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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING  
Cementa AB (Cementa) är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i 

den internationella koncernen Heidelberg Cement. Cementa tillverkar och 

marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade 

produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn - platser där det 

finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. 

Cementa har 135 års samlade kunskaper och erfarenheter och satsar stora 

resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. Cementas kunder 

är betongtillverkare och entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen. Runt 

hälften av Cementas totala produktion går på export men i Degerhamn produceras 

främst anläggningscement för den svenska marknaden.  

I dagsläget bedrivs täkt av kalksten med stöd av ett tillstånd som gäller till och med 

2022-07-01. Då Cementa ser ett fortsatt behov av anläggningscement är avsikten 

att ansöka om ett förnyat täkttillstånd inom fastigheten Albrunna 29:1, Mörbylånga 

kommun.  

Ansökan gäller ett planerat uttag av 15 miljoner ton kalksten med ett normalt årligt 

uttag av 400 000 ton under en 30-års period. Maximalt kan årsuttaget uppgå till 

900 000 ton. 

Det planerade brytområdet är ca 51 ha. Av dessa 51 ha omfattas 21 ha av nu 

gällande tillstånd som inte brutits ut i dagsläget (se figur 4.4.1).  Den planerade 

täktverksamheten kommer att ske genom fortsatt brytning på befintlig brytfront i 

öster samt norr. Avsikten är även att kunna bryta så kallad lågsten vilket innebär 

brytning på djupet inom hela det planerade brytområdet med ytterligare ca 2 m. 

Brytningen kommer att ske ner till som lägst nivå + 6,5 m. 

Verksamheten avseende kalkstenstäkt kommer att bestå av avbaning, borrning, 

sprängning, lastning och interna transporter samt uttransport. Avbaningsmassor 

används för efterbehandling och modulering i täkten.  

Då brytning kommer att ske under grundvattennivån ansöker Cementa om tillstånd 

till vattenverksamhet. Vattenverksamheten innebär att Cementa kommer att 

avsänka och bortleda grundvatten, inklusive de för grundvattenbortledningen 

nödvändiga anläggningarna. 

Det är Cementas avsikt att ansöka om en samlad tillståndsprövning av all den 

verksamhet vilken kommer att bedrivas på platsen, innefattande inte bara bergtäkt 

och vattenverksamhet, utan också efterbehandling enligt vad som redogörs i 

ansökningshandlingarna. 

 

Verksamheten utgör inte någon s.k. Seveso-verksamhet enligt lagen (1999:381) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 



 

 

Detta eftersom den samtidiga mängden explosiva ämnen kommer att hållas under 

10 ton. 

I normalfallet är verksamheten endast i aktiv drift på helgfria vardagar 06.00-15.30, 

men ett extra skift fram till 22.00 kan bli aktuellt när det påkallas av särskilda 

omständigheter, t.ex.  inför  storhelger eller då fartyg lossas. Vid dessa tillfällen kan 

det även bli aktuellt med drift under dagtid på helger.  

Grundvattennivån i området kommer att sänkas men inte så mycket att allmänna 

och enskilda intressen påverkas negativt. 

För att minska utsläpp av bland annat kväve kommer en stor del av utgående vatten 

ledas genom anläggningens sedimentationsdamm.  

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i sammanhanget 

som mycket liten. Påverkan av damningen från verksamheten bedöms utifrån 

avstånd till närboende i den förhärskande vindriktningen bli liten.  

Transporterna från och till täktområdet sker på Cementas interna vägnät och sker 

undantagslöst till och från cementfabriken. Transportfrekvensen vid 

normalproduktion kommer att bli i stort sett oförändrad jämfört med nuläget. Om den 

ansökta maximala produktionen aktualiseras ökar frekvensen till drygt det dubbla. 

Verksamheten kan bedrivas med innehållande av Naturvårdsverkets vägledning för 

externt industribuller vid bostäder. Vibrationer och luftstötvåg kommer inte 

överskrida de villkor vilka Cementa i ansökans huvudinlaga föreslagit för 

verksamhetens bedrivande. 

Naturvärden kommer att påverkas både direkt och indirekt genom t.ex. 

ianspråktagande av ny mark och bortledande av grundvatten. Med vidtagna 

skyddsåtgärder bedöms dock att verksamheten kan bedrivas utan oacceptabel 

påverkan på befintliga naturvärden. Påverkan på de intilliggande Natura 2000-

områdena bedöms inte påverka någon utpekad Natura 2000-naturtyp. Ett 

biotopskyddat objekt kommer sannolikt att behöva avlägsnas och för detta söks  

biotopskyddsdispens.  

En fast fornlämning finns inom verksamhetsområdet och påverkas av planerad 

brytning. I övrigt kommer inga kulturmiljövärden att beröras i någon nämnvärd 

omfattning. Påverkan på landskapsbilden i sin helhet bedöms bli måttlig då insynen 

är begränsad och inga högre anläggningsdelar eller byggnader förekommer. 

Den planerade verksamheten kommer inte påverka luft eller vatten så att gällande 

miljökvalitetsnormer inte riskerar att kunna uppnås. 

 

Vid en jämförelse med nollalternativet konstateras att behovet av kalksten i 

regionen måste täckas av en produktionsökning i befintliga täkter eller av en 

nyetablering av täktverksamhet i ett annat läge. Därför bedömer Cementa att 

planerad täktverksamhet på rubricerade fastighet, med iakttagande av samtliga de 

aspekter vilka omfattas av miljökonsekvensbeskrivningen, är det bästa alternativet 

och att verksamheten kan bedrivas utan orimlig påverkan på människors hälsa eller 

miljön.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Den industriella verksamheten i Degerhamn har anor sedan 1723. I dag producerar 

Degerhamnsfabriken anläggningscement, främst för den svenska marknaden. 
Anläggningen har i dag en produktionskapacitet på lite drygt 300 000 ton cement.  

Den kalksten som bryts i Albrunna är av riksintresse för mineralutvinning som 

råvara för specialcement. 

Nuvarande tillstånd gäller till och med 2022-07-01. Då Cementa ser ett fortsatt 

behov av anläggningscement är avsikten att ansöka om ett förnyat täkttillstånd inom 

fastigheten Albrunna 29:1, Mörbylånga kommun.  

Tillstånd till fortsatt verksamhet i täkten kommer att sökas enligt 9 kap miljöbalken. 

För pumpning och bortledning av grundvatten kommer tillstånd att sökas enligt 11 

kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd kommer att ske samlat och lämnas in till 

Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

1.2 ANSÖKANS OMFATTNING 

Ansökan om tillstånd för den fortsatta planerade verksamheten omfattar: 

Täktverksamhet: 

 Täkt av maximalt 15 000 000 ton kalksten under en tidsperiod av 30 år. 
Genomsnittligt årligt uttag om 400 000 ton, dock med maximalt uttag 
900 000 ton under sex år. Kod 10.11 (B) utifrån miljöprövningsförordningen, 
SFS 2013:251 

Vattenverksamhet: 

 Vattenverksamheten består av bortledning av grundvatten, inklusive 
uppförande av för grundvattenbortledningen nödvändiga anläggningar. 

 

Det är Cementas avsikt att det ska ske en samlad tillståndsprövning av all den 

verksamhet vilken bedrivs på platsen, innefattande både täkt av kalksten och 

vattenverksamhet. 

1.3 LOKALISERING 

Täkten ligger ca 2,5 km sydost om Södra Möckleby, Mörbylånga kommun, Figur 

1.3.1. Täkten ligger på Stora Alvaret och den omgivande markanvändningen 

domineras av jordbruk, framförallt bete. Nordväst om täkten ligger Cementas fabrik i 



 

 

Degerhamn och närmast belägna by är Albrunna, ca 2 km sydväst om planerat 

brytområde.  

 
Figur 1.3.1. Täkten i Albrunna (röd ring) är lokaliserad ungefär 2,5 km sydost om Södra 

Möckleby. (© Lantmäteriet) 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Föreliggande MKB har avgränsats till att omfatta följande miljöaspekter: 

- inverkan på 
grundvattennivåer 

- utsläpp till luft 

- utsläpp till mark och vatten 

- transporter 

- buller 

- vibrationer och luftstötvåg 

- påverkan på naturmiljö 

- påverkan på kulturmiljö 

- påverkan på rekreation och 
friluftsliv 

- konsekvenser för 
landskapsbild 

- resursförbrukning 

- avfallshantering 

- risk och säkerhet  

- inverkan på miljökvalitetsnormer



  

  

Den geografiska avgränsningen av den planerade verksamheten innefattar 

det planerade verksamhetsområdet för täktverksamheten, se 

exploateringsplan, ritning L209 i bilaga A1 till ansökan under flik 2. 

1.5 METOD 

Arbetet med föreliggande MKB har utförts enligt nedanstående metodik. I 

metodiken ingår flera checklistor som säkerställer att allt befintligt 

underlagsmaterial tas fram och att alla väsentliga aspekter belyses. 

I arbetet med MKBn ingår följande moment  

Kunskapsinsamling: Utifrån verksamhetsområde och 

verksamhetsbeskrivning görs en kunskapsinsamling. Det innebär såväl en 

insamling av befintligt material gällande områdets förutsättningar som att 

identifiera kunskapsluckor och därmed behov av kompletterande utredningar 

och behov av beslut.  

Fältbesök: Vid behov besöks platsen för vilken tillstånd söks för en 

verksamhet eller åtgärd. 

Utarbeta samrådsunderlag: Ett underlag som beskriver vad tillstånd söks 

för och de platsspecifika förutsättningarna sätts samman. 

Inledande samråd med Länsstyrelsen och kommunen: Diskussion med 

Länsstyrelsen och kommunen med syfte att tidigt i processen i dialog lyfta 

fram viktiga aspekter i ansökan.  

Samråd med berörda: Samråd genomförs på det sätt som bedöms vara 

mest effektivt för att i ett tidigt skede få synpunkter på den planerade 

verksamheten eller åtgärden. I och med att verksamheten innebär betydande 

miljöpåverkan sker samråd både med den allmänhet samt de myndigheter 

och de organisationer som anses vara berörda. 

Utarbeta underlagsdokument: De underlagsdokument som behövs för att 

kunna beskriva miljökonsekvenserna av den sökta verksamheten utarbetas. 

Det är normalt en teknisk beskrivning och fördjupade analyser av 

miljöpåverkan på t.ex.yt- och grundvatten och naturvärden. Centrala 

utredningar redovisas som bilagor till MKBn.  

Utarbeta utkast till MKB-dokument: Utifrån samrådsunderlag och i 

samrådet framförda synpunkter utarbetas ett utkast till en MKB med en 

samrådsredogörelse. MKB-dokumentet beskriver förutsättningar, 

nollalternativ, alternativa lokaliseringar och tekniska lösningar, påverkan, 

planerade skyddsåtgärder, konsekvenser och en icke teknisk 

sammanfattning. Redovisningen baseras på de formella kraven i miljöbalken. 

Kommunikation av MKBn: Sökanden granskar och lämnar synpunkter på 

utkastet. Vid behov sker en revidering och därefter ett godkännande av den. 
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Verksamhetsutövare Cementa AB 

Adress  Box 500 

380 65 Degerhamn 

Organisationsnummer 556013-5864 

Kontaktperson Staffan Johnson, Cementa AB 

Tfn: 0709-75 21 65  

E-post: staffan.johnson@cementa.se 

Fastighetsägare Cementa AB 

3 TILLSTÅNDSPLIKT OCH SAMRÅD 

3.1 PRÖVNINGSPROCESS OCH TILLSTÅND 

3.1.1 Gällande tillstånd 

För nuvarande verksamhet gäller ett tillstånd enligt miljöbalken daterat den 

24 juni 2002, dnr. 541-2152-02. Tillståndet avser ett totalt uttag om 8 250 

000 ton berg. Detta tillstånd gäller till och med 1 juli 2022. 

3.1.2 Prövningsprocess 

Den planerade täktverksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken. 

Vattenverksamheten i form av bortledning av grundvatten är tillståndspliktig 

enligt 11 kap. miljöbalken. Det närliggande Natura 2000-området gör att 

verksamheten även kan anses kräva tillstånd enligt 7 kap miljöbalken. 

Ansökan inklusive MKB och teknisk beskrivning samt täktplan lämnas in till 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. När ansökningshandlingarna 

anses kompletta, kungörs målet. Domstolen remitterar också handlingarna 

till samtliga berörda instanser. Efter inkomna synpunkter, eventuell 

huvudförhandling och syn på plats beslutar mark- och miljödomstolen i 

ärendet. 

3.2 SAMRÅD OCH INFORMATION 

I MKB-processen och även senare i tillståndsprocessen ges de som är 

berörda av den planerade verksamheten möjlighet att påverka densamma 

genom ett samrådsförfarande. Detta innebär att verksamhetsutövaren ska 

samråda med länsstyrelsen, Bygg- och miljönämnden vid Mörbylånga 

kommun och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 

eller åtgärden som ska vidtas. Före samrådet ska verksamhetsutövaren 

lämna ett samrådsunderlag med uppgifter om lokalisering, omfattning och 

utformning samt den miljöpåverkan som kan förutses. 

Samrådsförfarandet är en process som kan utgöras av ett eller flera möten 

och/eller kommunikation på annat sätt, t.ex. skriftligt samråd där information 



 
 
 

 
 
 

Miljökonsekvensbeskrivning • Ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten m.m. på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun, 
Kalmar län | 11 

om projektet ges skriftligt och de berörda ges möjlighet till att inkomma med 

synpunkter i brevform. 

Samrådsprocessen ska följa 6 kap. 4-6 §§ i miljöbalken. Samrådet ska avse 

verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöpåverkan samt 

innehållet och utformningen av det MKB-dokument som upprättas. 

Eftersom verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska sökanden 

även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den 

allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

3.2.1 Genomförda samråd 

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

verksamheten har, med undantag för ett tidigt samrådsmöte med teknisk 

affärsverksamhet i Mörbylånga kommun i oktober 2016, genomförts under 

perioden januari – mars 2017. 

Cementa samrådde med Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga 

kommun den 7 mars 2017. Samrådet ägde rum vid ett möte på plats vid 

anläggningen i Albrunna. 

Utöver samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga kommun, 

har samråd skett med de enskilda som ansetts berörda av verksamheten 

samt med övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer 

som kan antas bli berörda. 

De myndigheter och organisationer etc. som Cementa samrått med framgår 

även av tabell 3.2.1.1. 

Tabell 3.2.1.1 Myndigheter och organisationer etc. vilka Cementa samrått med. De 
instanser vilka meddelat att de avstår från att yttra sig har markerats med nej i 
kolumnen ”Lämnat yttrande”.  

Myndighet/Organisation 
Lämnat särskilt 

yttrande 

Länsstyrelsen i Kalmar län Ja  

Naturvårdsverket Nej 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Nej 

Trafikverket Ja 

Havs och Vattenmyndigheten (HaV) Nej 

Riksantikvarieämbete (Raä) Ja 

Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) 
Nej 

Mörbylånga kommun, teknisk 

affärsverksamhet 
Ja  

Mörbylånga kommun, miljöförvaltning Nej 

Ölands ornitologiska förening (ÖOF) Ja 

Ölands naturskyddsförening Nej 
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Sydostentomologerna Nej 

Ölands botaniska förening Nej 

Sockenföreningen Sa Möckleby Nej 

Scenbrottet Nej 

Degerhamns IF Nej 

Gräsgårds hembygdsförening Nej 

Södra Möckleby hembygdsförening Nej 

Degerhamns skytteförening Nej 

Degerhamns båt och sportfiskeklubb Nej 

LRF Ottenby  Nej 

LRF Sydöstra Öland Nej 

Folkets Husföreningen Södra Möckleby Nej  

 

Ägarna till fastigheter inom 1000 m från gränsen till det vid tillfället planerade 

verksamhetsområdet, Figur 3.2.1.1, har informerats genom direktutskick via 

post samt genom annons i ortspressen. 

 
Figur 3.2.1.1. Ägarna till de fastigheter som ligger, helt eller delvis, inom den svarta 

streckade linjen ingår i den krets som Cementa sänt skriftlig information till. (© 

Lantmäteriet) 

 

Kungörelse avseende den planerade verksamheten har skett i tidningarna 

Barometern, Östra Småland samt Ölandsbladet den 4 mars 2017. 
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I det skriftliga samrådet samt i ovan nämnda annonser har informerats om 

verksamheten samt också om möjligheten att ta del av ytterligare information 

och samrådsunderlag. 

Under samrådet har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på den 

planerade verksamheten såsom den beskrivits i samrådsunderlaget. 

En samrådsredogörelse innefattande inkomna yttrandena i sin helhet 

återfinns i bilaga B1 under flik 4. 

Efter det att Cementa tagit del av alla synpunkter har föreliggande MKB 

tagits fram. 

3.2.2 Inkomna synpunkter 

Överlag har remissinstanserna varit positiva till Cementas ansökan och de 

utredningar som genomförts inför samrådet. De viktigaste synpunkter som 

inkom gällande ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen var följande: 

 Alternativa lokaliseringar ska redovisas i form av Gillberga samt andra 

lokaliseringar inom riksintresse för mineral i Albrunna. Även införsel av 

material ska belysas. 

 En enklare bullermätning/beräkning avseende transporterna mellan 

fabriken och täkten ska genomföras. 

 Ansökan ska innehålla en täktplan och koordinater samt en preliminär 

efterbehandlingsplan. 

 Maximalt årsuttag ska anges i ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen ska utgå ifrån denna nivå. 

 Möjligheten att använda överskottsvatten från täkten som råvatten i 

dricksvattenförsörjning bör utredas. 

3.2.3 Resultat av samråd 

Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådet har 

Cementa bland annat låtit utreda den planerade verksamhetens påverkan 

avseende trafikbuller samt utrett alternativa lokaliseringar. Krav/önskemål på 

utredningar avseende buller från täktverksamheten i brytområdet framfördes 

ej.   

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Följande avsnitt beskriver översiktligt den planerade täkt- och 

vattenverksamheten. En mer utförlig beskrivning av verksamheten lämnas 

också i den tekniska beskrivningen, bilaga A till ansökan under flik 1. 

4.1 TÄKTVERKSAMHET 

Det planerade verksamhetsområdet omfattar ca 180 ha varav 

brytningsområdet utgör lite drygt 50 ha Figur 4.1.1. En översiktskarta över 

täktområdet med omgivningar redovisas även i ritning L209 i bilaga A1 till 

ansökan under flik 2. 



