grundvattenförhållanden, se avsnitt 7.1 i MKB 

samt den hydrogeologiska utredningen, Bilaga B2. 
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G.2 Utsläpp till mark och vatten 

Vid fullt utbruten täkt beräknas den totala vattenbortledningen av grund- och 

nederbördsvatten uppgå till drygt 900 000 m3 per år. Omkring 200 000 m3 leds mot 

Stensjön medan resterande volym huvudsakligen leds till sedimentationsdammen i 

sydöst. En mindre del infiltrerar mot söder från pumpgropen i södra kanten av 

täktområdet. Ungefär en kilometer öster om planerat brytområde finns ett befintligt 

markavvattningsföretag. Den mängd vatten som leds bort från verksamheten bedöms 

dock inte påverka markavvattningsföretaget negativt. 

Som en följd av verksamheten kan ytvatten inom verksamhetsområdet komma att 

innehålla förhöjda halter av främst kväve, vilket kommer från små rester av 

odetonerat sprängmedel. Kvävehaltigt vatten kan påverka vattenkvaliteten i en 

ytvattenrecipient negativt genom övergödningseffekter. Utredningar visar på ett 

medelvärde på mängden utgående kväve från sedimentationsdammen på cirka 

350 kilo per år. Av det kväve som lämnar verksamheten kommer en del att tas upp 

av växtlighet och en del att omvandlas till kvävgas (N2) via de mikroorganismer 

som naturligt driver kvävets kretslopp. Detta sker inte minst i den befintliga våtmark 

som ansluter efter sedimentationsdammen. De analyser som utförts på utgående 

vatten visar på att verksamheten inte kommer att ha någon negativ påverkan på 

recipienterna.  

Risken för att föroreningar från verksamheten sprids in i grundvattnet via sprickor är 

i stort sett obefintlig. Detta beror på att tillrinnande yt- och grundvatten inom 

brytningsområdet leds bort genom pumpning, vilket skapar en gradient som innebär 

att grundvatten dras in mot det planerade brytningsområdet. För att säkerställa att 

risk för föroreningar minimeras åtar sig Cementa en rad skyddsåtgärder avseende 

bland annat förvaring av kemiska produkter samt hantering och förvaring av 

dieselolja. Det kommer även finnas en viss oljeavskiljande funktion genom 

pumparna, och sedimentationsdammen har anpassats så att vattnets rörelse i 

dammen ska gynna sedimentering. Kontroll av bl.a. kvävehalter, oljeindex och 

suspenderat material i utgående vatten från verksamheten kommer ske inom ramen 

för verksamhetens kontrollprogram. Sammantaget bedöms risken för att föreningar 

från verksamheten sprids till grund- eller ytvatten som liten. 

För mer information om påverkan på utsläpp till mark och vatten, se avsnitt 7.2 i 

MKB. 
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G.3 Utsläpp till luft 

Den planerade verksamheten kommer att påverka luften genom avgasutsläpp från 

den mobila maskinparken, interna transporter inom verksamhetsområdet och trafik 

till och från området. Luften påverkas även av damning från arbets- och 

transportytor under torrperioder. Även ett visst tillskott från begränsade upplag av 

avbaningsmassor och liknande upplag kan förekomma. Genomförd utredning visar 

att neddamning av mark och vegetation kan förekomma inom maximalt någon eller 

några hundra meter från täkten. Det finns inga bostadshus i den förhärskande 

vindriktningen från täkten, däremot ligger naturreservat och Natura 2000-område i 

denna vindriktning. Eftersom varken krossning, sortering eller skutknackning sker i 

täktområdet är dammande moment få. 

För att minimera utsläpp till luft kommer Cementa ha en väl underhållen 

maskinpark, och vid uppdateringar av maskinparken beaktas kravet på bästa möjliga 

teknik. Hela den mobila maskinparken kommer att drivas med dieselolja av 

miljöklass 1. Lossgjord kalksten bevattnas regelbundet och vid behov sker även 

dammbekämpning av transportytor genom bevattning. 

Sammantaget bedöms den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar i 

sammanhanget som begränsat. Det bedöms inte finnas någon risk för negativ 

påverkan på människors hälsa eller på djur, växter eller kulturvärden.  

För mer information om påverkan på utsläpp till luft, se avsnitt 7.3 i MKB. 

G.4 Buller 

Cementa har låtit genomföra en bullerutredning av den planerade verksamhetens 

transporter, se Bilaga B4. Eftersom brytområdet i nuvarande tillstånd samt i denna 

ansökan är beläget med mycket goda skyddsavstånd till bostäder, och då inga 

klagomål på buller från täkten har förekommit, har utredningen avgränsats till att 

behandla trafikbuller mellan täktområde och cementfabrik. Utredningen har gjorts 

dels för ett fall med 200 fordonsrörelser på täktvägen per dag (maximal 

täktverksamhet, 900 000 ton per år), dels ett fall med 90 fordonsrörelser på 

täktvägen per dag (normal täktverksamhet, 400 000 ton per år). 
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Gällande riktlinjer3 anger att högsta ekvivalenta ljudnivå får uppgå till 50 dBA 

dagtid, 45 dBA kvällstid samt helgdag samt 40 dBA nattetid. Vid 90 fordonsrörelser 

per dag är enligt beräkningarna den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån vid 

bostadsbyggnader på vägen mellan täkt och fabrik 36 dBA. Vid 200 fordonsrörelser 

per dag beräknas den högsta ekvivalenta ljudnivån uppgå till 39 dBA. De beräknade 

ekvivalenta ljudtrycksnivåerna vid samtliga bostadshus klarar därmed riktvärden för 

industribuller för arbete under dag-, kvälls-och nattetid. Även beräknade 

ljudtrycksnivåer vid gränser till naturreservaten Albrunna och Stormaren är väl 

under riktlinjer för ekvivalent ljudtrycksnivå vid friluftsområden dag- och kvällstid.  