 
 

 

 
 

14 | 10229709  • Ansökan Cementa 

 
Figur 4.1.1 Planerat verksamhets- (röd linje) och brytningsområde (blå linje). 
Nuvarande tillstånds brytområde är markerat med grön streckad linje. Nuvarande 
brytfront (jan 2017) är den ojämna sträckningen på blå linje ungefär mitt i det 
tillståndsgivna området. (© Metria) 
 

Den planerade täktverksamheten kommer att ske genom expansion mot 

öster och norr. Brytningen planeras att gå ner lite djupare än befintlig 

täktbotten, ner till + 6,5 m ö h (meter över havet). 

Ungefär 15 miljoner ton kalkstensberg bedöms kunna brytas.  

Årsproduktionen beräknas normalt uppgå till ca 400 000 ton 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. 

4.1.1 Bergbrytning 

Täktverksamheten kommer att bedrivas på ett för branschen traditionellt sätt. 

De ingående momenten i verksamheten är: 

- Avbaning 

- Borrning 

- Sprängning 

- Lastning och interna transporter 

- Uttransport 

4.2 SEVESO-VERKSAMHET 

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

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt 

den lägre kravnivån. Detta eftersom den samtidiga mängden explosiva ämnen 

kommer att hållas under 10 ton. 
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4.3 EFTERBEHANDLING 

Ritning L209 i bilaga A1 under flik 2 anger brytområdets nivåer när allt 

material enligt ansökan är utbrutet.  

Efterbehandlingsplanen återfinns som bilaga C under flik 12 till ansökan. 

Planen behandlar täktområdets tänkta gestaltning och markanvändning efter 

det att verksamheten slutförts. Målsättningen är att skapa ett varierat och 

intressant landskap, med goda förutsättningar för biologisk mångfald och 

friluftsliv. Ett mer specificerat syfte är att det inte ska kvarstå någon 

nettoförlust för biologisk mångfald och naturvärden. 

Detta ska ske genom 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 och dels på att skapa en mosaik av miljöer 

som är ovanliga på Öland och som höjer den biologiska mångfalden. Målet 

är en sammanhängande landskapsbild som kompletterar och förstärker 

naturvärden på Stora Alvaret. 

I efterbehandlingsplanen redovisas två huvudsakliga scenarier för 

efterbehandling där andelen vattentäckta områden är den huvudsakliga 

skillnaden, se figur 4.3.1. Beroende på hur vattenhantering sköts på längre 

sikt kommer kalkbrottet efter avslutad drift nämligen att antingen hållas 

torrlagt genom en dräneringsledning eller vattenfyllas till följd av naturlig 

inströmning av grundvatten. De två scenarierna ger olika möjligheter att 

skapa habitat och uppväga förlusten av alvar. 

Eftersom tanken med efterbehandlingen till viss del är att skapa nya, 

lämpliga biotoper för djur och växter kan planen efter nya rön etc. komma att 

revideras i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 



 
 

 

 
 

16 | 10229709  • Ansökan Cementa 

 

Figur 4.3.1. Två huvudsakliga scenarier för efterbehandling finns, andelen vattentäkt 

yta (blåfärgat) är den stora skillnaden. Figur från efterbehandlingsplanen 

Massor från avbaningen kommer att användas i efterbehandlingen i den 

utsträckning jordmaterial behövs. I det fall ytterligare massor krävs för att 

följa efterbehandlingsplanen kommer externa massor med liknande kvalitet  

hämtas in till täktområdet, dessa kommer att vara jungfruliga massor. Om 

annat än jungfruliga massor kommer att behöva användas så kommer detta 

att föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Om området hålls torrlagt kommer det påverkade området med tiden 

återigen kunna utgöras av alvarmark, som täcker en större yta men dock av 

lägre kvalitet. Kvalitetssänkningen består främst av att täktbotten inte bär 

spår av de tusenåriga naturliga vittringsprocesser som den nuvarande 

marköverytan gör.  
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Efterbehandlingsplanen ska vid behov revideras och kompletteras i samråd 

med tillsynsmyndigheten. Syftet med samråd och fortlöpande avstämningar 

är att efterbehandlingen ska optimeras utifrån rådande förhållanden, kunskap 

och beroende på vilka arter som etablerat sig i täkten.  

4.4 VATTENVERKSAMHET 

Enligt definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten 

och utförande av anläggningar för detta, vattenverksamhet.  

Vattenverksamhet innebär att Cementa genom bortledning av grundvattnet 

successivt kommer att avsänka grundvattennivån allteftersom verksamheten 

etablerar sig på djupare nivåer inom brytningsområdet samt för att 

upprätthålla rådande nivåer. I praktiken kommer det att anläggas en eller fler 

pumpgropar under produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten 

kommer att ledas. Vattnet tar olika vägar enligt nedan. 

 

Figur 4.4.1. Vattnets väg inom täktverksamheten baseras på några olika pumpgropar 

vilka utgör lågpunkter i området. 

På uppdrag av Cementa har WSP Sverige AB genomfört en hydrogeologisk 

utredning. Syftet med utredningen har varit att undersöka de 

hydrogeologiska förutsättningarna i området samt att bedöma och beskriva 

de effekter som den utökade täktverksamheten kan få på såväl grund- som 

ytvatten i området. Vattenverksamheten beskrivs mer ingående i avsnitt 7 i 

den Tekniska beskrivningen under flik 1. 

4.5 TRANSPORTER 

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

intern enskild väg mot cementindustrin som ligger ca fyra km bort. 
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Transporterna går inte på det allmänna vägnätet, se figur 4.5.1. Vägen är 

asfalterad. 

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

ca 40 ton per bil kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) 

uppgå till ca 90 stycken per arbetsdag räknat på 220 årsarbetsdagar. Vid 

maximal produktion på 900 000 ton årligen stiger siffran till 200 stycken. 

 
Figur 4.5.1 Transportvägen från täkten till cementfabriken markerad med rosa linje. (© 
Lantmäteriet) 

 

4.6 ARBETSTIDER 

I normalfallet är verksamheten endast i aktiv drift på helgfria vardagar 06.00-

15.30, men ett extra skift fram till 22.00 kan bli aktuellt när det påkallas av 

särskilda omständigheter, t.ex. inför storhelger eller då fartyg lossas. Vid 

dessa tillfällen kan det även bli aktuellt med drift under dagtid på helger. 

4.7 ELDRIFT, BRÄNSLEN OCH KEMIKALIER 

Maskinparken inklusive borraggregat drivs idag med diesel. All diesel som 

används kommer vara av miljöklass 1.  
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Lastfordonen som transporterar kalkstenen till fabriksområdet tankar på 

fabriksområdet. Övriga fordon och maskiner med dieseldrift tankas med 

drivmedel klass 1 från en cistern på 5 m3. Denna är placerad vid matsalen 

uppe vid täkten och av dubbelmantlad typ.  

Tankning av borrmaskin sker med en flyttbar, dubbelmantlad ADR-cistern.  

Normalt sker underhåll och service på fordonsverkstaden nere på 

fabriksområdet men vissa underhållskemikalier såsom smörjmedel, 

spolarvätska mm förvaras vid täktområdet. Dessa förvaras i låsbara invallade 

utrymmen och inte i större volymer än ca 30 liter vardera.  

El används för pumpning av vatten samt för belysning mm i byggnaden för 

kontor och personal.   

4.8 BYGGNADER 

Inom verksamhetsområdet finns en byggnad med personalutrymmen och 

kontor, utöver detta finns två godkända sprängförråd se ritning L209 i bilaga 

A1 till ansökan under flik 2 för placering. I sprängförråden lagras tändare i ett 

av dem och sprängmedel i det andra. 

5 ALTERNATIV  
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

redovisning av alternativa platser, i den mån sådana är möjliga, samt även 

alternativa utformningar. Alternativ ska redovisas tillsammans med 

motivering till varför huvudalternativet har valts.  

Vid valet av alternativa lokaliseringar i täktsammanhang är möjligheten att 

bedriva bergtäkt med så liten påverkan som möjligt på t.ex. natur- och 

kulturvärden, närboende, friluftsliv generellt sett inledande urvalskriterier. 

Under samrådet framfördes vissa specifika önskemål och direktiv kring vilka 

kriterier och geografiska ramar som skulle användas vid detta arbete. WSP 

har utifrån detta tillsammans med Cementa genomfört en 

lokaliseringsutredning och den presenteras som bilaga B 8 till ansökan under 

flik 11. Även en alternativ utformning som genererar likvärdig mängd sten 

som huvudalternativet redovisas. 

Utformningsalternativet innebär brytning i västra delarna av nuvarande 

täktområde vilket innebär att skyddsavstånden till närboende minskar. En 

annan nackdel är att ytbehovet ökar eftersom mäktigheten på brytvärd sten 

generellt minskar i västlig riktning. Värdering utifrån riksintressen och 

naturvärden är likvärdig. 

Alternativ lokalisering vid Gillberga valdes som alternativ eftersom det är ett 

annat område på Öland som SGU pekat ut som riksintresse för mineral. 

Nackdelar med Gillbergaalternativet är framförallt att transportbehovet till 

cementfabriken ökar i betydande omfattning. Även friluftslivet får anses mer 

utvecklat i Gillbergaområdet. Mäktigheten på kalksten är något högre än 

inom ansökt brytområde men samtidigt är kvaliteten inte säkerställd. 
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Ett alternativ med införsel av kalksten från Gotland har också beaktats, då 

från samma täkt som i nuläget försörjer Slite-fabriken med cementråvara. 

Naturvärdena är något högre än i Albrunna och framförallt är transporterna 

problematiska med Cementas nuvarande hamn i Degerhamn. Antalet 

fartygsanlöp skulle öka i betydande omfattning och med det finns risk för 

överskridande av bullerriktvärden vid bostäder omkring hamnområdet. 

Mäktigheten på kalkstenen är dock högre i täkten på Gotland. 

Slutsatsen är att täkten i Degerhamn/Albrunna med utformning enligt 

huvudalternativet är det lämpligaste alternativet.   

Behovet belyses närmare i huvudinlagan.  

5.1 NOLLALTERNATIVET 

En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den 

planerade verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett s.k. 

nollalternativ. Syftet med redovisningen av ett nollalternativ är att kunna 

bedöma vilken påverkan den planerade verksamheten bidrar till vid en 

jämförelse med om verksamheten inte kommer till stånd. 

Nollalternativet innebär att den planerade täktverksamheten på rubricerade 

fastigheter inte kommer till stånd. Behovet av råvara för cementtillverkning 

efter att det nuvarande täkttillståndet har löpt ut får så gott möjligt tillgodoses 

från befintliga kalkstenstäkter inom rimliga transportavstånd eller av en 

nyetablerad täktverksamhet. Täkten kommer därmed, efter att nuvarande 

tillstånd har löpt ut, stängas och efterbehandlas.  

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

störningsmoment, vibrationer, buller, damning, transporter etc. vilka är 

relaterade till verksamheten, inte kommer att uppstå.  

En mer ingående bedömning av miljökonsekvenserna vid det ansökta 

alternativet samt vid nollalternativet redovisas i avsnitt 7 nedan. 

 

6 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

6.1 GEOLOGI 

Berggrunden vid Albrunna kalkbrott är uppbyggd av kalksten och skiffrar från 

underordovicium. Grovt sett kan berget delas in i hög- och lågvärdig kalksten 

beroende på kalcium- och svavelinnehåll. Den rena kalkstenen underlagras 

av en märglig och glaukonitisk kalksten (”märgelsten”) och följs sedan av ren 

alunskiffer. 

De olika lagren presenteras här kronologiskt utifrån sin bildning. 

Alunskiffern är bildad av lera som långsamt avsatts på relativt stort djup 

tillsammans med organiskt material. Syre togs genom reduktion upp av de 

organiska resterna så att dessa bl.a. omvandlades till bergoljerikt bitumen 

samt små mängder fritt kol. Denna färgade skiffern svart och den blev delvis 
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brännbar. Skiffern är till stora delar genomfärgad av lermineralet glaukonit. 

Detta mineral bildas under havsytan ner till ca 200 meters djup.  

Ovan skiffern återfinns ett lager märgelsten av Ceratopyge-kalkstenstyp med 

en mäktighet på 1-2 meter. 

Latorp- och Lannakalkstenen som sedan följer är avsatta i ett varmt 

grundhav. Periodvis har dessutom havsbotten varit torrlagd, vilket har färgat 

kalkstenen röd genom partiell oxidation av järn. Detta är lågvärdig kalksten 

(”lågsten”) med en mäktighet på cirka 2 meter. 

Även nästa enhet, Holenkalkstenen, är avsatt i ett varmt grundhav med ett 

rikt djurliv. Detta är den högvärdiga kalkstenen (”högsten”). Denna pall har 

en mäktighet på 7-11 meter inom det sökta täktområdet och är den bergart 

som utgör den synliga berggrunden i alvarmarkerna kring täkten.   

I nuläget bryts enbart högstenen, men ansökan omfattar även brytning av 

lågstenen då denna kan komma att användas om tillverkning av andra 

cementtyper kommer att ske i framtiden.  

Överlagrande jordlager, som är tunt och delvis osammanhängande består av 

olika jordarter. SGU:s jordartskarta visar inte ens förekomst av lösa jordlager 

utan redovisar berggrunden som ytlager, se figur 6.1.1. 

 
Figur 6.1.1 Utdrag från SGU:s jordartskarta. Blå färg markerar Sedimentärt berg och 
brunorange prickad yta som marginellt når in i brytområdets nordvästra del markerar 
Tunt eller osammanhängande ytlager av oklassad jordart. (Underlag från SGU) 
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6.1.1 Bergkvalitet 

Hela nuvarande och ansökta verksamhets- och brytområdet ligger inom 

område som utpekats som riksintresse för värdefulla ämnen och material, se 

figur 6.11.1. Riksintresset kopplat till mineral är utpekat av SGU och med 

kommentaren ”Råvara för specialcement”. 

Cementa utför kontinuerligt analyser på materialet från täkten för att 

säkerställa kvalitén på produkterna som framställs. Kvaliteten på högstenen i 

Albrunna är mycket jämn och det är denna som används för produktion av 

den lågalkaliska anläggningscementen.  

Lågsten kan komma att användas för andra cementsorter. Den främsta 

kvalitetsskillnaden jämfört med högstenen är att lågstenen har större inslag 

av (ler, fältspat mm) är högre. Det innebär samtidigt att halten av önskvärt 

kalciumkarbonat minskar. 

6.2 HYDROLOGI OCH HYDROGEOLOGI 

Täktområdet ligger något öster om landborgskrönet vilket fungerar som den 

naturliga ytvattendelaren. Öster om delaren benämns delavrinningsområdet 

”Rinner mot S Ölands kustvatten” med DARO-ID 624510-154185 

De ”övriga vatten” (enligt VISS) som finns närmast runt omkring 

verksamhetsområdet utgörs av Stensjön samt en icke namngiven bäck i 

närheten av Kvinnsgröta.   

Grundvatten inom området bildas från del av infiltration av nederbörd som  

infiltrerar (den del som inte tas upp av växtlighet). Nederbörden över området  

är i medeltal ca 580 mm/år och nettonederbörden, del som finns tillgänglig  

för grundvattenbildning, bedöms till ca 170 mm/år. Dessa värden baseras på  

data från SMHI avseende perioden 1991-2014 och avser området sett i stor  

skala (mil). I mindre skala kommer nybildningen av grundvatten att variera  

med avseende på markanvändningen. 

  

Inom aktuellt område ligger grundvattenytan i ostört tillstånd relativt nära  

markytan. Nära bergtäkten är dock grundvattnet lokalt avsänkt.  

 

Allt avrinnande ytvatten samt inläckande grundvatten leds till någon av de 

sammanlagt tre pumpgropar som finns på täktbotten. Därifrån pumpas 

vattnet upp ur täkten och släpps sedan ut i olika system av dammar och ytlig 

infiltration. En större damm utanför täktområdet, Stensjön, är mottagare av 

vatten från den mest västligt belägna pumpgropen, se figur 4.4.1. Från 

Stensjön tas vatten till bl.a. interna processer i cementfabriken.   

6.3 VATTENINTRESSEN 

Enligt SMHIs indelning av delavrinningsområden finns en nord-sydlig 

vattendelare centralt i det stora täktområdet, se figur 6.3.1. Denna 

vattendelare är delvis i samma sträckning som skiljelinjen mellan de två 

grundvattenförekomsterna i sedimentär berggrund- Västra Ölands kalkberg 

(SE629295-155070) och Östra Ölands kalkberg (SE628996-155638).  
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Södra Möckleby vattenskyddsområde ligger ca 1,5 km från planerat 

brytområde i nordvästlig riktning, se figur 7.3.1. Föreskrifter föreligger i 

enlighet med beslut i Mörbylånga kommunfullmäktige 2015-06-16 § 103. 

Inga uppenbara konflikter med planerad verksamhet föreligger. 

Verksamheten kommer att bedrivas inom den östra grundvattenförekomsten. 

Vattenskyddsområdet sträcker sig in i både östra och västra förekomsten. 

Verksamheten kommer dock inte att bedrivas inom samma 

avrinningsområde som det vattenskyddsområdet ligger inom, se figur 6.3.1.  

Ett markavvattningsföretag finns öster om täktområdet, se figur 6.3.1. Det 

benämns ”Dammanläggning på Alvaret vid Össby” med angivet 

förrättningsår 1959-60. Det är angivet som ett vattenavledningsföretag med 

sänkning som funktion. Förrättningen 1959-60 gäller specifikt anläggandet av 

en stor dammanläggning men det är osäkert om dammen verkligen har 

grävts fram.  Båtnadsområdet är ca 500 hektar stort. Båtnadsområdet i 

väster kallas ”Södra Möckleby m.fl nygrävning av floddiken” med 

förrättningsår 1906-1908. Det är ett dikningsföretag med ca 600 hektar 

båtnadsområde.  

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

användningstypen ”Annan användning” ca 1200 meter västsydväst om 

planerat brytområde. Längre bort återfinns brunnar först i byarna Albrunna 

och Kvinnsgröta.  

Samtliga ovan nämnda vattenintressen redovisas i Figur 6.3.1. 