Maximala ljudtrycksnivåer över 55 dBA förekommer enligt beräkningarna i flera 

punkter vid bostäder, varför riktlinjerna inte kommer innehållas vid eventuella 

transporter på täktvägen nattetid. Vid de två naturreservaten beräknas maximala 

ljudtrycksnivåer över 50 dBA, vilket innebär överskridanden av maximala ljudnivåer 

vid eventuell drift nattetid. Inga transporter kommer dock att ske nattetid, varför 

något överskridande av relevanta riktlinjer inte kommer att komma i fråga. 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten kunna bedrivas med 

innehållande av relevanta riktvärden och utan överskridande av de nivåer som 

förslagits som villkor. 

För mer information om påverkan i form av buller hänvisas till avsnitt 7.5 i MKB. 

G.5 Vibrationer och luftstötvåg 

Vibrationer och luftstötvåg har mätts vid sprängningar i täkten vid ett antal tillfällen. 

De vibrationer som uppstått vid mätpunkterna varierar inom ett intervall mellan 

<0,05 och 0,08 mm/s vilket är i närheten av mätinstrumentens undre detektions-

gräns. Luftstötvåg har uppmätts till mellan <5 och 24 Pa frifält, vilket är lägre än vad 

som normalt orsakas av vindstötar mot fasad. 

Sammantaget visar de uppmätta värdena att verksamheten kan bedrivas utan att 

överskrida de begränsningsvärden för vibrationer och luftstötar som är praxis vid 

täktverksamhet. Skador på intilliggande hus bedöms med god marginal undvikas. 

Det bör även noteras att nu gällande tillstånd för verksamheten inte innefattar några 

                                                      

3 Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6358), april 2015. 
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villkor för vibrationer eller luftstötar, vilket kan tolkas som att störningen från 

sprängning bedömts som försumbar. 

För att begränsa påverkan från sprängning avser Cementa att vidta ett antal 

skyddsåtgärder. Bland annat tas en sprängplan fram inför varje sprängning, kontroll 

av borrning sker i enlighet med plan, och varje borrhål förladdas för att ge maximal 

inneslutning av sprängmedlet. 

För mer information om påverkan i form av vibrationer och luftstötvåg hänvisas till 

avsnitt 7.6 i MKB. 

G.6 Naturmiljö 

Ett antal utredningar har genomförts för att utreda påverkan på bland annat 

naturmiljön inom verksamhetsområdet. Bland annat har en naturvärdesinventering 

(Bilaga B6) samt en fågelinventering (Bilaga B7) utförts.  

Det utökade brytningsområdet innebär att en del hittills oexploaterad miljö av 

naturtyp alvar tas i anspråk. Området har i inventering klassats till naturvärdes-

klass 2 (högt naturvärde). Det redan tillståndsgivna området som delvis avbanats har 

i naturvärdesinventeringen klassats till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) eller 

4 (visst naturvärde). Påverkan på naturvärden inom brytområdet är total eftersom 

materialet avlägsnas. Påverkan på naturvärden utanför brytområdet är inte lika 

uppenbar, och består i exempelvis eventuella förändringar av grund- och ytvatten, 

damning, buller och liknande störning på grund av maskiner och mänsklig aktivitet. 

Inga naturvärden kopplade till vatten, inklusive grundvatten, bedöms påverkas av 

den ansökta verksamheten. Omgivande natur kan påverkas genom damning, men 

naturvärdesinventeringarna har inte tagit upp förekomst av damm på växter i täktens 

närhet vilket indikerar att det inte föreligger ett särskilt omfattande problem med 

damning på den aktuella platsen. Som anges i avsnitt G.3 är de dammande 

momenten vid verksamheten få och skyddsåtgärder i form av bevattning kommer att 

vidtas vid behov 

Avseende påverkan på växtarter har vissa fynd av rödlistade och fridlysta arter gjorts 

inom det inventerade området. De flesta av dessa förekommer i motsvarande 

omfattning även på omgivande mark. Vissa arter gynnas av den verksamhet som 

bedrivs på Cementas fastighet, varför de i större omfattning finns där än i 
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omgivningen. En sådan art är kalkrassing, vars lokaler inom planerat brytnings-

område kommer att förstöras i samband med att kalkstenen tas bort. Arten är dock 

ganska vanlig och uppvisar en stabil populationsnivå varför planerade åtgärder inte 

bedöms påverka artens bevarandestatus. Övriga fynd av skyddade och rödlistade 

arter är funna på områden som inte kommer att beröras av den planerade 

verksamheten. 

Avseende påverkan på fåglar bedöms planerad verksamhet främst påverka fågellivet 

genom habitatförlust. Störningsaspekten bedöms försumbar. Två revir av ljungpipare 

och trettio revir av sånglärka har identifierats inom planerat brytningsområde, vilket 

motsvarar cirka 0,5 % respektive 0,4 promille av den öländska populationen.  

Fladdermöss har inventerats år 2011 och 2014. Inventeringarna fokuserade på de 

äldre täktdelarna kring Stensjön, vilka visade sig vara värdefulla för fladdermöss. 

Täktverksamheten medför sannolikt förbättrade livsförutsättningar för fladdermöss 

som artgrupp med förekomst av klippor, skrevor och vattenmiljöer. 

Den kunskap som Cementa förvärvat genom genomförda inventeringar kommer att 

användas för att mildra påverkan på identifierade naturvärden. En skyddsåtgärd på 

längre sikt är att verksamheten redan från början bedrivs med fokus på en 

kommande efterbehandling där skyddsåtgärder ges mycket stort utrymme.  

Sammantaget kan inga av de naturvärden som förekommer i området, sett i relation 

till Stora Alvaret, anses vara unika i landskapet. De riskerar inte heller att försvinna 

från landskapet vid en utökad kalkstensbrytning. 

För mer information om bedömd påverkan på naturmiljö hänvisas till avsnitt 7.7 i 

MKB. 

G.7 Natura 2000 

Eftersom den planerade verksamheten inte kommer att bedrivas inom något Natura 

2000-område kommer inte någon direkt påverkan att ske. Däremot ger grundvatten-

bortledningen från täkten upphov till indirekt påverkan i form av ett influensområde, 

inom vilket grundvattennivån sänks, som sträcker sig utanför verksamhetsområdet. 

Den planerade grundvattenbortledningen bedöms dock inte innebära några negativa 

konsekvenser vare sig för Natura 2000-området som helhet eller för de ingående 

naturtyperna. 
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För mer information om bedömd påverkan på Natura 2000-området hänvisas till 

avsnitt 7.8 i MKB. 

G.8 Kulturmiljö 

Inom det planerade verksamhetsområdet finns två stycken registrerade 

fornlämningar. En av dessa är registrerad vid plats där täktverksamhet bedrivits, 

varför eventuell fornlämning inte finns kvar. Den andra registrerade fornlämningen 

inom planerat brytområde är väl dokumenterad och har under hösten 2017 varit 

föremål för en arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen 

(1988:950). Hanteringen om eventuell utgrävning av denna fornlämning sker i 

separat ärende och omfattas inte av denna ansökan. 

Att gräva ut en fast fornlämning är en irreversibel åtgärd. Fornlämningen kommer 

dock att dokumenteras och är av en tämligen frekvent typ. Sammanfattningsvis 

bedöms påverkan på kulturmiljön inom och i anslutning till verksamhetsområdet 

som acceptabel. 

För mer information om bedömd påverkan på kulturmiljö hänvisas till avsnitt 7.10 i 

MKB. 

G.9 Rekreation och friluftsliv 

Den ansökta verksamheten bedöms påverka friluftslivet främst genom buller och till 

viss del från transporter som verksamheten medför. Detta gäller främst för den 

allmänhet som uppehåller sig i direkt anslutning till verksamhetsområdet.  

Det område som helt dominerar mätt i antal besökare är det område som finns väster 

om planerat täktområde, där Cementa anlagt och underhåller en naturstig som 

passerar flera intressanta platser där natur- och industrihistoria samverkar. Det nya 

brytningsområdet medför att avståndet till anlagda naturstigar i de äldre 

täktområdena generellt ökar. 

För mer information om bedömd påverkan på rekreation och friluftsliv hänvisas till 

avsnitt 7.11 i MKB. 
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G.10 Landskapsbild 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under driftsfasen 

som efter avslutad verksamhet. Den aktuella verksamheten sker dock förhållandevis 

dolt, då lastning med mera sker på täktbottnen. Upplag med avbaningsmassor 

kommer inte att finnas uppe på marknivå utan läggs upp på täktbottennivå. 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas med landskapsbild 

som en viktig aspekt. Mer information om den planerade efterbehandlingen finns i 

Bilaga C till ansökan. 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten under driftsfasen medföra en stor 

lokal påverkan på landskapet inom området för den planerade täkten och i dess 

direkta närhet. Detta kan upplevas negativt av personer som vistas inom detta 

område. Påverkan på landskapsbilden i sin helhet bedöms dock bli begränsad då 

området redan är påverkat av befintlig verksamhet och insynen är begränsad.  

För mer information om bedömd påverkan på landskapsbild hänvisas till avsnitt 7.12 

i MKB. 

G.11 Risk och säkerhet 

Olyckor inom ramen för täktverksamheter är ovanliga. De risker som i huvudsak 

bedöms kunna uppstå i samband med täktens sprängningar är läckage vid transport 

och hantering av produkter vid laddning samt personskador vid transport och 

hantering av explosiva varor. 

Cementa har rutiner för att fortlöpande identifiera olycksrisker och kunna reagera i 

händelse av olyckor och nödsituationer. En rad skyddsåtgärder vidtas för att 

minimera risker för olyckor, bland annat avgivande av signal inför sprängning, 

varningsskyltar runt täkten, anläggande av stenrader vid släntkrön (för att minska 

fallrisk) och upprättande av sprängplan. 

För mer information om risk och säkerhet hänvisas till avsnitt 7.15 i MKB. 
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H. Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att ett nytt tillstånd för kalkstenstäkten i Albrunna inte 

meddelas och att verksamheten fortsätter att bedrivas inom det nuvarande tillståndet 

till dess utgång. Därefter efterbehandlas täkten och verksamheten avslutas. Behovet 

av råvara för cementtillverkning får så gott möjligt tillgodoses från befintliga 

kalkstenstäkter. 

Om den planerade verksamheten inte kommer till stånd, betyder det att de 

störningsmoment som är relaterade till verksamheten, så som vibrationer, buller, 

damning, transporter etc, inte kommer att uppstå. Det betyder även att miljö-

konsekvenser i form av påverkan på t.ex. grundvattennivå och naturmiljöer inte 

kommer uppstå.  

Eftersom efterfrågan på kalksten för tillverkning av cement fortsatt är stor kommer 

sannolikt en stor del av de konsekvenser som minimeras av nollalternativet i stället 

att uppstå någon annan stans.  

I. Successiv och slutlig efterbehandling 

Inom HeidelbergCement Group, i vilken Cementa ingår, läggs stor vikt på 

efterbehandling och återställande av täktområden. Studier visar att i många täkter 

ökar den biologiska mångfalden eftersom täktområden erbjuder både växt- och 

djurarter nya möjligheter genom exempelvis tillskapande nya habitat och minskad 

konkurrens.  