 
Figur 6.3.1 Allmänna och privata vattenintressen i området kring täkten består bland 
annat av markavvattningsföretag, vattenskyddsområde och privata brunnar. BO står 
för Båtnadsområde och är det område som anses ha nytta av markavvattningens diken 
etc. Gränsen för avrinningsområde och vattenförekomst i berg är inte identiska men 
har samma huvudsakliga riktning. (Lantmäteriet) 
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6.4 AKTUELL VATTENRECIPIENT 

6.4.1 Ytvattenförekomster 

Det är ca 1,2 km från verksamhetsområdet till kusten (Kalmarsund) och ca  

2,5 km från brytområdet. Beträffande rinnande vattendrag är det som 

närmast ca 1,1 mil till klassad vattenförekomst (enligt VISS).  

6.4.2 Grundvattenförekomster och status enligt VISS 

Hela det planerade brytområdet ligger inom grundvattenförekomsten Östra 

Ölands kalkberg, SE628996-155638. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm från 

2017 ska den kvantitativa och kemiska statusen vara god och detta 

överensstämmer med den mest aktuella statusklassningen från 2013. 

Förekomsten har en area på 1467 km2.  

6.5 NATURMILJÖ 

Naturmiljön i närområdet är till stor del påverkad av tidigare 

kalkstensbrytning. Utanför täktområdet breder ett stort och typiskt 

alvarområde ut sig åt norr, öster och söder. Åt väster återfinns några 

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

med åkermark.  

Länsstyrelsen eller kommunen kunde innan miljöbalken trädde i kraft avsätta 

naturvårdsområden med stöd av naturvårdslagen. Omkring täktområdet  

finns områden som utpekats som sådana naturvårdsområden. Numera 

anses de motsvara naturreservat och har samma rättsliga status.  Cementas 

täktområde omges av naturreservat av både den äldre och nyare typen 

(Figur 6.5.1). Stormarens naturreservat i norr, Mellstaby naturreservat i 

nordost, Kvinnsgröta naturreservat i öster och Albrunna naturreservat i 

söder. 

 

Figur 6.5.1. Naturreservat i täktområdets direkta omgivning. (© Lantmäteriet) 
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Kring den befintliga täkten och den planerade verksamheten finns flera 

områden med naturvärden vilka skyddas enligt 7 kap. miljöbalken. Norr, 

öster och söder om täkten finns olika naturreservat och ett Natura 2000-

område vilka till stor del sammanfaller med varandra, Figur 6.5.2. Planerat 

bryt- och verksamhetsområde gränsar till stor del mot dessa skyddade 

områden men alltid med en viss skyddszon mellan skyddsgräns och planerat 

brytområde. Verksamhetsområdets gräns utgörs i norr, öster och söder av 

en stenmur som omfattas av generellt biotopskydd. Intill planerat 

brytområdes nordvästra del finns en vattenmiljö (vät) som bedömts omfattas 

av generellt biotopskydd, samma sak gäller en mindre våtmark inom 

brytområdet i sydost.    

En mer utförlig beskrivning av dessa områden finns under avsnitt 6.12. 

 
Figur 6.5.2 Naturområden med skydd enligt 7 kap. miljöbalken. (© Lantmäteriet) 

 

Hela södra Öland, från Eriksöre-Gårdby t.o.m. Ottenby ingår i Världsarvet 

Södra Ölands odlingslandskap. 

Utöver skyddade områden finns ett antal olika dokumenterade naturvärden i 

området, både i och omkring det planerade verksamhetsområdet, Figur 

6.5.3. Naturvårdsplan S-7, Stora Alvaret gäller för området där brytning 

planeras och klassningen är i denna del Klass 1, Högsta naturvärde, se figur 

6.5.3. Naturvårdsplanen är upprättad av länsstyrelsen. Klassning i en 

naturvårdsplan ska inte förväxlas med klassning utifrån standardiserade 

Naturvärdesinventeringar där indelning görs i Naturvärdesklasser. 

Naturvårdsplanen omfattar mer än 26 000 hektar och är indelad i 10 

beskrivna delområden (Länsstyrelsen 2001). Delområde N7i och N7j är de 

två områden som ligger närmast planerat brytområde. N7i är alvarsjön 

Stormaren som ligger ca 1 km från planerat brytområde. N7j benämns 
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Albrunna alvar, ett vidsträckt magert alvar. Arter som nämns är bl.a. 

krutbrännare, alvarmalört, våradonis, filtsolvända, småtörel, 

sammetsmusseron, alvarsnäcka och insekterna (vivlar) Trachyphloeus 

alternans och T. spinimanus samt fårsvingelminerarmal (fjäril). Inga särskilda 

hot eller rekommendationer ges i dessa beskrivningar. Påverkan beskrivs 

närmare i avsnitt 7.7. Planerat brytområde ingår också i Äng- och 

hagmarksinventeringen (1990-1996) som utförts i Länsstyrelsens regi.  

   

 
Figur 6.5.3 Dokumenterade naturvärden efter inventeringar i Länsstyrelsens regi. (© 

Lantmäteriet) 

 

Inga sumpskogar, nyckelbiotoper eller naturvärden är utpekade av 

Skogsstyrelsen i närheten av planerat täktområde. Inte heller har 

Länsstyrelsen pekat ut några naturminnen eller områden med 

beträdnadsförbud i eller i närheten av planerat täktområde. Inget område 

som omfattas av våtmarksinventeringen förekommer i närhet till planerat 

täktområde. 

Under avsnitt 6.7 rörande planförhållanden och program beskrivs området 

ytterligare.  

Naturvärdesinventering 

Cementa har låtit genomföra en naturvärdesinventering av området kring 

täkten, bilaga B6 under flik 9. Utredningen omfattar dels allmän inventering 

av bakgrundsinformation och en systematisk bedömning av naturvärden i fält 

enligt standardiserad metod (SS 199000:2014).  

Syftet med de inventeringar som gjorts är kunskapsuppbyggnad inför 

ansökan om fortsatt och utökat täkttillstånd. Med kunskap om områdets 

biologiska mångfald och naturvärde kan verksamheten planeras så att 

värdekärnor undviks och skada minimeras samt vidta åtgärder för att stärka 

den biologiska mångfalden.  
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Naturvärdesinventeringen omfattar: 

 Allmän inventering av befintlig information rörande riksintressen, 
Natura 2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper, 
rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m. Bedömningarna 
grundar sig på slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap 
om området. Kunskap om området har inhämtats från Länsstyrelsen i 
Kalmar län och Artportalen. 

 En naturvärdesinventering i fält vid sammanlagt två tillfällen under 
2016 och två under 2017. 

 Systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering med 
avseende på naturvärden vilka identifierats vid fältbesöket.  

Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att bedöma 

förutsättningarna för biologisk mångfald. Rödlistade arter, signalarter eller 

andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att 

kvantifiera egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, 

topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för 

mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och 

övriga djur d.v.s. biologisk mångfald.  

Förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån 

naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, d.v.s. 

graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd skala i olika 

naturvärdesklasser, där klasserna är: 

 Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för 

biologisk mångfald.  

 

 Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för 

biologisk mångfald.  

 

 Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse 

för biologisk mångfald.  

 

 Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för 

biologisk mångfald.  

 

Inventeringen har delats upp i två omgångar där det område där utökad 

täktverksamhet planeras har besökts under två tillfällen 2016 och område 

där täktverksamhet bedrivits historiskt har besökts två gånger under 2017.  

Inventering inför planerad utökning 

Inventeringsområdet är knappt 100 ha stort och består till största delen av 

alvarmark. Anledningen till att området omfattar andra ytor än de som är 

ansökt verksamhets- och brytområde är att alternativa utformningar har 

övervägts. För att kunna göra en korrekt värdering av olika alternativa 

utformningars naturvärden omfattade inventeringen även andra potentiella 

brytområden än det nu ansökta huvudalternativet.   

I den östra delen rör det sig främst om större sammanhängande alvar på 

kalkhäll med tunna vittringsjordar. Området utgör en del av Stora alvaret. Det 

inventerade området omges av stenmurar och stängsel men betas inte. 
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Naturmiljön är trots det öppen. En relativt stor andel av inventeringsområdet 

utgörs av mark som avbanats. Avbaningen har gjorts vid olika tillfällen och 

den tidigaste avbanade marken börjar återfå karaktär av alvar. 

Nästan hela det inventerade området bedöms hålla någon naturvärdesklass, 

se figur 6.5.4. Endast enstaka små objekt bedömdes ha lågt naturvärde. 

Totalt identifierades sju objekt med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), 22 

objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och sju objekt med 

naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Inga objekt bedömdes vara av 

naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde). 

Figur 6.5.4. Klassningar utifrån utförd naturvärdesinventering. Bokstäverna refererar 

till en närmare beskrivning av delområdet och återfinns i naturvärdesinventeringens 

rapport. 

Det inventerade området hyser generellt ett högt naturvärde. Det är främst 

den välutvecklade naturtypen alvar med inslag av vätar, fuktstråk och 

blottade berghällar som bidrar till naturvärdet. Markerna närmast täkten har 

banats av i omgångar och hyser generellt ett lägre naturvärde. Med tiden 

återkoloniseras de dock av alvarvegetation. 

Merparten av det inventerade området utgörs av Natura 2000-naturtyper, 

främst alvar (Naturvårdsverkets benämning 6280) men även mindre arealer 

med fuktängar (6410), kalkgräsmarker (6210) och basiska berghällar (6110). 

Av specifikt planerat brytområde utgörs arealen av 31,9 ha alvar, 0,3 ha 

fuktäng samt 18,2 ha övrig mark. 
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I det inventerade området förekommer kalkkrassing, alvarmalört och 

svartfläckig blåvinge, arter som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1. 

Även nio arter av fladdermöss har observerats i eller strax utanför 

inventeringsområdet. 

Inventeringsområdet utgör en liten del av Stora Alvaret och motsvarande 

naturtyper och artförekomster finns i hela detta stora område på södra 

Öland. 

Inventering av historiska täktområden inklusive befintligt brytområde 

fram till brytfront 

I området finns två vattenfyllda partier, Stensjön i sydväst och Kalkbrottssjön 

i de centrala delarna 

I de äldsta delarna i sydväst, där kalkbrytningen avslutades i början av 1900-

talet, har en alvarliknande vegetation återetablerat sig. Här finns även 

gräsmarker på tjockare jordar där högväxta gräs börjat dominera. Norr om 

Kalkbrottsjön finns en våtmark som har en grund, öppen vattenspegel under 

stora delar av året. I övrigt domineras området av öppna marker som är mer 

eller mindre glest bevuxna. 

I den nordvästra delen av täktområdet finns ett glest bevuxet område som 

karaktäriseras av upplagshögar bevuxna av buskar och småträd samt 

ruderatväxter. Väster respektive öster om detta område finns två gamla 

deponier som numera har avslutats och täckts. 

Stora delar av det inventerade området bedöms hålla naturvärdesklass. Det 

är framförallt de östra delarna, där kalkbrytningen är aktiv eller relativt 

nyligen har avslutats, som vid inventeringen bedömdes ha lågt naturvärde. 

Totalt identifierades nio objekt med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), 26 

objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och sex objekt med 

naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Inga objekt bedömdes vara av 

naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde). Se figur 6.5.4. 

Endast ett mindre område i inventeringsområdets sydvästra del bedömdes 

utgöra Natura 2000-naturtyp, nämligen 6280 Alvar. 

Merparten av de västra delarna av inventeringsområdet hyser påtagligt eller 

högt naturvärde. I dessa delar har alvar och kalkgräsmarker börjat 

återetableras, samtidigt som det i vissa delar har skapats buskrika marker 

som är värdefulla för bland annat småfåglar. Här finns även Stensjön som 

med sitt öppna vatten skapar variation i det omgivande alvarlandskapet och 

ger förutsättningar för en större mångfald bland t.ex. fåglar, fladdermöss och 

insekter. Det finns en tydlig gradient i inventeringsområdet, där de äldsta 

delarna i sydväst hyser de högsta naturvärdena och värdena sedan blir lägre 

ju längre österut man kommer - i takt med att det är allt kortare tid sedan 

marken bröts ut. 
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Artskyddsförordning (2007:845) 

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i 

artskyddsförordningens bilagor. De växt- och djurarter som är markerade 

med ett N i bilaga 1 till artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla 

kraven i EU:s habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla 

övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län.  

I Artskyddsförordningen 4-9 §§ finns detaljerade bestämmelser om 

fridlysning. Där verkställs bemyndigandet i 8 kap miljöbalken att föreskriva 

om förbud mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta 

bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon, samt mot att ta bort, skada 

eller ta frön eller andre delar från vilt levande växter.  

I 4, 5 och 7 §§ fridlyses arter av djur och växter i hela landet på grund av 

bestämmelser i habitatdirektivet, eller till följd av ett internationellt åtagande. 

Dessa arter är förtecknade i bilaga 1 artskyddsförordningen. I 6, 8 och 9 §§ 

fridlyses arter av djur, växter  och  svampar  som  upptagits  i  

artskyddsförordningens  bilaga  2.  Av bilagan framgår också om 

fridlysningen gäller i hela eller delar av landet. (Naturvårdsverket, 2009). 

Enligt 7 § i Artskyddsförordningen är det för växtarter som i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen markerats med N, förbjudet att avsiktligt plocka, 

samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra dem i deras naturliga 

utbredningsområde i naturen.  Förbudet gäller alla stadier i växternas 

biologiska cykel. (Naturvårdsverket, 2009). 

Enligt 8 § Artskyddsförordningen är det i fråga om de vilt levande kärlväxter, 

mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till förordningen 

förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 

exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller andra delar. Med 

att skada arten bör även avses åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten 

genom att till exempel de hydrologiska förhållandena på artens växtplats 

förändras. (Naturvårdsverket, 2009). 

Dispens från förbudet i 8 § får i det enskilda fallet enligt 15 § ges av 

Länsstyrelsen under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig 

lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

Inom planerat brytområde förekommer växtarten kalkkrassing. De aktuella 

exemplaren kommer att förstöras när brytning utförs. Bedömningen 

avseende påverkan och behov av dispens redogörs för i avsnitt 7.7. I samma 

avsnitt redogörs för påverkan på övriga arter som listas i 

artskyddsförordningens bilaga 1.  

6.6 KULTURMILJÖ 

Öland är välkänt för den rika förekomsten av kulturmiljövärden inkluderat 

fornlämningar.  

Två registrerade fornlämningsobjekt finns inom planerat och befintligt 

verksamhetsområde, se figur 6.6.1. Fornlämning RAÄ Södra Möckleby 48:1, 

en övertorvad rund stensättning finns inom planerat brytområde (Bild 6.6.1). 
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Enligt noteringar i Riksantikvarieämbetets register är stensättning åtta meter i 

diameter och 0,3 m hög. I övrigt beskrivs den som: 

”Övertorvad med ett flertal synliga kalkstenar 0,2-0,7 m st och ett fåtal 

synligagråstenar 0,2-0,5 m st. Mittblock, granit 0,8 m h och 1,7x1,5 m st. 

Delvis tydlig kantkedja 0,1 m h av 0,3-0,5 m st kalkstenar.”  

 

Bild 6.6.1 Fornlämning RAÄ Södra Möckleby 48:1, en övertorvad rund stensättning 

Under hösten 2017 har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk 

förundersökning enligt 2 kap 13 § Kulturminneslagen av RAÄ Södra 

Möckleby 48:1. Hanteringen om eventuell utgrävning av denna fornlämning 

sker i separat ärende och omfattas inte av denna täktansökan.   

En fornlämningsyta är registrerad vid platsen för personal- och 

kontorsbyggnad men eftersom denna yta är en del där täktverksamhet 

bedrivits finns eventuell fornlämning inte kvar.  

Hela nuvarande och planerade täktområdet ligger inom kulturmiljövårdsplan 

Sydvästra Ölands odlingslandskap. Området är ca 25 000 hektar stort och 

karaktäriseras av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen 2001) som ”typisk 

bebyggelse och markanvändning”. Delområde K20, Alunbruken i 

Degerhamn, är det mest närliggande beskrivna området och med fokus på 

alunbruket och dess närhet. 
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Figur 6.6.1 Inom det planerade verksamhetsområdet och dess omgivningar finns ett 

fåtal fornlämningar. Kartunderlag från Riksantikvarieämbetet. (© Metria) 

6.7 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH PROGRAM 

Mörbylånga kommuns gällande översiktsplan benämns Översiktsplan 2014 

med antagandedatum 24 mars 2015. 

Översiktsplanen delar in kommunen i tre områden, norra, mellersta och 

sydöland och redovisar förslag till utveckling och bevarande inom områden 

såsom bostäder, fritid och vattenförsörjning mm. Albrunna ingår i område 

sydöland. Inga specifika förslag till utveckling eller markanvändning för 

täktområdet ges i planen men cementindustrin i Degerhamn nämns som en 

stor arbetsgivare.  Södra Möckleby utpekas som mycket högt prioriterat 

område för vattenförsörjning. I avdelning om verksamheter och areella 

näringar markeras täktområdet i Albrunna som riksintresse för 

mineralutvinning samt ämnen och mineral. Vidare anges 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. 

Det finns inget kommunalt naturvårdsprogram för Mörbylånga kommun. Det 

finns inga detaljplaner som berör vare sig täktområdet eller närliggande 

områden. Området sydost om planerat brytområde samt område runt 

Albrunna by omfattas av Landskapsbildsskydd. 
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6.8 MILJÖMÅL 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen 

beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 

kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. 

De sexton nationella miljökvalitetsmålen har i varje län även anpassats och 

preciserats i form av regionala mål. Länsstyrelserna har ansvaret för att 

regionalt anpassa, precisera och konkretisera alla miljökvalitetsmål förutom 

miljömålet Levande skogar som Skogsstyrelsen ansvarar för. Länsstyrelsen i 

Kalmar och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för Kalmar 

län. De har i och med det också ett ansvar för att följa upp och utvärdera de 

regionala miljömålen och det regionala miljömålsarbetet. I samverkan med 

andra myndigheter ska länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ta initiativ till och 

föreslå åtgärder för att nå målen. 

Enskilda kommuner har ansvaret att se till att miljömålen uppfylls på lokal 

nivå. Kommunerna har i olika omfattning formulerat sina lokala miljömål. 

Nedan lämnas en redovisning av de miljökvalitetsmål som antas vara 

berörda av den planerade verksamheten. 

Tabell 6.8.1 Nationella miljökvalitetsmål relaterade till den ansökta verksamheten. 

 

Ingen övergödning 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 

vatten. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 

vatten. 

Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges 

omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella 

överenskommelser. 

Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt 

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

Så berör aktuell verksamhet 

Transporterna ger upphov till utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt sker ett visst utsläpp till 

vatten av övergödande ämnen. Utsläppen bedöms dock vara obetydliga och inverkar inte på 

möjligheten att miljömålet kan uppnås. 
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Levande sjöar och vattendrag 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas 

Urval av precisering av miljökvalitetsmålet 

Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med 

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer 

bibehållna. 

Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar 

för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur  

Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.  

Så berör aktuell verksamhet 

Verksamheten påverkar lokalt hydrogeologin i området kring täktverksamheten och förändrar flödet.  

I verksamheten sker sprängning. Vid dessa sprängningar kan odetonerat sprängämne i form av kväve 

följa med ytvatten till recipient, den beräknade faktiska mängden kväve förväntas bli så liten att 

verksamheten inte påverkar miljömålets möjlighet att uppnås. I sötvattenmiljö är kväve normalt inte 

begränsande näringsämne ur övergödningssynpunkt.   

I verksamheten kan det uppstå läckage från arbetsmaskiner, om ett läckage når recipient kan detta 

påverka vissa delar i miljömålet. Pumpgroparna har en viss oljeavskiljande funktion och med en 

fungerande egenkontroll bedöms inte verksamheten påverka miljömålets möjlighet att uppnås. 

 

 

 

 
Frisk luft 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot 

sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn 

till personer med överkänslighet och astma. 

Så berör aktuell verksamhet 

Arbetsmaskiner och transporter ger upphov till utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och VOC. 

Arbetsmaskiner samt transporterna ger upphov till utsläpp av kväveoxider vilka bidrar till bildningen 
av marknära ozon. 

Sett ur ett större perspektiv och beaktat att Cementa använder miljöbränsle bedöms utsläppen vara 

försumbara och inte inverka negativt på möjligheterna att uppnå miljömålet. 
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Grundvatten av god kvalitet 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som markanvändning, uttag 

av naturgrus, tillförsel av föroreningar m.m., 

Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av 
grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön har god kemisk och kvantitativ status. 

Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i 
källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller 

djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer. 

Så berör aktuell verksamhet 

Brytning kommer att ske under grundvattenytan och inläckande grundvatten kommer att samlas upp 

och ledas bort. Därmed kommer det att ske en sänkning av grundvattenytan inom och omkring 

brytningsområdet. 

En hydrogeologisk utredning visar att sänkningen inte kommer påverka grundvattnet på så sätt att 

det inverkar negativt på möjligheten att miljömålet ska uppnås. 

 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 

ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 

ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd. 

Så berör aktuell verksamhet 

Täktverksamheten kommer att ta oexploaterad alvarmark i anspråk. 

Täktverksamheten ger upphov till en biotop som möjliggör en livsmiljö för nya arter i området, t.ex. 

klippväggar som med hjälp av mänskliga insatser kan utgöra häckningsplats för t.ex. backsvala, 

lodrätta klippväggar erbjuder livsmiljö för olika mossor och lavar. På detta sätt bidrar verksamheten 

till att uppnå miljömålet. 
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Begränsad klimatpåverkan 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  

 

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.  

 

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den 

förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta 

mål. 

Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären 

på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppm 

koldioxidekvivalenter). 

Så berör aktuell verksamhet 

Transporter till och från anläggningen, samt arbetsmaskiner inom täkten bidrar med försumbara 

utsläpp av växthusgaser.  

 

Verksamheten bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljömålet. 

 

 

 

God bebyggd miljö 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, 

anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig 

bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade.  

Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett 

sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.  

Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är 

integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av 

infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt 

klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.  

Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, 

säkra och effektiva gång- och cykelvägar.  

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 

tillgänglighet. 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.  



 
 
 

 
 
 

Miljökonsekvensbeskrivning • Ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten m.m. på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun, 
Kalmar län | 37 

Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad 

samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.   

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller 

andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 

resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor 

används.  

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet 

förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt 

samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Så berör aktuell verksamhet 

Verksamheten levererar ett material som är beståndsdel i byggnader och konstruktioner. Störningar 

på bebyggd miljö från verksamheten bedöms små eftersom skyddsavstånden är goda. Fortsatt 

verksamhet i redan etablerat täktområde istället för nyetablering bidrar till att begränsa 

ianspråktagandet av ny opåverkad natur.  

 

 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 

kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

Precisering av miljökvalitetsmålet 

Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, kemiska och biologiska 

förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341). 

Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med 

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Så berör aktuell verksamhet 

Täktverksamheten ger upphov till bortledande av vatten som delvis kan nå havet. Kväverester från 

sprängning som leds till kustvattnet kan påverka miljöstatusen. Den kvävemängd som täkten ger 

upphov till är i storleksordningen samma mängd per ytenhet som en åkermark bidrar med genom 

diffust läckage. Det sker kvävereduktion i dammarna på täktområdet samt i efterföljande våtmark 

och/eller översilningen på naturmark. Denna biologiska rening är effektivast på sommarhalvåret. 

Bidraget av kväve till havsmiljö blir på årsbasis marginell. 

Med en god egenkontroll på utsläpp av vatten bedöms inte verksamheten påverka möjligheten att 

uppnå miljömålet. 

 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att verksamheten inte kommer att 

förhindra uppfyllandet av något av miljömålen.  
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6.9 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes 

med miljöbalken 1999. Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda 

miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. 

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer 

eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 

olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med 

utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för bland annat 

timmar, dygn och år. En miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst 

ett av dessa normvärden överskrids.  

Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte 

medverkar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527) 

 olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660) 

 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

 omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

En redovisning av aktuella miljökvalitetsnormer och den planerade 

verksamhetens eventuella påverkan på de samma, redovisas nedan under 

avsnitt 8. 

6.10 DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA 

Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att de allmänna hänsyns-

reglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. Cementas uppfyllande av 

hänsynsreglerna redovisas i ansökan. 

6.11 RIKSINTRESSEN 

Inom och i omgivningen kring det planerade verksamhetsområdet finns ett 

antal olika riksintressen, Figur 6.11.1. Det ansökta brytområdet ligger inom 

riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och riksintresse för 

värdefulla mineraler enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.  

I direkt anslutning till täktområdet finns område utpekat som riksintresse för 

friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

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

miljöbalken och området omfattas även av riksintresse enligt 4 kap. 3 § 

miljöbalken.  Verksamheten avser dock inte någon av de anläggningar som 

anges i 4 kap 3 §. 

En särskild riksintresseutredning är utförd och presenteras i bilaga B 3 under 

flik 6 till ansökan. 

Syftet med riksintresseområden är att uppnå god hushållning med nationella 

resurser och kvaliteter. När ett område pekas ut som riksintresse innebär det 

inte ett absolut skydd mot alla typer av verksamheter inom hela det utpekade 

området. Pågående markanvändning hindras till exempel inte av att ett 

område pekas ut som riksintresse. Utpekandet innebär istället att det ska 
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prövas om en ny verksamhet/åtgärd kan genomföras/utföras utan att det 

medför påtaglig skada på de värden som riksintresset syftar till att skydda. 

Det innebär att en verksamhetsutövare vars verksamhet berörs av ett 

riksintresse behöver ta i beaktande att det ur en nationell synvinkel finns ett 

intresse av att de riksvärden (t.ex. utpekade naturmiljöer eller 

mineralfyndigheter) som finns inom området inte lider påtaglig skada. Detta 

gäller både för de bevarande riksintressena, t.ex. naturvård och friluftsliv och 

för de exploaterande, t.ex. vindbruk och mineralutvinning. Uttrycket ”påtaglig 

skada” är centralt i dessa sammanhang och det finns allmänna råd från 

Naturvårdsverket hur detta begrepp ska tolkas. Allmänna råd är, som 

namnet antyder, råd som ur en juridisk synvinkel är underställda rättskällor 

så som lag, förordning och rättspraxis. Det bör i sammanhanget nämnas att 

gränser för riksintressen ur ett påverkansperspektiv inte är absoluta, även 

verksamheter utanför ett riksintresseområde kan påverka värdena inom 

området och därigenom komma i konflikt med riksintresset. 

 
Figur 6.11.1 Täktområdets riksintresse utifrån 3 kap miljöbalken består av riksintresse 

för dels naturvård och dels värdefulla ämnen och mineral. (© Lantmäteriet) 

6.11.1 Naturvård 

Riksintresset för naturvård är ”Stora Alvaret NRO08078” och omfattar drygt 

25 000 hektar. Av länsstyrelsens registerblad framgår att de samlade 

huvudkriterierna för detta område är  

A -- Område med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper 

eller kombination av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling 

samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på 

land som i vatten. 

B -- Väsentligen opåverkat naturområde 
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C -- Område med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och 

arter 

D -- Område med mycket rik flora/fauna 

E -- Område av mycket säregen och märklig beskaffenhet 

Vidare anges som förutsättningar för bevarande att naturvärdet kan påverkas 

negativt av uteblivet eller för högt betestryck, bergtäkt, bebyggelse, 

skogsodling, utdikning, slitage av känslig vegetation, anläggningar m.m. 

6.11.2 Mineral 

Hela nuvarande och ansökta verksamhets- och brytområdet ligger inom 

område som utpekats som riksintresse för naturvård men även för värdefulla 

ämnen och material, se figur 6.11.1. Riksintresset kopplat till mineral är 

utpekat av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och med kommentaren 

”Råvara för specialcement”. 

SGU beslutade i juni 2015 om nya kriterier för utpekande av riksintressen 

enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.  

De beslutade kriterierna innebär att ett område kan utpekas som riksintresse 

om det uppfyller samtliga tre av dessa villkor: 

1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov. 

2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper. 

3. Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl 

avgränsat, undersökt och dokumenterat. 

6.11.3 Friluftsliv 

Området utpekat som riksintresse för friluftsliv benämns FH 12 Stora Alvaret 

och omfattar nästan 26 000 ha. Området överlappar inte planerat bryt- eller 

verksamhetsområde men ansluter dikt an.  

Som huvudkriterier för riksintresse FH 12 Stora Alvaret anges: 

 Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser 

i natur- och/eller kulturmiljöer. 

 Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. 

6.11.4 Kulturmiljövård  

Cirka 800 m väster om planerat brytområde återfinns riksintresse för 

kulturmiljö Albrunna-Vickleby (tillkomst 1987) och cirka 2,5 km österut ligger 

Gräsgård-Segerstad (tillkomst 1987).  

Av länsstyrelsens registerblad för de två kulturmiljöområdena kan utläsas att 

hoten mot kärnvärdena främst anses vara igenväxning av landskapet. 

Åtgärdsförslag som nämns är att ny bebyggelse ska lokaliseras till befintlig 

dito samt anpassas till lokal tradition.  

Under 2015 kom ett nytt förslag på utbredning av riksintresse för kulturmiljö 

där hela Mörbylånga kommun skulle omfattas – kallat Riksintresset Södra 
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Öland. Detta främst för att förhålla sig till världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap. Det nya riksintresset kommer dock att skilja sig från 

världsarvet, inte bara genom att omfatta ett större område än detta, utan 

även genom att fokusera på alla de värden som här tillsammans kan ge 

uttryck för just det som är det öländska kulturlandskapet. 

Länsstyrelsen har i sitt förslag till nytt riksintresseområde 2015-03-16 

beskrivit värdena inom området under olika rubriker. Rubriken 

Industrimiljöerna innehåller bl.a. följande text: ”Den öländska 

kalkbrukstillverkningen koncentrerades till Degerhamn på grund av den 

större bränsletillgången där. Vid slutet av 1800-talet byggdes en av de första 

cementfabrikerna här som till viss del tog över det då nerlagda alunbrukets 

byggnader. En ny cementfabrik byggdes i vilken cementtillverkningen fortsatt 

fram till nutid. Till industrimiljön hör även kalkstensbrotten ute på alvaret 

söder om bruket samt vägar och hamnanläggningar för transport och 

utskeppning. Gamla och nya byggnader kopplade till industriverksamheten 

samt spår efter de olika verksamheter som bedrivits kring Degerhamn som 

stenbrott och slagghögar bildar tillsammans ett industrilandskap som på ett 

tydligt och pedagogiskt sätt belyser en betydande del av den öländska 

stenindustrins historia”.  

Beskrivningen framhåller att industrimiljön med dess täktområde har långa 

traditioner och utgör en viktig del av ett levande kulturlandskap. 

6.12 OMRÅDESSKYDD 

I anslutning till och omkring verksamhetsområdet finns områden vilka 

skyddas enligt 7 kap. miljöbalken, Figur 6.5.2. I norr, öster och söder finns 

olika naturreservat och ett Natura 2000-område omgärdar täktområdet på tre 

sidor. Verksamhetsområdet gränsar mot både naturreservat och natura 

2000-området. 

6.12.1 Naturreservat - Stormaren 

Reservatet är 213 ha stort och består av sjön Stormaren med omgivande 

alvarmarker. Berggrunden består av ortoceratitkalksten. Stormaren är en 

alvarsjö med vattenspegel under hela året. Här finns ett rikt fågelliv och en 

spännande flora.  

De två dominerande vegetationstyperna är fårsvingelhed och solvändehed. 

Fårsvingelheden är artfattig och karakteristiska växter i detta område är 

fårsvingel, krypven, storven, vätfibbla och brunört. I solvändeheden 

dominerar ölandssolvända och andra arter i miljön är såpört, bergsskrabba, 

alvarglim, kalkkrassing, stenmalört, backtimjan, fältvädd och lavar som 

masklav och snölav. Små områden består av hällmarksalvar. I södra delen 

har dessa hällmarksalvaren inslag av karst och här finns öppna sprickor med 

tydliga spår av snäckbete. Andra sprickor är mer eller mindre jordfyllda och i 

dem finns bl. a. tulkört, buskviol, oxbär, ölandsmåra och getrams. 

I området finns rödlistade insektsarter exempelvis rosenvingad gräshoppa.  
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Området är klassat som riksintresse för naturvården och ligger inom 

landskapsbildskyddat område på Stora alvaret. I naturreservatet ingår 

Stormarens fågelskyddsområde. Hela reservatet är även Natura 2000- 

område både enligt art/habitat och enligt fågeldirektivet. Det är också klassat 

som ett nationellt bevarandeområde för odlingslandskapet och har klass 1 i 

bevarandeprogrammet för länets odlingslandskap. Stormaren är ett klass 1-

objekt i våtmarksinventeringen som utfördes 1993. 

Reservatet har sitt formella utpekande genom ett beslut 2002 (reviderat 

2013) och har även en beslutad skötselplan. Syftet med reservatet är att 

bevara och förstärka områdets höga natur- och kulturvärden. Syftet ska nås 

genom att: 

 Områdets skötsel grundas på den traditionella markanvändningen, dvs 

bete.  

 Mångfalden av växtsamhällen som är representativa för alvaret ska 

bevaras,  

 Mångfalden av växt- och djurarter knutna till alvaret ska bevaras i 

reproducerande populationer.  

 En öppen landskapsbild ska prägla reservatet  

 Kulturhistoriska spår och lämningar ska synas som en del i dagens 

markanvändning.  

 Stormaren ska vara en alvarsjö där öppna och kransalgsrika 

vattenytor dominerar men där inslag av ag, bunkestarr och vassar 

också finns. 

6.12.2 Naturreservat – Mellstaby 

Detta grusalvar kan vid midsommartid lysa gult av Ölands landskapsblomma, 

ölandssolvändan. På sina håll har inlandsisen lagt strängar av krossat berg, 

morän, på kalkstenshällen. På dessa moränlager har det bildats torrängar 

med en växtvärld av bland annat fältvedel, vildlin, ängshavre och brudbröd. 

Det finns fuktiga marker med stora sammanhängande bestånd av ölandstok 

på alvaret. Till de höga naturvärdena i reservatet bidrar i hög grad det lilla 

vattendraget Överbäcken som rinner söderut genom området. Bäcken bildar 

en våtmark i sydväst. Längs bäcken finns vackra fuktängar med majviva, 

ängsvädd och ängsnycklar. De fuktiga, tidvis översvämmade markerna har 

lockat till sig en rad vadarfåglar, bland annat sydlig kärrsnäppa, rödspov och 

rödbena. I området finns också ljungpipare och större strandpipare. 

Den biologiska rikedomen är ett resultat av att alvaret av tradition har betats 

av kreatur. Betet började redan under stenåldern och har fortsatt in i vår 

egen tid. Om människans närvaro vittnar också fornlämningar som 

stensträngar, rester av forntida hägnader för kreaturen. Här finns också 

gravar i form av stensättningar och rösen från järn- och bronsåldern, samt 

gamla vägar och stigar som troligen började användas redan under 

forntiden. 

Beslut och skötselplan för området är fattat 2005. Området är 216 ha stort. 

Syftet med reservatet är att bevara ett varierat och betespräglat alvar med de 

värdefulla naturtyperna gräsmarker på kalkhällar, kalkgräsmarker, nordiskt 
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alvar, fuktängar med blåtåtel eller starr och uppspruckna kalkstenshällmarker 

samt de typiska växt- och djurarter som är karaktäristiska för området i 

gynnsamt tillstånd.  

Ändamålet ska tryggas genom att området hålls i en väl avvägd, 

naturvårdsinriktad beteshävd. Återkommande röjning av buskvegetation och 

sly ska ske för att bibehålla och i vissa delar återskapa ett glest buskbevuxet 

alvar, där stenmurar, fornlämningar, m.fl. spår efter äldre brukande är 

synliga. Typiska, hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter som finns 

inom området ska ha reproducerande populationer. 

6.12.3 Naturreservat – Kvinnsgröta 

Överbäcken, som slingrar sig över alvaret, skapar förutsättningar för typiska 

fuktängar med stora tokbestånd. Längst i öster finns ett par mindre 

inhägnader, avgränsade med stenmurar. Dessa betas sedan länge av 

mjölkkor och har någon gång varit gödslade. Längst västerut i området finns 

resterna av en husgrund av järnålderstyp, med tydliga rester av väggar och 

vallar. Ungefär mitt i området ligger ett antal stensträngar och tre forntida 

gravar. Här finns även några vaktarkojor. Herdarna som vaktade byns får var 

ofta inhysehjon och de byggde kojorna till skydd mot väder och vind. 

I väster breder stora hällmarker ut sig med typiska mosskuddar och fetknopp 

av olika slag. Här finns även ett rikt insektsliv. I de östra delarna av området 

löper ett antal höjdryggar i nordsydlig riktning. Uppe på de artrika torrängarna 

växer betesgynnade växter som kattfot, vårförgätmigej, jordklöver och 

sandmaskros. Getväpplingen är en annan växt typisk för de kalkrika 

öländska jordarna. Alvartypen av getväppling skiljer sig från övriga genom att 

vara lågvuxen samt genom att blomfärgen varierar, från ljusgul till orange 

och purpur. Blomningen sker i juni och juli. 