Cementa har inför denna tillståndsansökan tagit fram en efterbehandlingsplan, se 

Bilaga C. Efterbehandlingsplanen har tagits fram i syfte att ingen nettoförlust av 

biologisk mångfald och naturvärden på sikt ska kvarstå efter att verksamheten 

avslutats. Detta uppnås genom att efterbehandla, restaurera och kompensera för 

eventuella förluster enligt skadelindringshierarkin. 

Efterbehandlingsplanen beskriver åtgärder både för det utökade verksamhetsområdet 

och för de äldre delarna av täkten. Åtgärderna syftar till att i så stor utsträckning som 

möjligt skapa miljöer som liknar Natura 2000-naturtyper och på sikt kan utveckla 

höga naturvärden. Efterbehandlingsåtgärderna fokuserar dels på att skapa 

alvarmarker eftersom sådana går förlorade, dels på att skapa en mosaik av miljöer 
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som är ovanliga på Öland och som höjer den biologiska mångfalden. Exempel på 

sådana miljöer är rasbranter, våtmarker och ekkrattskog. Målet är en sammanhäng-

ande landskapsbild som kompletterar och förstärker naturvärdena på Stora Alvaret. 

Efterbehandlingsåtgärder och naturvårdsåtgärder kommer att ske kontinuerligt under 

tillståndstiden i den mån det är möjligt. 

Beroende på hur vattenhantering sköts på längre sikt och vilken markanvändning för 

fastigheten som kan komma i fråga kommer kalkbrottet efter avslutad drift att hållas 

torrlagt alternativt vattenfyllas. Det kan exempelvis bli fråga om att skapa en 

dricksvattenreservoar av det efterbehandlade brottet, något som diskuterats med 

Mörbylånga kommun. Hur stor yta som kommer vara tillgänglig för återskapande av 

alvarmark går alltså inte att förutse i dagsläget.  

För närmare information om efterbehandlingen, se Bilaga C. 

J. Villkorsdiskussion 

Cementa föreslår villkor som i allt väsentligt utgår från för täkten nu gällande 

villkor. 

J.1 Buller (villkor 3) 

Villkorsförslaget avseende buller motsvarar de nivåer som anges i Naturvårdsverkets 

riktlinjer för externt industribuller. Buller från täktverksamhet är relativt jämt 

fördelat under arbetstiden, varför ekvivalentnivåerna bör baseras på de tidsperioder 

som anges i villkoret, det vill säga klockan 06-18 respektive 18-22 och 22-06. Mot 

bakgrund av att det saknas boende i täktens närhet anser Cementa att det saknas skäl 

att villkorsvis föreskriva att mätningar ska ske med viss regelbundenhet. I stället är 

det mer lämpligt att kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten påkallar detta. Vidare 

anser Cementa att kontroll ska ske genom immissionsmätning eller närfältsmätning i 

kombination med beräkning. 

I och med konstruktionen av det föreslagna villkoret kommer det även fungera 

begränsande för arbetstider för verksamheten då möjligheten att bedriva olika typer 

av arbeten indirekt styrs av bullervillkoret. Av denna anledning har Cementa inte 

föreslagit något villkor om arbetstider. 
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J.2 Sprängning, vibrationer och luftstötar (villkor 4, 5 och 6) 

I nu gällande tillstånd saknas villkor avseende tillåtna nivåer på vibrationer och 

luftstötar. Verksamheten är också belägen på ett sådant avstånd till närboende att 

Cementa i sig inte anser villkor avseende vibrationer och luftstötar nödvändigt. 

Bolaget anser dock ändå att det är lämpligt att villkorsvis reglera tillåtna nivåer 

eftersom det rör en form av påverkan som typiskt sett kan vara oroande för 

närboende.  

Föreslaget villkor för vibrationer anger begränsningsvärden som är praxis vid 

täktverksamhet. Vad gäller luftstötar föreslår Cementa ett gränsvärde om 120 Pa, 

mätt som frifältsvärde. Som jämförelse kan nämnas att i svensk standard SS 02 52 

10 ”Vibration och stöt–Sprängningsinducerade luftstötvågor– Riktvärden för 

byggnader” anges 500 Pa som riktvärde för maximalt reflektionstryck (motsvarande 

250 Pa som frifältsvärde) för att undvika skador på byggnader. 

Cementa föreslår att villkorens uppfyllande kontrolleras på begäran av 

tillsynsmyndigheten då det inte anses föreligga behov av på förhand bestämd 

regelbunden eller årlig kontroll.  

J.3 Vattenverksamhet (villkor 9) 

Det vatten som Cementa leder bort från täkten består både av avrinnande vatten från 

nederbörd samt inläckande grundvatten. Mängden vatten härrörande från nederbörd 

kommer att variera, både under och mellan olika år, medan variationen i grund-

vattenkomponenten kan förväntas vara mindre och inte lika snabb. Mätningar av 

storleken på grundvattenbortledningen kommer därför vara osäkra. Villkor måste 

vara möjliga att följa upp, varför Cementa anser att det inte är lämpligt att föreskriva 

ett maximalt flöde av utgående vatten som villkor, inte heller ange det i 

tillståndsmeningen. Ett mer uppföljbart villkor är att ange en nivå till vilken 

grundvattnet maximalt får avsänkas, så som föreslås. 