Beslut och skötselplan för området är fattat 1994 med vissa revideringar 

2005. Området är 139 ha stort. 

Målet för skötseln av naturvårdsområdet ska vara att bevara ett betespräglat 

alvarområde i välbetat skick. Särskild vikt skall läggas vid att bevara och 

återskapa mångfalden av miljöer med djur- och växtarter som är speciella för 

alvarmark samt en öppen landskapsbild. 

6.12.4 Naturreservat - Albrunna 

Den största delen av reservatet utgörs av grusalvar där mängder av vätar 

och fuktängsfragment däms av uppstickande berggrundsplintar. Området 

gränsar i väster till byn Albrunna, dess åkermark och till Albrunna lund. 

Gränsen mellan alvar och lund är slående. En stenmur skiljer de båda 

markslagen åt. 

I reservatet trivs arter som älväxing, ängsvädd och blåtåtel. Här finns även 

mer sällsynta arter. Filtsolvändan, en varitet av ölandssolvändan, växer här, 

liksom den sällsynta växten småtörel. Bland de fjärilar som är kända från 

Albrunna alvar kan fårsvingelminerarmalen nämnas. I Sverige förekommer 
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den endast på öländska alvarmarker. Den lerfärgade rotfjärilen är inte känd 

från någon annan öländsk lokal än Albrunna alvar. 

På Albrunna alvar finns flera fornlämningar, bland annat de båda 

stensättningarna Södra och Norra Vitrör. I anslutning till fuktstråket i söder 

finns andra stensättningar. I det stora flyttblocket här har man funnit ett flertal 

skålgropar. De flesta andra fornlämningar återfinns längs höjdryggen utmed 

alvarets västra sida. 

Beslut och skötselplan för området är fattat 1994 med vissa revideringar 

2005. Området är 463 ha stort. 

Målet för skötseln av naturvårdsområdet ska vara att bevara ett beteshävdat 

alvarområde. Särskild vikt skall läggas vid att bevara och återskapa 

mångfalden av miljöer med djur- och växtarter som är speciella för alvarmark 

samt en öppen landskapsbild. 

6.12.5 Natura 2000-område – Stora Alvaret 

Natura 2000-området Stora Alvaret (områdeskod SE0330176) angränsar på 

tre sidor till planerat brytområde, se figur 6 och 7. Området är 26 000 hektar 

stort och en bevarandeplan finns framtagen för området. Av 

bevarandeplanen framgår att syftet med Natura 2000-området är att bevara 

ett säreget och betespräglat alvarlandskap med dess värdefulla naturtyper 

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

Bland verksamheter m.m. som generellt kan påverka naturtyperna och 

arterna negativt nämns. 

 Störd hydrologi i och utanför Natura 2000-området genom t.ex. 
avvattningsföretag och rensning av befintliga diken, anläggning av 
dammar, sprängning, djupborrning samt framförande av motorfordon 
i vattenmiljöer. 

 Exploatering för samhällsbyggande och infrastruktur samt förändrad 
markanvändning, t.ex. skogsplantering, täktverksamhet och annan 
exploatering. 

6.13 KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE 

Från det planerade brytområdet till närmaste bostad (Albrunna by) är det 

omkring 1,8 km från den del av planerat brytområdet som ligger längs norrut. 

Liknande avstånd föreligger till Pilekulla som ligger norr om täkten. Från den 

östra brytfronten är det ca 2,5 km till Albrunna och 2,3 km till Pilekulla. 

Albrunna är den närmast belägna samlade bebyggelsen, se Figur 6.13.1. 

Cirka 800 meter nordväst om brytområdet finns en skjutbana med några 

byggnader men däremot ingen bostad. Avståndet mellan transportväg och 

bostadshus är omkring 75 meter som lägst.  
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Figur 6.13.1 Streckad linje markerar 1000 m avstånd från gränsen av brytområdets 

yttre sträckning. Skyddsavstånden till närboende är goda. (© Lantmäteriet) 

 

7 MILJÖKONSEKVENSER 

7.1 INVERKAN PÅ GRUNDVATTENNIVÅER 

7.1.1 Påverkan och konsekvenser 

För att täkt ska kunna bedrivas under grundvattennivån behöver denna 

sänkas genom att inläckande grundvatten pumpas bort. Bortledningen 

kommer att resultera i en avsänkning av grundvattennivån inom 

brytningsområdet ner till som lägst nivå + 6 m. Avsänkningen kommer att ske 

successivt allteftersom brytningen fortskrider och nå sin maximala utbredning 

vid full utbrytning av täkten. Om pumpningen upphör efter att brytningen 

upphört kommer en vattenyta att inställa sig i på en opåverkad nivå som står 

i kontakt med omgivande grundvatten i kalkberg. Nivå och form på denna 

vattenyta avviker något från den grundvattennivå som rådde innan täkten 

eftersom grundvattenytan inom kalkberget inte är horisontell vilket däremot 

den skapade nivån i en täktsjö är. Både grundvatten- och ytvattennivåer 

kommer att fortsätta variera med tiden inom en huvudsakligen årlig 

återkommande cykel.  

Efterbehandlingen kan alternativt genomföras som ett ”torrt” alternativ där 

vattnet leds bort från täktområdet. Detta berörs närmare i avsnitt om 

efterbehandling samt i bilaga C till ansökan under flik 12.  



 
 

 

 
 

46 | 10229709  • Ansökan Cementa 

Utifrån olika befintliga geologiska- och hydrologiska underlag samt 

fältundersökningar i form av hydrauliska tester 2005 har en 

grundvattenmodell för det aktuella området upprättats och kalibrerats. Denna 

har sedan använts i den hydrogeologiska utredningen, bilaga B2 under flik 5, 

för att beskriva påverkan på grundvattenförhållanden vid utbrytningen av 

täkten. I utredningen beskrivs bland annat mer ingående hur modellen har 

byggts upp och vilka antaganden som gjorts. 

I Figur 7.1.1.1 redovisas influensområdet vid en trycksänkning på 0,3 m i 

berggrunden vid en maximal avsänkning av grundvattnet inom täkten. 

Beräknad påverkan på grundvattenytans läge jämfört med nuläget sträcker 

sig upp till ca 350-450 meter från brytgräns, beroende på riktning, enligt figur 

7.1.1.1. Trycksänkningen i berggrunden når något längre ut från täkten än 

avsänkning av grundvattenytans läge och beräknas kunna sträcka sig upp till 

ca 470 meter från brytgräns. 

Inom detta influensområde finns inte någon känd dricksvattenbrunn eller 

brunn för annat ändamål (energibrunnar etc.). Någon påverkan på enskilda 

brunnar kan således ej förutspås. 

 
Figur 7.1.1.1 Grundvattenhydraulisk påverkan Nuläge jämfört med Framtid.  

Trycksänkning i kalkberget avser gräns för beräknad trycksänkning om 0,3 m och  

representerar här gräns för påverkansområde för grundvatten för sökt utvidgad  

brytning. Färgade fält avser avsänkning av grundvattenytans läge. Figur från 

hydrogeologisk utredning.  

 

Modellen har även använts för att beräkna en sannolik situation utan 

bergtäkt, d v s hur det förmodligen kan ha sett ut innan brytning påbörjades 

inom området. För denna situation finns inga mätdata, men genom att i den 

kalibrerade modellen ta bort bergtäktsområden kan en situation simuleras 

som visar hur det sannolikt såg ut före etablering av täkt.  
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Genom att jämföra nuvarande situation med situation före bergtäkt kan 

nuvarande grundvattenhydraulisk påverkan visualiseras. Detta kan användas 

som underlag för vidare studier av huruvida denna predikterade påverkan 

skulle ha medfört någon effekt för naturmiljön i täktens närområde. 

Avsänkning av grundvattenytans läge bedöms inte påverka det 

växttillgängliga vattnet i någon betydande utsträckning. Jordlagren inom 

förutsebart påverkansområde är tunna och grundvattenytan ligger i allt 

väsentligt nere i kalkstenen. Kapillärstigning upp från grundvattenytan till 

jord, där jordlager förekommer, bedöms inte ske i någon utsträckning som 

inverkar mätbart på det växttillgängliga vattnet. Påverkan på växlighet som 

följd av grundvattensänkning bedöms därför vara liten eller inte påvisbar. 

Påverkan på grundvattenförekomsten bedöms bli liten och uppkommer i 

egentlig mening i det att en mycket begränsad del av förekomsten inte kan 

användas för andra tänkbara ändamål. Den yta av förekomsten som avses 

kan i allt väsentligt anses vara samma yta som brytområdet. 

Inläckande grundvatten vid den utvidgade brytningen härrör från ett 

begränsat område kring täktens norra del. Vattenavledning från denna del av 

täkten sker huvudsakligen österut då det följer markytans storskaliga lutning. 

Någon vattenbalansförändring som följd av denna vattenhantering förutses 

därför inte uppkomma.   

Ytliga sammanhängande jordlager saknas mer eller mindre vilket gör att 

någon grundvattenyta i lös jord inte föreligger. 

7.1.2 Skyddsåtgärder 

Genom att fortsatt mäta och analysera grundvattennivåer säkerställer 

Cementa att ingen påverkan på grundvattennivåerna sker utan Cementas 

kännedom. Kontrollen kommer att ske inom ramen för Cementas 

kontrollprogram. 

7.1.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd. Området efterbehandlas enligt rådande beslut och pumpning av 

vatten upphör. Det innebär i sin tur att en täktsjö inställer sig. 

7.1.4 Samlad bedömning 

Den planerade grundvattenbortledningen bedöms vid maximal bortledning 

kunna påverka grundvattennivån inom beräknade influensområden med den 

största påverkan närmast brytningsområdet. Vad avser påverkan på 

närliggande brunnar, vilka återfinns först på stora avstånd, och 

grundvattenförekomster bedöms dessa inte påverkas negativt av den 

planerade verksamheten. De närliggande naturvärden som pekats ut 

bedöms inte heller påverkas negativt av den planerade sänkningen av 

grundvattennivån. 
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Inom förutsebart påverkansområde för ytligt grundvatten finns mindre 

områden norr om täkten som i naturvärdesinventering Bilaga B 6 under flik 9 

till ansökan karterats som naturtyp fuktängar och även angetts som 

vattenmiljöer (vätar). Dessa ytor ligger även till huvudsak inom förutsebart 

påverkansområde för nuvarande brytning (figur 9), indikerande att påverkan 

på grundvattennivåer inte inverkat i någon större utsträckning på naturtypen 

ifråga. 

7.2 UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN 

7.2.1 Påverkan och konsekvenser 

Vatten 

Inläckaget av grundvatten i täkten kommer att öka successivt allteftersom 

området bryts ut. För en framtida situation, vid fullt utbruten täkt beräknas 

den totala vattenbortledningen av grund- och nederbördsvatten kunna uppgå 

till lite drygt 900 000 m3/år. 

Omkring 200 000 m3 leds mot Stensjön medan resterande huvudsakligen 

leds till sedimentationsdamm i sydost (en mindre andel infiltrerar mot söder 

från pumpgropen i södra kanten av täktområdet).  

Ovanstående volymer ger att omkring 700 000 m3 årligen kommer att ledas 

till sedimentationsdammen i sydost. Befintligt markavvattningsföretag finns 

ca 1000 m öster om planerat brytområdes ostligaste gräns. För 

båtnadsområdet kring avvattningsföretagets vattendrag/dike är motsvarande 

avstånd omkring 750 m. Sedan vattenavledning i täkten påbörjades har detta 

båtnadsområde teoretiskt sett fått en mindre mängd vatten då mycket vatten 

från täkten har avletts västerut (vattendelaren i täkten ligger i den västra 

delen av täktområdet). Numera samt i aktuell ansökan sker även en ökad 

avledning österut. Detta vatten hade dock nått båtnadsområdet naturligt i det 

fall det inte hade funnits någon bergtäkt. 

 

Kväve 

Verksamheten medför att ytvatten inom verksamhetsområdet kan komma att 

innehålla förhöjda halter av främst kväve. Kvävet kommer från små rester av 

odetonerat sprängmedel som alltid uppkommer vid sprängningar i täkter. 

Kvävehaltigt vatten kan påverka vattenkvalitén i en ytvattenrecipient negativt 

genom övergödningseffekter.  

En studie har visat att mängden kvarvarande totalkväve i materialupplag i en 

bergtäkt varierar mellan 0,3 – 2,7 g Tot-N/ton (Sjölund, 1997). Vid en 

normalproduktion på 400 000 ton per år skulle detta innebära en 

kvarvarande kvävemängd på mellan 120 – 1080 kg totalkväve på det 

producerade materialet. Vid maximal produktion (900 000 ton) är 

motsvarande intervall 270 -2430 kg totalkväve. Samma studie har även visat 

att det kväve som bildas efter sprängning till allra största del består av nitrat 

(NO3).  

En sammanställning av uppmätta kvävehalter i utgående vatten från 

sedimentationsdammen i sydost (Svahn, två analyser från 2016) visar på en 



 
 
 

 
 
 

Miljökonsekvensbeskrivning • Ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten m.m. på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun, 
Kalmar län | 49 

medelhalt av Tot-N på 0,5 – 0,7 mg/l. I den hydrogeologiska utredningen 

bedöms inläckaget av grundvatten samt nederbördsvatten i nuläget vara ca 

579 000 m3/år. Detta ger ett medelvärde på mängden utgående kväve från 

sedimentationsdammen på ca 350 kg/år.  

Av den totala kvävemängden kvarvarande i materialupplaget lakas en del ut 

via nederbörd men en förhållandevis stor mängd finns kvar på materialet när 

det levereras ut från anläggningen. Tiden som materialet ligger kvar på 

täktbotten är förhållandevis kort och några upplag på längre tid förekommer 

inte, efter sprängning påbörjas utlastning omgående och fortsätter till dess 

materialet är slut. Inget material, förutom vissa varningsblock/skut, ligger 

utanför brytningsområdet.  

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 våtmark 

som ansluter efter sedimentationsdammen. Denna process är 

temperaturberoende och kommer att ske fortast under varmare årstider. 

Kväve som inte tas upp av växtlighet eller avgår till kvävgas kommer i 

förlängningen att kunna bidra till övergödning. 

Föroreningar 

Då tillrinnande yt- och grundvatten inom brytningsområdet leds bort genom 

pumpning skapas en gradient vilken innebär att grundvatten dras in mot det 

planerade brytningsområdet. Risken för att föroreningar från verksamheten 

sprids in i grundvattnet via sprickor är därmed i stort sett obefintlig. Eventuellt 

spill kommer istället att följa med ytvattnet. Om det når recipienten kan 

vattenkvalitén påverkas negativt och skada såväl djurlivet i vattnet liksom 

bottenlevande organismer samt växter och fåglar.  

Det finmaterial som finns naturligt i t.ex. avbaningsmassor och det som finns 

i materialet som produceras i täktverksamheten kan vid utsläpp i vatten ge 

en negativ påverkan på växter och djur. Analyser utförda på utgående vatten 

från sedimentationsdammen i sydost (Svahn 2016) visar på relativt låg 

turbiditet (FNU) med ett medelvärde på 2,1 (+/- 2,0). 

7.2.2 Skyddsåtgärder 

Vatten 

Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms nödvändiga.  

Kväve 

Kväve i avledande vatten kommer att tas upp av befintlig växtlighet samt 

avskiljas från vattnet i mikrobiella processer. Viss rening kommer att ske i 

sedimentationsdammen. 

Föroreningar 

Kemiska produkter, inklusive dieselolja, kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att det vid ett eventuellt utsläpp inte kan nå grund- eller ytvatten. All 

dieselolja som hanteras ute i täkten kommer att förvaras i godkända ADR-

tankar. Tankplatsen vid kontoret är hårdgjord för att förhindra att spill når 

mark och grundvatten och dessutom är cisternen dubbelmantlad. All 
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hantering av kemikalier och petroleumprodukter kommer att ske varsamt. 

Absorberingsmedel, spillberedskap, kommer att finnas lätt tillgängligt för att 

användas vid ett eventuellt spill för att på så vis förhindra spridning till 

ytvatten. Vidare kommer förvaring av t.ex. smörjoljor, motoroljor, hydrauloljor, 

fetter och liknande kemiska produkter att ske på i begränsade kvantiteter i 

låsbara utrymmen. 

Allt tillrinnande yt- och grundvatten i brytningsområdet kommer att tas 

omhand och ledas från området via pumpgropar. Genom att pumparnas 

insug är belägna under vattenytan finns en viss oljeavskiljande funktion. Vid 

ett eventuellt spill finns möjlighet att stänga av pumpen i pumpgropen eller 

utflödet i från dammen. Därefter kan petroleumprodukter samlas upp och 

omhändertas. Risken för att föroreningar från verksamheten sprids till grund- 

eller ytvattnet bedöms som liten. 

Suspenderat material i det vatten som leds eller pumpas bort från 

brytningsområdet kommer att sedimentera i dels i pumpgropen och dels i 

sedimentationsdammen. Även utformningen av dammen har anpassats för 

att vattnets rörelse i dammen ska gynna sedimentering. Detta kan skapas 

genom att t.ex. sprida vattnet vid inflödet över en så stor yta som möjligt eller 

att ha vegetationszoner i dammen.  

Kontroll av bl.a. kvävehalter, oljeindex och suspenderat material i utgående 

vatten från verksamheten kommer att ske inom ramen för det 

kontrollprogram, vilket enligt Cementas förslag till villkor ska upprättas för 

verksamheten senast sex månader efter det att beslut om tillstånd till 

verksamheten vunnit laga kraft. 

7.2.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd. Miljökonsekvenser som ett resultat av bortledning av tillrinnande yt- 

och grundvatten kommer då inte att uppstå.  

7.2.4 Samlad bedömning 

Den mängd vatten som leds bort från verksamheten bedöms inte påverka 

det närliggande markavvattningsföretaget negativt. De analyser av som 

utförts på utgående vatten visar på att verksamheten inte kommer att ha 

någon negativ påverkan på recipienterna.  

7.3 UTSLÄPP TILL LUFT 

7.3.1 Påverkan och konsekvenser 

Den planerade verksamheten kommer att påverka luften genom 

avgasutsläpp från den mobila maskinparken, interna transporter inom 

verksamhetsområdet och genom trafik till och från området. 