Utgångspunkten vid täktverksamhet är att grundvattenavsänkning sker ner till 

täktbottnens nivå, vilken i förevarande fall kommer att vara som lägst cirka + 6,5 

meter över havet. Villkoret beaktar dock även nivån för de pumpgropar som anläggs 

i täktbottnen och den extra påverkan dessa kan ha på grundvattennivån, varför 
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grundvattennivån föreslås få avsänkas till maximalt + 6 meter över havet. En sådan 

villkorskonstruktion får anses sedvanlig. 

J.4 Säkerhet för efterbehandling (villkor 11) 

Föreslagen säkerhet har beräknats efter det efterbehandlingsalternativ som innebär 

en vattenfylld täkt, se Bilaga D. Efterbehandlingsalternativet att vattenfylla täkten 

uppfyller de krav och förväntningar som allmänna och enskilda intressen kan ha på 

området i stort.  

Säkerhetsbeloppet har erfarenhetsmässigt och med konservativa skattningar 

beräknats till cirka 1 880 000 kronor. För enkelhetens skull föreslår en ekonomisk 

säkerhet om 1 975 000 kronor, vilket motsvarar det säkerhetsbelopp som föreskrivs i 

nuvarande tillstånd. 

K. Förslag till villkor 

K.1 Slutliga villkor 

Allmänt villkor 

(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. 

Gränsmarkeringar, fixpunkter m.m. 

(2) Gräns för brytningsområdet och fixpunkter ska vara tydligt utmärkta i 

terrängen under hela verksamhetstiden. Skadad gränsmarkering ska ersättas 

med ny. 

Buller 

(3) Buller från täktverksamheten samt från uttransporter av materialet ska 

begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer 

utomhus vid bostadshus än: 
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- 50 dB(A) dagtid (helgfri måndag-fredag 06.00-18.00), 

- 40 dB(A) nattetid (22.00-06.00), 

- 45 dB(A) övrig tid 

Den momentana ljudnivån på grund av verksamheten får nattetid utomhus 

vid bostäder uppgå till högst 55 dB(A). 

Kontroll ska ske genom immissionsmätning eller närfältsmätning i 

kombination med beräkning. Kontroll ska ske på begäran av 

tillsynsmyndigheten. Närfältsmätning i kombination med beräkning eller 

immissionsmätning ska utföras under tid då bullrande verksamhet 

förekommer och enligt de mätstrategier som anges i Naturvårdsverkets 

rapport 5417 remissversion från 2005 av ”Metod för immissionsmätning av 

externt industribuller”. 

Sprängning, vibrationer och luftstötar 

(4) All sprängning ska föregås av tydlig varningssignal, tydligt hörbar inom 

minst 500 meter från verksamhetsområdets gräns. 

(5) Vibrationshastigheten till följd av sprängning får inte överskrida 4 mm/s vid 

närmaste bostad, uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikalled. 

Kontroll ska ske genom mätning vid minst ett närliggande bostadshus på 

begäran av tillsynsmyndigheten.  

(6) Luftstötvågor till följd av sprängning får vid bostadshus inte överstiga 120 

Pa mätt som frifältsvärde. 

Kontroll ska ske genom mätning vid minst ett närliggande bostadshus på 

begäran av tillsynsmyndigheten. 

Damning 

(7) För att begränsa damning ska upplag bevattnas vid behov. Är detta 

otillräckligt ska ytterligare damningsbegränsande åtgärder vidtas. 
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Kemikalier 

(8) Driv- och smörjmedel ska förvaras inom invallning under tak eller i 

dubbelmantlad cistern. Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara den största 

behållarens volym plus 10 % av eventuellt övriga behållares volymer. 

Absorptionsmedel för eventuellt läckage ska finnas tillgängligt.  

Vatten 

(9) Inom brytningsområdet får grundvattennivån maximalt sänkas till nivån + 6 

meter över havet (enligt höjdsystemet RH70). 

Efterbehandling och avslutad verksamhet m.m. 

(10) Efterbehandling ska ske i enlighet med efterbehandlingsplanen, Bilaga C. 

Ändringar i efterbehandlingsplanen får genomföras efter samråd med och 

godkännande av tillsynsmyndigheten. 

(11) För fullgörandet av efterbehandlingen av täkten ska Cementa ställa en 

ekonomisk säkerhet om 1 975 000 kronor. Säkerheten ska vara ställd innan 

tillståndet tas i anspråk. 

(12) Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda inom tre år efter att 

verksamheten avslutats, och senast tre år efter tillståndstidens utgång.  

(13) När området efterbehandlats enligt villkoren i denna dom ska anmälan 

snarast göras till tillsynsmyndigheten. 

Kontrollprogram 

(14) Cementa ska upprätta ett kontrollprogram vilket ska ges in till 

tillsynsmyndigheten senast sex månader från den dag då tillståndet vunnit 

laga kraft.  

K.2 Delegation 

Cementa föreslår att mark- och miljödomstolen med stöd av 22 kap. 25 § tredje 

stycket miljöbalken överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov meddela 

kompletterande villkor om  
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(1) Efterbehandlingsåtgärder, inklusive användande av massor för 

efterbehandlingsändamål (villkor 10-13), och 

(2) Damningsbekämpande åtgärder (villkor 7). 

L. Tillåtlighetsfrågor 

L.1 Tillåtlighet enligt 2 kap miljöbalken 

L.1.1 Kunskapskravet  

Inom HeidelbergCement Group, i vilken Cementa ingår, finns lång erfarenhet av 

täktverksamhet både i Sverige och internationellt. Cementa har också mångåriga 

erfarenheter av den nuvarande verksamheten vid Degerhamn. Mot bakgrund härav 

och med hänsyn till de utredningar och handlingar som Cementa ombesörjt och 

inhämtat, får det anses uppenbart att Cementa besitter den kunskap och kompetens 

som behövs för den sökta verksamheten och att kunskapskravet därmed innehålls. 