De skadliga föroreningarna från fordon och maskinparken består 

huvudsakligen av koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), kolväten (THC), 

partiklar (PM10), kolmonoxid (CO) och svaveloxider (SOx). 
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Konsekvenserna av utsläppen är bl.a. att kolväten i samverkan med 

kväveoxider i atmosfären bildar marknära ozon, som kan ge skador på skog 

och gröda. Många kolväten är också skadliga för människors hälsa. 

Kväveoxider och svavel bidrar till försurningen av mark, skog och akvatiska 

ekosystem. Kväveoxiderna har också en gödslingseffekt på skog och mark. 

Den ökande halten av koldioxid bidrar därutöver till att förstärka den naturliga 

växthuseffekten. 

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. Damning inom 

täkten bedöms främst vara ett arbetsmiljöproblem. Det något grövre 

totaldammet kommer att orsaka neddamning av mark och vegetation inom 

maximalt någon eller några hundra meter från täkten enligt resultat i en 

rapport från MinBaS II (MinBaS II, Rapport nr 3.1a-4). Den förhärskande 

vindriktningen är enligt uppgifter från SMHI sydvästlig. Från täkten sett finns 

inga bostadshus i nordostlig riktning. Däremot ligger naturreservat och 

Natura 2000-området Stora Alvaret i denna riktning. Påverkan avseende 

damning utanför verksamhetsområdet kommer att öka allteftersom avbaning 

och brytfront flyttas österut. 

7.3.2 Skyddsåtgärder 

Cementa kommer att ha en väl underhållen maskinpark som fortlöpande 

förbättras. När maskinparken uppdateras beaktar Cementa kravet om att 

bästa möjliga teknik ska användas, vilket bidrar till att begränsa utsläppen av 

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

miljöklass 1. 

Salvan av lossgjord kalksten bevattnas regelbundet och vid behov sker 

dammbekämpning av transportytor genom bevattning. Eftersom varken 

krossning, sortering eller skutknackning sker i täktområdet så är dammande 

moment få.  

7.3.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd. Eftersom efterfrågan på kalkberg i ett större perspektiv är fortsatt stor 

kommer sannolikt likvärdigt antal lastbilstransporter att istället ske någon 

annanstans. Därmed sker troligen likvärdiga utsläpp till luft.  

Om täkten inte fortsätter kommer det inte att ske någon damning till den 

närmaste omgivning till följd av verksamheten.  

7.3.4 Samlad bedömning 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i 

sammanhanget som mycket liten. I föreliggande fall, med vidtagna 

skyddsåtgärder, och med verksamhet utanför tätbebyggt område ses inga 

risker att djur, växter eller kulturvärden på lokal nivå skulle ta skada. 

Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte heller påverka människors hälsa på 



 
 

 

 
 

52 | 10229709  • Ansökan Cementa 

lokal nivå. Verksamheten bedöms vidare inte medverka till att 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, se ovan under avsnitt 6.9 

och nedan under avsnitt 8. 

Påverkan av damningen från verksamheten bedöms utifrån avstånd till 

närboende i den förhärskande vindriktningen bli liten. Närliggande 

naturområden har inte bedömts påverkade av damning vid nuvarande 

situation men skulle så ske kan dammbekämpande åtgärder i form av 

vattenbegjutning på transportstråk mm utföras. 

7.4 TRANSPORTER 

7.4.1 Påverkan och konsekvenser 

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

intern enskild väg mot cementindustrin som ligger ca 4 km bort. 

Transporterna går inte på det allmänna vägnätet.  

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

ca 40 ton per bil kommer antalet fordonsrörelser (in- och uttransporter) 

uppgå till ca 90 stycken per arbetsdag räknat på 220 årsarbetsdagar.  

Vid en maximal produktion på 900 000 ton per år blir antalet fordonsrörelser 

ca 200 stycken per dag.  

Transporterna kommer främst att ske vardagar 06.00-15.30, men kan även 

komma att ske kvällstid fram till 22.00 samt dagtid under helger, när det 

påkallas av särskilda omständigheter, 

7.4.2 Skyddsåtgärder 

Transportvägar inom området ska hålla en så god standard att olycksrisken 

minimeras. Hastigheten för täktvägen mellan täkten och cementindustrin är 

70 km/h.  

7.4.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid täkten upphör när den 

tillståndgivna mängd material brutits och levererats och att täktområdet 

efterbehandlas. 

In- och uttransporterna till täkten kommer därmed i princip att upphöra. 

För att möta behovet av kalksten kommer produktionen att öka vid andra 

täkter alternativt kommer en ny täkt behöva anläggas, vilket bl.a. medför att 

de tunga transporterna till och från dessa anläggningar ökar. 

7.4.4 Samlad bedömning 

De tunga transporterna på den interna vägen mellan täktområde och 

cementindustrin kommer med ansökt normalproduktion att fortgå med 

samma omfattning som i dagsläget. Vid en framtida maximal produktion ökar 

transporterna med 122 % jämfört med dagsläget men en sådan 

produktionsvolym bedöms inte aktualiseras mer än vid enstaka tillfällen. 
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Trafikens påverkan och olycksrisken längs med transportvägen ökar i 

motsvarande grad. 

7.5 BULLER 

7.5.1 Påverkan och konsekvenser 

Buller definieras som allt ljud som inte är önskvärt. För att beskriva buller 

används ljudnivå, vilken mäts i decibel (dBA). Decibel är ett logaritmiskt 

begrepp, vilket innebär att addition från lika starka ljudkällor ökar ljudnivån 

med 3 dBA. De vanligaste ljudmiljöer som människor vistas i ligger mellan 

20-100 dBA.  

0 dBA motsvarar det lägsta uppfattbara ljudet för en människa. Vad som 

betraktas som buller varierar starkt mellan olika personer och även med 

tiden på dygnet. En skillnad i bullernivå på 2-3 dBA ger en knappt hörbar 

förändring, medan 8-10 dBA upplevs som en fördubbling, alternativt 

halvering av ljudnivån. Ljudnivån avtar med 6 dBA per avståndsfördubbling.  

Ljudnivåer kan beskrivas som ekvivalenta (LAeq) eller maximalt momentana 

(LAmax). Med ekvivalent ljudnivå avses den genomsnittliga ljudnivån under en 

viss tidsperiod medan den maximala momentana ljudnivån är den högsta 

uppmätta ljudnivån under samma tidsperiod.  

De begränsningsvärden för buller som enligt nuvarande praxis bedöms 

tillämpbara för täkter framgår av Naturvårdsverkets vägledning om industri- 

och annat verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015). Värdena gäller för 

bl.a. bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap, Tabell 7.5.1.1. 

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-

06 annat än vid enstaka tillfällen.  

För den trafik som verksamheten ger upphov till anger förordning (2015:216 

om trafikbuller vid bostadsbyggnader) följande ”börvärden” för buller från 

trafik:  

 60 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)   

 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Följande moment i den planerande stenbrytningen har generellt stor 

bullerpåverkan: 

 Borrning 

 Krossning och sortering 

 Skutknackning 

 Maskinkörning (grävmaskin, hjullastare, lastbil) 

Cementa har låtit WSP akustik utföra en bullerutredning av den planerade 

verksamhetens transporter, bilaga B4 under flik 7.  

Eftersom brytområdet i nuvarande tillstånd samt i denna ansökan är beläget 

med så pass goda skyddsavstånd till bostäder, och då inga klagomål på 
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täktbuller har förekommit, har utredningen avgränsats till att behandla 

trafikbuller mellan täktområde och cementfabrik. Se figur 4.5.1 för planerad 

transportsträckning. 

Till grund för utredningen ligger beskrivning av verksamheten i form av 

kartunderlag, information om maskinanvändning och drifttider. 

 Digitalt kartunderlag, fastighetskartan samt höjdunderlag i 2m rutnät.  

 Ljudemissionsdata är inhämtade från, av WSP, tidigare genomförda 

ljudemissionsmätningar vid Cementas täkt och fabrik i Skövde.  

 Information om maskinanvändning, hastighetsbegränsningar och 

driftstider kommer från Cementa AB. 

De fordon som används för transporter i och med täktverksamheten är 

förstärkta lastbilar med uppmätt ekvivalent ljudeffekt om 104 dB när fordonet 

framförs med hastigheten 70 km/h, vilket är skyltad hastighet för täktvägen.  

Utredningen bygger på närfältsmätningar av den maskinpark vilken 

användas i verksamheten samt beräkningar som utförts i enlighet med den 

Nordiska beräkningsmodellen för beräkning av externt industribuller (DAL 

32).  

Uppmätta maxnivåer finns ej med för lastbilarna utan beror mycket på 

respektive operatörs hantering av lastbilar och material. Den maximala 

ljudeffektnivån har därför antagits vara 10 dB högre än den sammanvägda 

ekvivalenta ljudeffektnivån för respektive lastbil. 

Bullerspridning från vägen mellan täkt och fabrik har beräknats med 

avseende på industribuller, och så att värsta fall beräknas gentemot gällande 

riktlinjer. Utredningen har gjorts dels för ett fall med 200 fordonsrörelser på 

täktvägen per dag (maximal täktverksamhet, 900 000 årston), dels ett fall 

med 90 fordonsrörelser på täktvägen per dag (nuläge, 400 000 årston). 

Enligt beräkningarna är den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån vid 

bostadsbyggnader, för 90 respektive 200 fordonsrörelser på vägen mellan 

täkt och fabrik, 36 dBA respektive 39 dBA. Dessa nivåer är beräknade vid 

bostaden på fastigheten Degerhamn 4:31. De beräknade ekvivalenta 

ljudtrycksnivåerna vid samtliga bostadshus klarar därmed riktvärden för 

industribuller för arbete under dag-, kvälls-och nattetid. Vid en jämförelse 

med riktvärden i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

föreligger god marginal, se tabell 7.5.1.1.  
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Tabell 7.5.1.1 Naturvårdsverkets riktvärden gällande industribuller samt beräknade 

maximala nivåer vid normalproduktion (90 fordonsrörelser/dag) och maximal 

produktion (200 fordonsrörelser/dag). Även beräknad maximal ljudnivå redovisas. 

Utomhusriktvärden för 

industribuller vid 

områdesanvändning 

bostäder, skolor, 

förskolor och 

vårdlokaler 

Ekvivalent ljudnivå i dB(A) 

Dag kl. 06-18 

Kväll kl. 18-22 

lör-, söndag kl. 06-18 

helgdag kl. 06-18 

Natt kl. 22-06  

50 45 40 

Maximal ljudnivå dB(A, FMAX) 

- - 55 

Högsta beräknade 

nivåer vid bostad 

utifrån bullerutredning 

Ekvivalent ljudnivå i dB(A) 

 

36 (normalproduktion) 39 (maxproduktion) 

Maximal ljudnivå dB(A, FMAX) 

77 

 

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. 

7.5.2 Skyddsåtgärder 

Inga transporter kommer att ske nattetid (kl. 22-06). 

7.5.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd och därmed att verksamhetsanknutet buller, inkl. trafikbuller, upphör 

när täkten är färdigbruten och efterbehandlad. 

7.5.4 Samlad bedömning 

Bullernivåerna vid närliggande bostadshus innehåller Naturvårdsverkets 

riktvärden varvid det bedöms att den planerade verksamheten kan bedrivas 

utan överskridande av de nivåer vilka förslagits som villkor.  

Den tillkommande täkttrafiken kommer att generera ytterligare trafikbuller 

men endast i marginella nivåer i förhållande till den befintliga trafiken. 
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7.6 VIBRATIONER OCH LUFTSTÖTVÅG 

7.6.1 Påverkan och konsekvenser 

Markvibrationer är seismiska rörelser i marken som t.ex. kan orsakas av 

sprängning i berg då en del av den energi som utlöses går ut i alla riktningar 

från laddningen i form av seismiska vågor med olika frekvenser (Olofsson, 

1999). Energin i vågorna avtar med avståndet från sprängladdningen och 

vågorna med högst frekvens dämpas snabbast. Vågor med höga frekvenser 

dominerar således på korta avstånd medan de med låga frekvenser 

dominerar på längre avstånd.  

Markvibrationernas storlek beror på:  

 Mängden samverkande laddning 

 Inspänning 

 Bergets egenskaper 

 Avstånd till sprängplatsen 

 Ovanpåliggande jordmassors egenskaper 

Varaktigheten av en produktionssprängning är mellan 1 till 3 sekunder. 

Vibrationerna från sprängningar kan upplevas som obehagliga för närboende 

och därmed orsaka störningar. Hur olika människor upplever vibrationer 

beror i hög grad på psykologiska faktorer (MinBaS II). 

Luftstötsvågor är tryckvågor som breder ut sig i luften från en detonerande 

laddning. Trycket beror på laddningens storlek och graden av inneslutning. 

Frekvensen på luftstötsvågor varierar och ligger vanligen mellan 0,1 Hz och 

200 Hz. I spektret över 20 Hz är stötvågorna hörbara och uppfattas som ljud 

medan stötvågor under 20 Hz är ohörbara. Trycket av en luftstötvåg mäts 

vanligen i Pascal (Pa).  

Luftstötsvågens utbredning påverkas av atmosfäriska förhållanden där 

vindriktning, vindhastighet, temperatur och lufttryck har stor betydelse. 

Reflektion av stötvågor i atmosfären kan ske vid temperaturinversion då 

luftstötvågen reflekteras mot gränsskiktet mellan olika temperaturer 

(Olofsson, 1999). 

Luftstötvågor från sprängningar kan orsaka störningar för närboende t.ex. 

genom att fönsterrutor skallrar. Som regel uppfattas luftstötvågor på 100 Pa 

(frifält) som påtagligt störande (Miljösamverkan Västra Götaland, 2011). Som 

jämförelse kan nämnas att en storm kan ge upphov till luftstötvågor 

motsvarande 40-60 Pa och att ett åskväder kan ge upphov till luftstötvågor 

motsvarande 100-200 Pa. Risk för skador på byggnader uppkommer normalt 

först vid luftstötvågor på 250 Pa. Luftstötsvåg anges som frifältsvärde d.v.s. 

det tryck som kan mätas vid fri vågutbredning och där inga störningar från 

närliggande ytor påverkar mätningen, eller som reflektionsvärde vilket är det 

tryck som uppkommer då en våg träffar en yta vinkelrätt mot 

utbredningsriktningen. Reflektionstrycket motsvarar ungefär det dubbla 

frifältstrycket. 

De mätningar som tidigare utförts vid sprängningar i täkten visar att de 

vibrationer som uppstått vid mätpunkterna varierar inom ett intervall mellan 
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<0,05 – 0,08 mm/s vilket är i närheten av mätinstrumentens undre 

detektionsgräns. Luftstötvåg uppgick till mellan <5 – 24 Pa frifält vilket är 

lägre än vad som normalt orsakas av vindstötar mot fasad. Under 2007 

mättes vibration och luftstöt i en mätpunkt vid sammanlagt åtta 

sprängtillfällen. Maximala värden återges i tabell 7.6.1.1. Under 2017 mättes 

vibration och luftstöt vid två enskilda produktionssprängningar, även dessa 

värden återges i tabell 7.6.1.1.  

Tabell 7.6.1.1. Högsta uppmätta vibrationshastighet, mm/s, och luftstötvåg (Pa, 

reflektion) vid de olika mätpunkterna under åtta sprängtillfällen 2007 resp två tillfällen 

2017. För jämförelse redovisas även de villkorsvärden som föreslås i den nu aktuella 

tillståndsprövningen. 

Mätår Fastighet/adress Avstånd Vibration 
Luft-

stöt 

2007 Möckleby 2:35, Elvägen 9 2400 m 0,02 24 

2017 Möckleby 2:35, Elvägen 9 2400 m <0,05 6,3 

2017 Solberga 4:5, Solberga 124 2700 m <0,05 <5 

2017 Kvinnsgröta 7:5, Kvinnsgröta 218 2700 m <0,05 <5 

2017 Albrunna 28:1, Albrunna 117 1800 m 0,08 18,8 

Ansökta nivåer 4 120 

 

Den planerade brytningen kommer att ske mot norr och öster enligt vad som 

framgår av ritning L209 i bilaga A1 till ansökan under flik 2. Detta innebär att 

brytfronten kommer något närmare Möckleby, Solberga och Kvinnsgröta 

men däremot längre från Albrunna. Vid maximal utbrytning är avståndet 

mellan brytfront och det närmaste bostadshuset (Albrunna) ca 2,5 km. 

Det är noterbart i sammanhanget att befintligt tillstånd inte innefattar några 

villkor för vibrationer och luftstöt. Detta kan tolkas som att störningen från 

sprängning är försumbar med den typen av sprängning som sker och med 

de skyddsavstånd som föreligger. Det är svårt att erhålla säkra mätresultat 

med de förutsättningar som råder eftersom naturliga fenomen, t.ex. 

vindpustar och trafik kan ger likvärdiga eller större påverkan på de aktuella 

bostäderna. De uppmätta vibrationsvärdena visar att verksamheten kan 

bedrivas utan att överskrida de begränsningsvärden vilka är praxis vid 

täktverksamhet (4 mm/s). Utifrån det tekniska skadevärdet bedöms skador 

på intilliggande hus med god marginal undvikas. 

Vid sprängning bedöms luftstötvågen vid närliggande bostadshus inte 

överstiga vad som kan anses vara praxis för täktverksamhet (120 Pa mätt 

som frifält).   

7.6.2 Skyddsåtgärder 

Samtliga sprängningar kommer att dokumenteras i en sprängjournal. Här 

kommer att anges bl.a. datum och klockslag för sprängsalvan, 

laddningsmängder, antal hål samt försättning, hålavstånd och håldjup. 



 
 

 

 
 

58 | 10229709  • Ansökan Cementa 

Sprängjournalerna kan sedan användas för att planera och förbättra 

kommande sprängningar för att på så vis minska vibrationer.  

Sprängningsarbetena kommer även att planeras och anpassas för att 

luftstötsvågen ska bli så liten som möjligt. Bland annat kommer åtgärder att 

ske: 

 Inför varje sprängning kommer en sprängplan att tas fram. Detta gör 
t.ex. att mängden sprängmedel överensstämmer med behovet.  

 Kontroll av att borrningen sker i enlighet med planen. 

 Varje borrhål kommer att förladdas med lämpligt material för att ge 
maximal inneslutning av sprängmedlet. 

 Genom att avge ljudsignal före sprängning kan det obehagliga 
överraskningsmomentet minimeras. 