L.1.2 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 

Genom de åtgärder och arbetsmetoder som redovisas i denna ansökan med 

tillhörande bilagor anser Cementa att erforderliga försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förebygga, hindra eller motverka att den 

sökta verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Försiktighetsprincipen har iakttagits i samtliga beräkningar och bedömningar som 

gjorts inom ramen för denna ansökan – de är alla konservativa – och iakttas löpande 

vid beslut som gäller verksamhetens miljöpåverkan. Cementa använder sig av bästa 

möjliga teknik vid de uppgraderingar som sker i verksamheten. De villkor som 

föreslagits för verksamheten, vilka kommer att kunna innehållas, medför att 

Cementa måste använda sig av bästa möjliga teknik.  

Cementa får mot bakgrund av ovanstående anses ha visat att försiktighetsprincipen 

och principen om bästa möjliga teknik innehålls. 

L.1.3 Produktvalsprincipen 

Arbetsmaskiner kommer att drivas med konventionella drivmedel. Hantering av 

drivmedel och oljor för arbetsmaskiner kommer att ske enligt givna regler och på ett 
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sätt som minimerar risken för spill. Det kommer att finnas rutiner för att hantera 

eventuellt spill av kemikalier. 

L.1.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Den ansökta verksamheten bidrar till ett hushållande med naturens resurser då 

verksamheten tillser att den kalksten som utvinns från täkten används på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Cementa har ett mycket väl utvecklat miljöarbete som 

innebär att resurser kan tas tillvara med minsta möjliga resursförbrukning och utan 

att naturen skadas. Ett förnyat tillstånd till verksamheten ger möjlighet att fortsätta 

arbeta långsiktigt med hushållningsfrågor, med investeringar i hållbara tekniker och 

utvecklande av hållbara arbetssätt.  

Området för den ansökta verksamheten är redan nu påverkat av befintlig 

verksamhet. Det får med hänsyn härtill anses utgöra god resurshushållning att så 

långt som möjligt utnyttja de resurser som finns i området i enlighet med vad 

Cementa föreslagit. I täktens närområde finns fabriksanläggningen, vilket minimerar 

behovet av långväga transporter mellan kalkstensbrottet och fabriksanläggningen. 

Det är möjligt att till stor del transportera övriga insatsvaror och produkter med 

fartyg, vilket är både kostnads- och miljöeffektivt. 

De ansökta vattenverksamheterna är utformade på så sätt att tillvaratagande av 

länshållningsvatten för exempelvis dricksvattenändamål möjliggörs om det skulle bli 

aktuellt i framtiden. 

Mot bakgrund av ovan står det klart att den ansökta verksamheten bidrar till god 

resurshushållning. 

L.1.5 Platsvalet 

Inledningsvis kan konstateras att det när det är fråga om täkter som avser uttag av ett 

material där tillgången är mycket begränsad, så som är fallet vad gäller kalksten för 

framställan av cementprodukter, finns det ofta få alternativa lokaliseringar och 

lokaliseringsregeln får då en mer begränsad betydelse.4 

                                                      

4 Prop. 2008/09:144 s. 13.  
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Vad gäller den ansökta lokaliseringen är kalkstensfyndigheten av riksintresse för 

utvinning av mineral enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, vilket visar att 

råvaran är värd att utvinnas. Området har också en mycket god tillgång till brytbar 

kalkstensråvara av rätt kvalitet och till tillräcklig mängd. Täktverksamhet har 

bedrivits på platsen under lång tid vilket innebär att omgivningen anpassat sig efter 

denna. Det är förhållandevis långt till närboende vilket innebär begränsade 

konsekvenser för omgivningen i buller- och vibrationshänseende. Den korta 

transportvägen till fabriken är gynnsam ur såväl buller- som miljösynpunkt.  

Som angetts i avsnitt C.2 strider inte den sökta verksamheten mot några 

planbestämmelser.  

Av Mark- och miljööverdomstolens domskäl i mål M 3129-16 (dom 2016-11-17) 

framgår att en rimlig utgångspunkt vid bedömning av alternativa lokaliseringar är att 

fortsatt verksamhet i en exploaterad täkt är lämpligare än att exploatera en ny plats. 

Alternativa lokaliseringar för täkten har utretts, liksom att föra in kalksten från en 

plats utanför Öland till fabriken, men efter en samlad bedömning har de utredda 

alternativen ansetts vara sämre än den ansökta lokaliseringen. Vidare har en 

alternativ utformning som genererar likvärdig mängd sten som huvudalternativet 

utretts. Den utredda alternativa utformningen har dock ansetts som ett sämre 

alternativ, bland annat eftersom det skulle innebära brytning i de västra delarna av 

nuvarande täktområde vilket innebär minskade skyddsavstånd till närboende. Vidare 

skulle ytbehovet öka eftersom mäktigheten på brytvärd sten generellt minskar i 

västlig riktning.  

Den sammanfattande bedömningen är att det valda alternativet avseende lokalisering 

och utformning utgör en mycket lämplig lokalisering av verksamheten. För en 

närmare redovisning av utredda alternativa lokaliseringar och utformningar, se 

Bilaga B8 samt avsnitt 5 i MKB. 