7.6.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte kommer att bedrivas någon 

täktverksamhet på platsen när verksamheten är avslutad vilket gör och att 

markvibrationer samt luftstötvågor inte kommer att uppkomma 

fortsättningsvis. 

7.6.4 Samlad bedömning 

Avseende vibrationer och luftstötvåg bedöms att den planerade 

verksamheten kan bedrivas utan överskridande av de nivåer vilka förslagit 

som villkor för verksamhetens bedrivande tillika praxis i bergtäktverksamhet. 

7.7 NATURMILJÖ 

7.7.1 Påverkan och konsekvenser 

För att utreda påverkan på bland annat naturmiljön inom 

verksamhetsområdet har ett flertal utredningar utförts av vilka främst kan 

nämnas Naturvärdesinventering bilaga B 6 under flik 9, Fågelinventering 

bilaga B 7 under flik 10 och Efterbehandlingsplan bilaga C under flik 12. 

Dessa beskriver påverkan av direkta och indirekta effekter orsakade av den 

planerade verksamheten. 

 

Naturvärden inom brytområdet 

Den planerade verksamheten medför att ett tidigare oexploaterat område 

bestående av alvarmark kommer att brytas ut (ca 50 ha varav ca 20 omfattas 

av gällande tillstånd). Påverkan på naturvärden inom brytområdet är 

uppenbar och total eftersom materialet avlägsnas. Fördelningen mellan olika 

naturtyper inom brytområdet redovisas i tabell 7.7.1.1 nedan. 

En mindre våtmark norr om nuvarande sedimentationsdamm har identifierats 

i naturvärdesinventeringen som vara ett biotopskyddat objekt inom 

brytområdet, placeringen framgår av figur 7 till Naturvärdesinventeringen (flik 

9). Objektet kommer att påverkas vid brytningens slutskede och en dispens i 

enlighet med 7 kap 11 § miljöbalken söks därför.  
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Figur 7.7.1.1.. Figur från naturvärdesinventeringen som visar avgränsade 

naturvärdesobjekt och bedömd naturvärdesklass inom planerat brytområdet samt 

närliggande ytor. Ytorna öster om brytfronten (benämning P och Q) får lägre naturvärde 

på grund av den nyligen utförda avbaningen.  

 

Figur 7.7.1.2. Figur från naturvärdesinventeringen som visar olika naturtypers 

förekomst inom brytområdet och närliggande ytor.  
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Tabell 7.7.1.1 Tabellen visar storleksfördelningen av olika naturtyper inom planerat 

brytområde. Uppgifterna är hämtade från Naturvärdesinventeringen.  

Natura 2000-naturtyper inom brytområdet 

Naturtyp Areal, ca (ha) 

6280 Alvar 32 

6410 Fuktäng 0,3 

Övrig mark 18 

 

Naturvärden i brytområdets närmaste omgivning 

Påverkan på naturvärden utanför brytområdet är inte lika uppenbar som 

inom brytområdet och påverkas av t.ex. eventuella förändringar av grund- 

och ytvatten, damning, buller och liknande störning pga. maskiner och 

mänsklig aktivitet. 

Ur vattensynpunkt bedöms inga naturvärden kopplade till vatten påverkas. 

Detta mot bakgrund av den hydrogeologiska utredningen som bland annat 

anger att identifierade naturtypen fuktängar och vattenmiljöer (vätar) finns 

inom förutsebart påverkansområde för ytligt grundvatten men att dessa ytor 

ligger till huvudsak inom påverkansområde för nuvarande brytning. Detta 

indikerar att påverkan på grundvattennivåer inte inverkat i någon större 

utsträckning på naturtypen ifråga. Grundvattennivåmätningar kring dessa 

fuktiga marktyper visar att grundvattennivån ligger djupt nere i berget (flera 

meter under markytan), delvis på grund av avsänkning från täkten. Någon 

koppling mellan grundvatten och ytvatten bedöms därför inte finnas.  

De biotopskyddade vattenmiljöerna som finns i anslutning till planerat 

brytområdes nordvästra del och som redovisas i Naturvärdesinventeringen, 

Bilaga B 6 flik 9 till ansökan bedöms därför inte beröras på så sätt att något 

dispenskrav utlöses.  

Samma bedömning gäller den biotopskyddade stenmuren som till stora delar 

utgör verksamhetsområdets gräns. Muren bedöms inte bli påverkad av vare 

sig direkta eller indirekta effekter av större eller ändrad omfattning jämfört 

med nuläget.   

Damning kan påverka omgivande natur genom att t.ex. störa 

klyvöppningarnas funktion på växter och försämrad fotosyntes genom 

beläggning. Damm från kalkbrott och cementindustrier verkar ge större 

effekter än damm från sura, mindre reaktiva, bergarter (MinBaS II, Rapport 

nr 3.1a-4). Mossor och lavar saknar det vaxskikt som kärlväxter normalt är 

utrustade med och har därför en snabbare in- och uttransport av vatten och 

andra ämnen över sitt ytskikt. Dessa skillnader gör att mossor och lavar 

generellt är betydligt känsligare för både damm och luftburna föroreningar. 

När det gäller damm verkar detta vara särskilt uttalat för mossor som 

ackumulerar damm lättare än lavar.  

Även insekter kan störas av omfattande damning. 
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Noterbart är att utförda naturvärdesinventeringar inte tagit upp förekomsten 

av damm på växter i täktområdets omedelbara närhet, något som indikerar 

att problemet inte är särskilt omfattande på den aktuella platsen. 

Dammbekämpning av transportytor kommer vid behov att ske genom 

bevattning. Eftersom varken krossning, sortering eller skutknackning sker i 

täktområdet så är dammande moment få. 

Störning i form av mänsklig aktivitet och närvaro påverkar främst fåglar och 

däggdjur. Störning kan i vissa fall leda till minskad reproduktion eftersom i 

övrigt attraktiva revir inte besätts eller överges under häckning.  

 

Arter- växter 

Vid fältbesöken inom ramen för naturvärdesinventeringen 2016 noterades 

totalt 354 individer av kalkkrassing inom planerat brytområde, se figur 

7.7.1.3. Av dessa växte 129 exemplar inom det område som ingår i befintligt 

brytområde. Det bör i sammanhanget nämnas att kalkrassing är en ettårig 

växt och således är antalet skiftande år från år. 

De fyndplatser med kalkkrassing som förekommer inom planerat brytområde 

kommer att förstöras då kalkstenen tas bort vilket ger en stor påverkan på 

individnivå. Kalkkrassingen är dock ganska vanlig och spridd på Öland och 

uppvisar en stabil populationsnivå (livskraftig enligt rödlistan). Därför bedöms 

planerade åtgärder inte innebära negativa konsekvenser på artens 

bevarandestatus på varken regional eller nationell nivå. Mot bakgrund av 

detta bedöms inte någon dispens behövas. 

Utöver dessa har även ytterligare ett antal olika fynd av skyddade och 

rödlistade arter skett inom inventeringsområdet, exempelvis alvarmalört. 

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

planerade verksamheten.  
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Figur 7.7.1.3 Lila punkter i kartan motsvarar fynd av kalkkrassing 2016. En punkt kan 

motsvara flera individer. Gröna punkter avser alvarmalört. Dock är positionen för 

alvarmalört inom södra delen av brytområdet är en äldre notering (2005) som ej kunde 

bekräftas vid inventeringen 2016. Planerat brytområde markerat med blå streckad linje 

och nuvarande brytområde med gul-brun heldragen linje. 

Arter- fåglar 

Inventeringen delas upp i två delar – förstudie och fältinventering. I förstudien 

kontaktades Länsstyrelsen i Kalmar samt utdrag av rapporter mellan 2010-

2016 gjordes i Artportalen för området. Vidare tillhandahölls inventeringsdata 

från tidigare genomförda fågelinventeringar i området av Cementa. 

Fältinventeringen genomfördes vid tre besökstillfällen 2016: 10 maj, 24 maj 

samt 8 juni. Fältinventeringen utfördes som en kombinerad linje- och 

revirtaxering. 

Inventeringen fokuserades på rödlistade arter, och/eller arter upptagna i 

fågeldirektivets bilaga 1. Av de arter som inventeringen fokuserade på 

noterades två: ljungpipare (Pluvialis apricaria) och sånglärka (Alauda 

arvensis). 

6 revir av ljungpipare bedömdes finnas inom inventeringsområdet (varav 2 

revir inom brytningsområdet). Samtliga 6 revir noterades från linje 3 och 

österut, se figur 8.7.1.3. 
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Figur 7.7.1.3. Revir av Ljungpipare förekom både inom och utanför planerat 

brytområde. Figur från Fågelinventering. Planerat brytningsområde har ändrats något 

sedan fågelinventeringen genomfördes men ryms väl inom buffertens område.  

Sånglärkan var den talrikast förekommande arten inom inventeringsområdet. 

Antalet revir bedömdes uppgå till mellan 50-55 stycken. Antalet revir  inom 

planerat brytningsområde uppgick till 27-30 stycken. Arten förekom inte inom 

befintligt brytområde eller på avbanad mark se figur 7.7.1.4. 

 

Figur 7.7.1.4. Revir av sånglärka förekom talrikt inom oexploaterad mark. Figur från 

Fågelinventering. Planerat brytningsområde har ändrats något sedan 

fågelinventeringen genomfördes men ryms väl inom buffertens område. 
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Täktverksamheten innebär att biotop för ljungpipare och sånglärka tas i 

anspråk. Avseende ljungpipare riskerar ca 2 revir, vilket motsvarar 0,5 % av 

den öländska populationen att påverkas negativt. Motsvarande siffror för 

sånglärka är ca 30 revir, vilket motsvarar 0,4 promille av den öländska 

populationen av sånglärka. 

Planerad verksamhet bedöms främst påverka fågellivet genom habitatförlust. 

Störningsaspekten bedöms försumbar, baserat på intryck från 

fältinventeringar där vissa arter (sädesärla, stenskvätta, större strandpipare) 

noterats häcka nära brytfronten.  

Arter- övrigt 

Svartfläckig blåvinge (NT) observerades på två platser inom det planerade 

brytområdet under naturvärdesinventeringen, men använder sannolikt hela 

inventeringsområdet (och omgivningar) som livsmiljö. Påverkan på arten 

bedöms främst bli habitatförlust. Då omgivande alvarmark som är utpekad 

som Natura2000-område, bl.a. med syfte att skydda denna art, bedöms inte 

den habitatförlust om totalt 50 ha påverka artens bevarandestatus på lokal, 

regional, eller nationell nivå. Detta då stora delar av Stora alvarets areal (ca 

26 000 ha) är skyddat enligt Natura2000. 

Fladdermöss har inventerats vid två tidigare tillfällen- 2011 och 2014. 

Inventeringarna var främst inriktade på de äldre täktdelarna kring Stensjön 

som visade sig vara värdefulla för fladdermöss. Det är troligt att de även kan 

födosöka på alvarmarkerna inom och runt planerat brytområde under 

vindstilla nätter. Sannolikt medför täktverksamheten förbättrade 

livsförutsättningar för fladdermöss som artgrupp med förekomst av klippor, 

skrevor, vattenmiljöer. 

7.7.2 Skyddsåtgärder 

Genom att i förväg inventera planerat brytområdet samt kringliggande ytor 

har Cementa skaffat sig kunskap om områdenas kvaliteter ur ett 

naturvärdesperspektiv. Denna kunskap kan användas för att mildra påverkan 

på identifierade naturvärden och gör att inga naturvärden förstörs omedvetet. 

En skyddsåtgärd på lite längre sikt är att verksamheten redan från början 

bedrivs med fokus på en kommande efterbehandling där naturvärden ges 

mycket stort utrymme. Ett exempel på detta är att avbaningsmassor i 

möjligaste mån kommer att hanteras varsamt och föras direkt från 

upptagsplatsen till en yta som efterbehandlas. Detta för att i möjligaste mån 

bibehålla den ursprungliga kvaliteten och gynna en återetablering av 

ursprunglig flora och markkemi.   

7.7.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inga nya områden kommer att exploateras och att 

täkten efterbehandlas enligt gällande plan. Förutom de nya naturmiljöer som 

skapas kommer de redan befintliga miljöerna bevaras i sin helhet och inga 

naturvärden kommer att förstöras. 
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7.7.4 Samlad bedömning 

Det redan tillståndsgivna området som delvis avbanats har i 

naturvärdesinventeringen klassats till naturvärdesklass 3, Påtagliga 

naturvärden eller 4, Visst naturvärde. 

Det utökade brytningsområdet innebär att en del av hittills oexploaterad miljö 

av naturtyp alvar tas i anspråk. Området har i inventering klassats till 

naturvärdesklass 2, Högt naturvärde. Enstaka fynd av rödlistade och fridlysta 

arter har gjorts.  

När det gäller växter och insekter förekommer de flesta av de fridlysta och 

rödlistade arterna inom det inventerade området i motsvarande omfattning 

även på omgivande mark. Kalkkrassing och småtörel är arter som gynnas av 

störning, exempelvis den verksamhet som bedrivs på Cementas fastighet. 

Därför finns de i större omfattning där än i omgivningen. För kalkkrassing 

försvinner lokaler i och med att brytningsområdet utökas. Arten är dock 

ganska vanlig och spridd på Ölands alvarmarker och artens bevarandestatus 

bedöms inte vara hotad. 

Den våtmark inom sydöstra delen av brytområdet som berörs av 

verksamheten påverkas på ett sätt så att dispens från generellt biotopskydd 

krävs. De intill brytområdet belägna objekt som omfattas av generellt 

biotopskydd bedöms inte påverkas så att dispenskrav föreligger. 

Om det inventerade området sätts i relation till Stora Alvaret så kan inga av 

de naturvärden som förekommer i området anses vara unika i landskapet 

och inte heller riskera att försvinna från landskapet vid en utökad 

kalkstensbrytning. 

7.8 NATURA 2000 

7.8.1 Påverkan och konsekvenser 

Den planerade verksamheten kommer inte att bedrivas inom Natura 2000-

området varför någon direkt påverkan inte kommer ske. Bortledningen av 

grundvatten från täkten kommer dock ge upphov till en indirekt påverkan i 

form av att ett influensområde, inom vilket grundvattennivån sänks, som 

sträcker sig utanför verksamhetsområdet. Delar av detta område kommer att 

inbegripa Natura 2000-området, Figur 7.8.1.1. Avsänkningen kommer ske i 

det enda förekommande grundvattnet, berggrundvattnet.   

Enligt den hydrogeologiska rapporten bedöms avsänkning av 

grundvattenytans läge inte påverka det växttillgängliga vattnet i någon 

betydande utsträckning. Jordlagren inom förutsebart påverkansområde är 

tunna och grundvattenytan ligger i allt väsentligt nere i kalkstenen. 

Kapillärstigning upp från grundvattenytan till jord, där jordlager förekommer, 

bedöms inte ske i någon utsträckning som inverkar mätbart på det 

växttillgängliga vattnet. Påverkan på växlighet som följd av 

grundvattensänkning bedöms därför vara liten eller inte påvisbar. 

Grundvattnet är redan i dagens läge på en så pass låg nivå i berget att ingen 

koppling mellan yt- och grundvatten bedöms föreligga.  
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Sammanfattningsvis bedöms inte några ytvatten i form av till exempel 

identifierade vätar bli påverkade av beräknad grundvattenbortledning. 

Samma bedömning gäller således även för eventuella väter som förekommer 

inom N2000-området kring täkten.  

 
Figur 7.8.1.1 Utbredningen av influensområdet i kalkberggrund sträcker sig in i Natura 

2000-området. Bilden visar gräns för beräknad grundvattensänkning med 0,3 meter i 

ett framtida fullt exploaterat brytområde.. (© Lantmäteriet) 

 

Verksamhetens inverkan på grundvattennivån beskrivs mer utförligt i avsnitt 

7.2 och i den hydrogeologiska utredningen i bilaga B2 under flik 5. 

7.8.2 Skyddsåtgärder 

Mot bakgrund av att den hydrogeologiska utredningen redovisar slutsatsen 

att det inte förutses några konsekvenser för ytvatten och/eller växtlighet ser 

Cementa inga skäl till skyddsåtgärder. Cementa kommer dock fortsatt att 

mäta grundvattennivåer och därigenom kontrollera att vattenbortledningen 

inte påverkar det intilliggande Natura-2000 området. Kontrollen kommer att 

ske inom ramen för Cementas kontrollprogram. 

7.8.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att avledningen av grundvatten upphör med gällande 

tillstånd och att nivåerna kring täkten får återställa sig till opåverkade nivåer. 

7.8.4 Samlad bedömning 

Den planerade grundvattenbortledningen innebär inga negativa 

konsekvenser varken för Natura 2000-området som helhet eller för de 

ingående naturtyperna. 
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7.9 RIKSINTRESSE 

7.9.1 Påverkan och konsekvenser 

Mineral 

Kalkstensbrytningen är fullt ut förenlig med riksintresset och kan på så sätt 

anses påverka riksintresset positivt. En naturlig konsekvens av 

verksamheten är samtidigt, med självklarhet, att fyndighetens volym minskar 

på platsen. 

Friluftsliv 

Kalkbrottet i Albrunna nyttjas för friluftsliv främst i de delar som tidigare 

omfattats av kalkbrytning med vandringsleder och rastplatser. Den 

barriäreffekt som kalkbrottet och verksamhetsområdet medför för de 

vandrare som följer västra kanten på alvaret kommer att kvarstå 

Kultur 

Det utökade området omfattas inte av någon värdekärna av riksintresse för 

kulturmiljövården. Brytning av kalk i det ansökta utökade brytområdet 

minskar inte arealerna betad kulturmark på södra Öland samtidigt som 

kalkbrytningen i sig har betydelse för att upprätthålla ett levande kulturarv i 

form av industriverksamhet. 

Naturvård 

Riksintresseutredningen, Bilaga B3 under flik 6, har visat att det ansökta 

brytområdet berör två av de riksvärden - naturtyperna alvarmark och 

fuktängar - som finns utpekade i registerbladet för riksintresset Stora Alvaret. 

Därmed kan det konstateras att åtgärden (utökad kalkbrytning) påverkar 

naturvärden som utgör grunden för riksintresset.  

7.9.2 Skyddsåtgärder 

Genom att verksamheten, och därmed tillhörande störning i form av buller, 

transporter mm, främst sker under normal arbetstid på vardagar blir 

störningen på tider då allmänheten vanligtvis besöker området förhållandevis 

små. 