L.1.6 Rimlighetsavvägning 

Cementas skyddsåtgärder och förslag till villkor utgör resultatet av en 

rimlighetsavvägning enligt miljöbalken.  
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L.2 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

Till ansökan har fogats en utredning med avseende på riksintressen, se Bilaga B3 till 

MKB. I utredningen beskrivs verksamhetens påverkan på de riksintresseområden 

som finns i ansökningsområdets närhet. Utredningens syfte är att fungera som 

underlag inför bedömningen av om verksamheten riskerar att medföra påtaglig skada 

på något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

Ansökningsområdet är, som nämnts tidigare, utpekat som riksintresse för utvinning 

av mineral enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Det ansökta området ligger 

också inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt i anslutning 

till riksintressen för friluftslivet och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Hela Öland är även riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Mark- och miljööverdomstolen har i ett flertal domar diskuterat begreppet ”påtaglig 

skada”. Bland annat har domstolen diskuterat påverkan i förhållande till ett områdes 

helhet, varvid en etablering av en provtäkt som innebar begränsade skador på 

naturmiljön och inte kunde befaras hota livsbetingelserna för någon djur- eller 

växtart inte ansågs innebära en påtaglig skada på riksintresset för naturvård.5 

Domstolen har även betonat betydelsen av om det är fråga om ny etablering, eller en 

tillkommande påverkan vid en redan existerande etablering. Domstolen har då 

konstaterat att det inte varit fråga om påtaglig skada när det rört sig om en 

förhållandevis begränsad påverkan i relation till den negativa påverkan som den 

befintliga verksamheten sedan tidigare gett upphov till.6 Vidare har Mark- och 

miljööverdomstolen tillmätt betydelse till huruvida verksamhetsutövaren åtagit sig 

att bevara och restaurera andra näraliggande områden så att värdena skulle kunna 

bibehållas eller tillskapas.7 

Vad gäller påverkan på riksintresset för naturvård kan det konstateras att det finns 

höga naturvärden i området och att det finns sådana värden representerade som har 

utpekats som kärnvärden inom riksintresset. Av genomförd riksintresseutredning 

framgår dock att ansökningsområdet inte skiljer ut sig som en specifik värdekärna 

                                                      

5 Se MÖD 2006:48. 
6 Se MÖD 2006:49. 
7 Se t.ex. MÖD 2006:48, MÖD, 2006:49, MÖD 2010:3 samt Mark- och miljööverdomstolens avgörande i 
mål M 3129-16 den 17 november 2016. 



   11 december 2017 33(37) 

 

inom riksintresseområdet, utan har kvaliteter som motsvarar stora delar av Stora 

Alvaret. Av genomförd utredning framgår också att ingen påverkan på de berörda 

arternas eller naturtypernas bevarandestatus inom riksintresseområdet förväntas. Det 

tillkommande brytområdet, cirka 30 hektar, utgör vidare en mycket liten areal sett 

till hela riksintresseområdets totala 26 000 hektar. Det är alltså fråga om påverkan på 

några promille av riksintresseområdet. Vidare är området runt täkten redan präglat 

av befintlig täktverksamhet och den tillkommande påverkan kan ses som begränsad. 

Med de åtgärder som Cementa avser att vidta (se avsnitt I) finns det heller ingenting 

som tyder på att den framtida verksamheten kommer att inverka negativt på 

områdets naturvärden. Tvärtom skapas i många fall förutsättningar att öka dessa 

värden. I enlighet med Mark- och miljööverdomstolens praxis kan det således inte 

anses föreligga någon risk för påtaglig skada på naturvårdsintressena. 

Avseende övriga riksintressen visar genomförda analyser att inte heller dessa 

innebär ett hinder för verksamhetens tillåtlighet. Vissa mindre värden för friluftslivet 

i en lokal skala påverkas av ingreppet, men detta kompenseras till stor de av de 

åtgärder som efterbehandlingen av den aktiva täkten innebär. Risken för konflikt 

med det omgivande riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken bedöms 

därför som liten. Vad gäller riksintresset för kulturmiljövården bedöms det sökta 

brytningsområdet inte sammanfalla med någon värdekärna för riksintresset. 

Noterbart är i stället att kalkbrytningen i sig har betydelse för att upprätthålla ett 

levande kulturarv. Slutligen utgör inte heller det faktum att hela Öland är av 

riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken ett 

hinder för verksamhetens tillåtlighet. 

Sammanfattningsvis är den ansökta verksamheten tillåtlig i förhållande till 

bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. 

L.3 Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken 

Ansökt verksamhet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för 

miljökvalitetsnormerna för luft eller vatten. Se vidare avsnitt 8 i MKB. 

L.4 Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken 

Som framgår av avsnitt D.3.1 i ansökan finns ett närliggande Natura 2000-område. 

Detta är skyddat enligt bestämmelser i 7 kap. miljöbalken. Genomförda utredningar 
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visar att verksamheten inte kommer att skada de livsmiljöer i området som avses att 

skyddas genom skyddsområdet. Verksamheten är således tillåtlig i förhållande till 

skyddsbestämmelserna om Natura 2000.  

I den sydöstra delen av det planerade brytområdet finns en biotopskyddad våtmark 

som omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Vid den fortsatta 

täktverksamheten måste denna skyddade biotop tas bort, vilket enligt 7 kap. 11 § 

andra stycket miljöbalken kräver dispens från biotopskyddet. Enligt 

Naturvårdsverkets remissförslag till handbok rörande biotopskyddsområden (2012)8, 

sammanfaller i vissa fall en enskild verksamhet med ett stort allmänt intresse och 

kan då prioriteras på bekostnad av enstaka biotoper. Cementa anser att 

exploateringsintresset i detta enskilda fall bör betraktas som samhällsenligt varför 

särskilda skäl för dispens torde föreligga. Som framgår av den efterbehandlingsplan 

som tagits fram inom ramen för denna ansökan, se Bilaga C, kommer motsvarande 

värden skapas genom efterbehandling. Förlusten kommer således att kompenseras 

för. 

De intill brytområdet belägna objekt som omfattas av generellt biotopskydd bedöms 

inte påverkas så att dispenskrav föreligger. 

Strandskydd gäller inom 100 meter från Stensjön, vilket innebär att verksam-

hetsområdet till viss del kommer att överlappa strandskyddat område. 

Verksamhetsområdets gräns ligger dock som närmast cirka 40 meter från 

strandlinjen vilket innebär att allmänheten kommer ha tillträde till området kring 

Stensjön på samma sätt som idag. De succesiva efterbehandlingsåtgärder som 

Cementa åtar sig att vidta under tillståndstiden innebär att livsvillkoren för djur- och 

växtarter kring Stensjön inte kommer att väsentligen försämras på grund av 

täktverksamheten. Strandskyddsintresset utgör därför inte hinder mot tillåtlighet. 

L.5 Tillåtlighet enligt 8 kap. miljöbalken 

Verksamheten bedöms inte stå i konflikt med artskyddsbestämmelserna. 

                                                      

8 http://www.naturvardsverket.se/upload/20-om-naturvardsverket/remisser/2012/handbok-om-
biotopskyddsomraden/forslag-till-handbok-om-biotopskyddsomraden-20120326.pdf  
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L.6 Tillåtlighet enligt 9 kap. 6 e § och 16 kap. 3 § miljöbalken 

Cementa har redovisat ett förslag till ekonomisk säkerhet, Bilaga D. Baserat på 

beräkningen föreslår Cementa en säkerhet om 1 975 000 kronor. 

L.7 Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken 

Den ansökta vattenverksamheten är en förutsättning för att kunna bedriva den sökta 

täktverksamheten. Vattenverksamheten har inget självständigt ändamål i sig utan 

utgör en direkt följd av den ansökta verksamheten, vilken tillgodoser samhällets 

behov av cementprodukter.  

Genomförd hydrogeologisk utredning visar att det inte förutses uppkomma några 

konsekvenser för brunnar, ytvatten eller växtlighet som en följd av grundvatten-

hydrauliska effekter. I utredningen görs bedömningen att vattenverksamheten inte 

kommer att påverka allmänna eller enskilda intressen. 

Mot bakgrund av ovanstående får det anses uppenbart att den ansökta vatten-

verksamhetens fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna 

samt skadorna och olägenheterna av den. Den är därför tillåtlig enligt 11 kap. 6 § 

miljöbalken. 

Utöver den ansökta vattenverksamheten är Cementa av uppfattningen att inga andra 

åtgärder föranleder krav på tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.  

L.8 Sammanfattning av tillåtlighet 

Miljöbalken är ingen renodlad skyddslagstiftning. Istället syftar miljöbalken till att 

driva samhällsutvecklingen mot en hållbar utveckling. Då kalksten är ett viktigt 

råmaterial i cementtillverkning utgör kalkstentäkter en förutsättning för 

samhällsutvecklingen. 

Cementa anser sammanfattningsvis att den sökta verksamheten är förenlig med 

miljöbalkens syfte och uppfyller de krav som kan ställas enligt miljöbalkens 

tillåtlighetsregler. Tillstånd till den sökta verksamheten ska därför meddelas. 
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M. Särskilt om vattenverksamheten 

M.1 Rådighet 

Den tillståndspliktiga vattenverksamheten sker inom fastigheten Albrunna 29:1, 

Mörbylånga kommun. Fastigheten ägs av Cementa, som därmed har sådan 

vattenrättslig rådighet under tillståndstiden som avses i lagen (1998:812) med 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

M.2 Berörda fastigheter och sakägare 

Inom det berörda influensområdet finns inga berörda fastigheter så som avses i 

9 kap. 2 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Upplysningsvis finns två ytterligare fastigheter (Risinge 4:4 och Mellstaby S:2) 

inom det beräknade influensområdet, men dessa fastigheter bedöms inte påverkas på 

sådant sätt att de kan anses beröras av den ansökta vattenverksamheten. Enligt 

Cementas uppfattning föreligger således heller inte några ersättningsgilla skador i 

målet. Eventuella skador till följd av vidtagna åtgärder bör hanteras inom ramen för 

oförutsedd skada, se nedan.  

M.3 Oförutsedd skada 

Ansökan omfattar yrkande om bortledning av grundvatten. På grund härav anser 

Cementa att tiden för oförutsedd skada bör vara lång. Sökandena föreslår att tiden 

för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedda skador av vattenverksamheten 

bestäms till 10 år räknat från arbetstidens utgång. 

M.4 Prövningsavgift 

Utförandet av de ansökta vattenverksamheterna består huvudsakligen av anläggande 

av nya diken till befintliga pumpgropar till en kostnad av cirka 2 miljoner kronor. 

Den årliga vattenbortledningen från täkten, vid fullt utbruten täkt, att uppgå till drygt 

900 000 m³/år. Grundavgiften enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter 

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken uppgår därmed till 15 000 kr, och 

tilläggsavgiften enligt 3 kap. 5 § nämnda förordning uppgår till 90 000 kr. 

Prövningsavgiften bör därmed bestämmas till 105 000 kr. 
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N. Övrigt 

N.1 Aktförvarare 

Till aktförvarare föreslås Anna Lundgren, Mörbylånga kommun, Servicecenter, 

Trollhättevägen 4, 386 50 Mörbylånga. 

N.2 Kungörelse 

Lämpliga tidningar för kungörelse är Barometern, Östra Småland och Ölandsbladet. 

N.3 Lokal för huvudförhandling 

Cementa föreslår Folkets Hus i Degerhamn som lokal för huvudförhandling. 

N.4 Kontaktpersoner 

Kontaktperson hos Cementa är miljöchefen Staffan Johnsson, telefon 0485-561960. 

 

 

Malmö den 11 december 2017 

Cementa AB, genom 

   
Martin Johansson  Anna Bryngelsson 
(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt) 
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D. Beräkning av ekonomisk säkerhet 