Avseende naturvårdsintressena är det med automatik så att områden av hög 

kvalitet kommer att försvinna vid fortsatt verksamhet. Skyddsåtgärder kan 

inte vidtas vid brytningen i någon egentlig mening men däremot kan 

efterbehandlingen utföras så att ytor med liknande kvaliteter återuppstår och 

att nettoförlusten i ett längre perspektiv därmed minskar eller nästintill 

elimineras.   

7.9.3 Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att täkten fortskrider med nuvarande tillstånd som 

begränsning. Det kan noteras att befintligt tillstånd innebär brytning helt inom 

riksintresseområdet för naturvård. 
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7.9.4 Samlad bedömning 

Mineral 

Planerad verksamhet innebär att området används helt i linje med det 

utpekade riksintressets kvaliteter. All brytvärd kalksten kommer att användas 

som råvara vid cementtillverkning. Utvinningen sker med bästa tillgängliga 

teknik så att utbytet optimeras. 

Friluftsliv 

När förutsättningar för friluftsliv i form av de i värdebeskrivningen särskilt 

utpekade aktiviteterna strövande/vandring, skridskoåkning, cykling och 

fågelskådning samt tillgänglighet och lämplighet till desamma vägs samman 

framstår en bild av att planerat täktområde inte är särskilt attraktivt. De äldre 

delarna med avslutad och efterbehandlad täkt är däremot mycket attraktiva 

och liknande mervärde är tänkt att skapas i samband med att det nu 

planerade brytområdet efterbehandlas i framtiden. 

Kultur 

Bedömningen är att det utökade brytområdet inte sammanfaller med någon 

värdekärna av riksintresse för kulturmiljövården och området omfattas heller 

inte specifikt av landskapsbildsskydd. Kalkbrytningen i sig kan dock ses som 

en värdekärna för kulturmiljövården, genom sin långa kontinuitet och 

betydelse för bruksmiljöerna på södra Öland. 

Naturvård 

Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada tar upp skadans 

påverkan ur ett riksintresseperspektiv utifrån:  

 Tidsaspekten 

 Skadans reversibilitet 

 Omfattning och typ  

 Olika områdens känslighet och återhämtningsförmåga 

 Tidigare ingrepp och/eller skador 

Det nämns också att även ett ingrepp som endast berör en liten del av ett 

riksintresseområde kan ha en sådan grad av negativ inverkan på områdets 

värden att påtaglig skada uppstår. 

Tidsaspekten för åtgärden (täktverksamhet) är på flerårs-skala men samtidigt 

inte permanent.  

Omfattningen är i täktskedet total inom täktområdet eftersom kärnvärden 

(naturtyper) avlägsnas helt. Omfattningen ur ett funktionellt perspektiv för 

hela riksintresseområdet bedöms däremot i det närmaste obefintlig, av totala 

arealen alvarmark inom riksintresseområdet utgör brytområdet omkring 

0,18%. Motsvarande siffra för naturtypen fuktäng är 0,01 %.  

Skadans grad av reversibilitet är av stor vikt i bedömningen och kan sägas 

motverka skadans omfattning.  

Utförda inventeringar i täktområdets avslutade och efterbehandlade områden 

visar att naturtyper och växtsamhällen av samma typer som tidigare förelåg 

nu återkoloniserar dessa. Detta har således bäring på frågan om Olika 
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områdens känslighet och återhämtningsförmåga. Återhämtningen för 

naturtyper och växtsamhällen sker successivt i en tidsskala på 10-tals år, 

skadan är således temporär. Kvalitetssänkning med avseende på geologiska 

bildningar, exempelvis karstformationer, sker däremot ur ett 1000-

årsperspektiv. Dessa är inte möjliga att nyskapa utan är resultatet av 

tusentals års påverkan från frost och erosion. Efterbehandlingsplanen för 

täkten redovisas som separat bilaga C under flik 12 och har tagits fram i 

syfte att det inte ska kvarstå någon nettoförlust för biologisk mångfald och 

naturvärden. Detta uppnås genom att efterbehandla, restaurera och 

kompensera för eventuella förluster enligt skadelindringshierarkin. 

Tidigare ingrepp och skada har skett i form av tidigare täktverksamhet men 

som sagts ovan så har redan utförd efterbehandlingen möjliggjort 

återkolonisation av naturtyper vilket medfört att skadan lindras väsentligt. 

7.10 KULTURMILJÖ (FORNLÄMNINGAR) 

7.10.1 Påverkan och konsekvenser 

Det finns två registrerade fornlämningar inom planerat verksamhetsområde.  

Under hösten 2017 har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk 

förundersökning enligt 2 kap 13 § Kulturmiljölagen (1988:950) av RAÄ Södra 

Möckleby 48:1. Hanteringen om eventuell utgrävning av denna fornlämning 

sker i separat ärende och omfattas inte av denna ansökan.   

En fornlämningsyta är registrerad vid platsen för personal- och 

kontorsbyggnad men eftersom denna yta är en del där täktverksamhet 

bedrivits finns eventuell fornlämning inte kvar.  

Den planerade verksamheten kommer inte att påverka några fornlämningar 

utanför verksamhetsområdet.  

7.10.2 Skyddsåtgärder 

Den identifierade fornlämningen inom planerat brytområde är väl 

dokumenterad och eventuell bortgrävning hanteras i ett separat ärende med 

länsstyrelsen.  

7.10.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att verksamheten inte kommer fortsätta efter att 

gällande tillstånd går ut. RAÄ Södra Möckleby 48:1  kommer i så fall inte att 

påverkas av verksamheten.  

7.10.4 Samlad bedömning 

Den planerade täktverksamheten innebär att en fast fornlämning grävs ut 

vilket är en irreversibel åtgärd. Fornlämningen kommer dock att 

dokumenteras och är av en tämligen frekvent typ. Sammanfattningsvis 
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bedöms påverkan på kulturmiljön inom och i anslutning till 

verksamhetsområdet acceptabel.   

7.11 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

7.11.1 Påverkan och konsekvenser 

I äldre täktområde, väster om planerat täktområde, finns en av Cementa 

anlagd och underhållen naturstig. Stigen leder besökaren förbi flera 

intressanta platser där värdefull natur och industrihistoria samverkar. Mätt i 

antal besökare är det detta område som helt dominerar jämfört med övriga 

områden kring täkten. I ostlig riktning avtar antalet friluftsidkare allteftersom 

men spontanbesökare kan givetvis förekomma även kring området för 

planerad brytning.   

Påverkan sker främst genom täktbuller och transporter. Konsekvenser är att 

besökare kan uppleva störningar i form av buller och transporter under tiden 

täkten är aktiv vilket kan verka avhållande. Efter att täkten är avslutad 

kommer planerat brytområde att efterbehandlas och påverkan i form av 

buller upphör helt. 

7.11.2 Skyddsåtgärder 

För att minska överraskningsmomentet kommer signal vara tydligt hörbar i 

hela det aktuella området före sprängning.  

Vid tiden för efterbehandlingen kommer miljöer som kan innebära nya 

möjligheter för rekreation och friluftsliv att skapas.  

7.11.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att Cementas planerade täktverksamhet inte kommer 

till stånd och att det efter att gällande tillstånd gått ut inte kommer förekomma 

något täktbuller eller transporter i området. 

7.11.4 Samlad bedömning 

Den ansökta verksamheten bedöms medföra påverkan på friluftslivet genom 

främst 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 nya brytområdet medför att avståndet till anlagda 

naturstigar mm i de äldre täktområdena generellt ökar.  

7.12 LANDSKAPSBILD 

7.12.1 Påverkan och konsekvenser 

All täktverksamhet innebär en påverkan på landskapsbilden, såväl under 

själva brytningen som efter avslutad verksamhet. 

Insyn i täkten är möjlig från brytningsområdets närhet men eftersom inga 

större byggnadsverk eller annat sticker upp ovanför marknivå så mildras 
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påverkan. Lastning mm sker nere på befintlig täktbotten vilket gör att 

verksamheten sker förhållandevis dolt. Upplag med avbaningsmassor 

kommer inte att finnas uppe på marknivå utan dessa läggs upp nere på 

täktbottennivå.  Då jordtäcket i området är tunt kommer upplagen att vara 

begränsade och eftersom de dessutom placeras på täktbotten bedöms 

dessa inte påverka landskapsbilden.  

Landskapsbildsskydd föreligger sydost om brytområdet men överlappar inte i 

någon del. Det föreligger därför inget formellt hinder eftersom 

landskapsbildsskyddet i strikt mening endast omfattar den yta där skyddet är 

beslutat. Skyddsformen är en kvarleva från äldre lagstiftning och finns inte 

med i miljöbalken. I de fall områden beslutats har de dock juridisk bäring så 

länge de inte upphävs. Syftet med tillståndsprövningen är att bevaka att 

områden med höga landskapsvärden bevaras. Skyddet var tidigare mer 

långtgående och innebar att vissa verksamheter såsom byggnation, 

husbehovstäkter, schaktning och fyllning inom området krävde 

länsstyrelsens tillstånd. Numera gäller det enbart uppförande av ny byggnad 

eller ändring av befintlig.  

7.12.2 Skyddsåtgärder 

När täkten är färdigbruten kommer området att efterbehandlas med 

landskapsbild som en viktig aspekt. Detaljerna i gestaltningen och 

markanvändningen runt täktområdet redovisas i separat rapport, bilaga C 

under flik 12. 

7.12.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd och därmed uppstår inte någon verksamhetsanknuten påverkan på 

landskapsbilden. Den befintliga täkten kommer sedan att efterbehandlas 

enligt gällande efterbehandlingsplan. 

7.12.4 Samlad bedömning 

Den planerade verksamheten bedöms under driftsfasen medföra en stor 

lokal påverkan på landskapet, inom området för planerad bergtäkt och dess 

direkta närhet. Detta kan upplevas negativt av personer som vistas i täktens 

direkta närhet. Påverkan på landskapsbilden i sin helhet bedöms bli liten då 

insynen är begränsad. Efterbehandlingen kommer att leda till att områdets 

slutliga utseende blir tilltalande om än inte identiskt med situationen före 

täktverksamheten. 

7.13 RESURSFÖRBRUKNING 

7.13.1 Påverkan och konsekvenser 

Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas till det 

de är bäst lämpade för. Användning som ger en god hushållning med 

naturresurser ska ges företräde vid planeringen av ett område. 
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Täkten är vällokaliserad med mycket kort transportavstånd till 

cementfabriken i Albrunna vilket ger stora transportfördelar.  

Området har sedan tidigare utnyttjats till täktverksamhet. Utöver det område 

där nyexploatering kommer att ske kommer den brytningen att ske inom 

redan befintligt brytningsområde. Detta minskar behovet att ta ytterligare ny 

mark i anspråk. 

En separat utredning om alternativa lokaliseringar och utformningar har 

genomförts och presenteras i bilaga B 8 under flik 11 till ansökan. 

7.13.2 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd. Behovet av material i regionen måste då täckas av en 

produktionsökning i redan befintliga täkter, alternativt av en etablering av 

täktverksamhet i ett annat läge i regionen. Detta kommer att leda till ökade 

transportavstånd.  

7.13.3 Samlad bedömning 

Vid en jämförelse med etablering av täktverksamhet på rubricerad fastighet i 

enlighet med Cementas ansökan, får nollalternativet enligt Cementas 

bedömning negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser. 

7.14 AVFALLSHANTERING 

7.14.1 Påverkan och konsekvenser 

Avfall från verksamheten uppkommer huvudsakligen vid maskinunderhåll av 

fordonsparken (t.ex. spillolja). I normalfallet sker underhåll och service på 

fordonsverkstaden nere på fabriksområdet och ingår därför inte i denna 

ansökan. Övrigt avfall utgörs av hushållsavfall från personalutrymmen från 

täktverksamheten.  

7.14.2 Skyddsåtgärder 

I sin pågående verksamhet, arbetar Cementa med att så långt som möjligt 

minska avfallsmängderna från respektive verksamhet och återvinna det 

avfall som uppkommer. 

Uppkommer farligt avfall såsom spillolja, oljefilter etc. kommer detta att 

sorteras i separata behållare och förvaras på sådant sätt att föroreningar inte 

kan nå omgivande mark och vatten. 

Samtliga avfallstyper kommer att hämtas och transporteras av auktoriserad 

transportör till godkända mottagare. 

7.14.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den planerade verksamheten inte kommer till 

stånd och därmed också att något verksamhetsanknutet avfall inte 

uppkommer. 
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7.14.4 Samlad bedömning 

Avfall vilket uppkommer i den egna verksamheten kommer att hanteras helt 

enligt gällande krav. Konsekvensen med avseende på avfall bedöms bli i det 

närmaste obefintlig. 

7.15  RISK OCH SÄKERHET 

7.15.1 Påverkan och konsekvenser 

Olyckor och haverier kan få stora konsekvenser men är dock ovanliga. 

Haverier på maskiner skulle kunna medföra utsläpp av petroleumprodukter 

med eventuell förorening av mark och grundvatten medan ras och fall kan leda 

till såväl personskador som materiella skador. 

Stenkast vid sprängning är bergstycken som kastas ut från den övriga 

salvan. De är dock oftast inte särskilt stora. Konsekvenserna av stenkast kan 

orsaka allvarliga personskador och materiella skador. 

Sprängverksamhet 

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, hantering av explosiva varor och 

vid sprängning.  

Vid läckage i form av större spill eller utsläpp, som sedan sprids vidare till 

ytvatten, kan en negativ påverkan uppstå till följd av ämnets innehåll av 

kväve och petroleumprodukter. Detta kan t.ex. leda till ökad övergödning 

eller skador på vattenlevande organismer. Risken för detta bedöms som liten 

då detta förutsätter en olycka med transportfordonet i direkt närhet till vatten 

utan möjlighet till någon sanering. Vidare krävs också att behållarna går 

sönder vid olyckan. 

Då sprängmedlet som används är högvisköst, trögflytande, är möjligheten att 

vidta saneringsåtgärder vid eventuellt spill mycket goda. Som regel kan 

hålen fyllas på utan spill och skulle det ändå ske kan spillet lätt samlas upp 

och stoppas ner i ett borrhål. Skulle ett läckage ske i samband med ett 

kraftigt regn kan potentiellt en spridning ske via avrinnande vatten. Risken för 

ett sådant utsläpp ska ske bedöms dock som liten. 

7.15.2 Skyddsåtgärder 

I den verksamhet som bedrivs av Cementa finns rutiner för att fortlöpande 

identifiera olycksrisker och för att kunna reagera i händelse av olyckor och 

nödsituationer. Som ett led i detta ingår både utbildning och övning. Rutiner 

samt säkerhetsdatablad för samtliga oljor och kemiska produkter finns 

samlade och tillgängliga vid Cementas intranet genom ECOonline i täkten. 

För att minska risken för fallolyckor vid släntkrön kommer stenrader att 

anläggas. Vid platser där behov föreligger finns även skyltar som 

uppmärksammar fallrisken. 
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Inför varje sprängning avges signal för att uppmärksamma den allmänhet 

som eventuellt befinner sig i närheten på kommande sprängning. 

Allmänheten informeras också av Cementa om tidpunkten för planerade 

sprängningar. Genom dessa åtgärder förhindras personskador på grund av 

stenkast. 

För att förebygga personskador kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

sprängarbeten (2007:1) att följas. Det kommer även att upprättas en 

sprängplan för vartdera sprängobjektet innan sprängningsarbetena påbörjas 

samt utses en sprängbas som leder och övervakar arbetet. 

Övriga försiktighetsmått som kommer att vidtas är bland annat att det 

innanför verksamhetsområdets yttre gräns, vilket utgör ett maximalt 

skyddsområde, inte tillåts tillträde från allmänheten i samband med 

sprängning. I övrigt kommer försiktighetsåtgärder ske i form av att 

varningssignaler avges tre minuter före sprängning samt att varningsskyltar 

anslås runt om täktområdet. 

7.15.3 Samlad bedömning  

Med de ovan beskrivna skyddsåtgärderna bedöms riskerna med 

verksamheten bli hanterbara och acceptabla. 

8 MILJÖKVALITETSNORMER 

8.1 LUFT 

Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid 

och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bly, bensen, partiklar 

(PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 

utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen). Både Cementa och 

Mörbylånga kommun är medlemmar i Kalmar läns Luftvårdsförbund vars 

syfte är att verka för en bra luftmiljö i länet. Mätningar sker med vissa 

intervall i de mindre kommunerna i länet medan det i Kalmar och Västervik 

utförs mer frekvent. Främst mäts NO2, PM10, PM2,5, bensen och 

benso(a)pyren. De mätningar som gjorts visar att miljökvalitetsnormerna 

varken i Kalmar län eller i Mörbylånga överskrids.    

Miljökvalitetsnormer finns angivna för tillåtna högsta halter av kvävedioxid 

och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bly, bensen, partiklar 

(PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i 

utomhusluft (SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordningen). De mätningar som 

gjordes av partiklar (PM10) och kvävedioxid av Kalmar Läns 

Luftvårdsförbund under 2014 visar att miljökvalitetsnormerna innehölls med 

god marginal. Även nivån för miljökvalitetsmålets precisering, som innebär 

ett mer långtgående men ej lagstadgat krav, innehölls för kvävedioxid medan 

det överskreds marginellt för PM10.   

Den planerade verksamheten medför genom arbetsmaskiner och transporter 

utsläpp som berör miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kolmonoxid och 

partiklar och i viss mån även normerna för svaveldioxid. Verksamheten 

bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
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överskrids. Tillskotten av avgasutsläpp från ansökt verksamhet bedöms i 

sammanhanget vara så små att miljökvalitetsnormsaspekten inte är aktuell. 

Bedömningen har gjorts med utgångspunkt från det ringa antalet transporter 

i området relaterat till trafiksituation vid ett nollalternativ samt utifrån 

verksamhetens lokalisering, utanför tätbebyggelse och hårt trafikerade 

vägar, samt den därmed sammanhängande luftkvaliteten. 

8.2 VATTEN 

Länsstyrelsen i Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns 

vattendistrikt) har beslutat om miljökvalitetsnormer som uttrycker den kvalitet 

en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Där framgår även i vilka fall 

Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl för undantag från de 

grundläggande kraven att uppnå god yt- och grundvattenstatus samt god 

ekologisk potential i vattenförekomsterna. Information om 

vattenförekomsternas normer finns i databasen Vatteninformationssystem 

Sverige, VISS. 

Hela det planerade brytområdet ligger inom grundvattenförekomsten Östra 

Ölands kalkberg, SE628996-155638. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm från 

2017 ska den kvantitativa och kemiska statusen vara god och detta 

överensstämmer med den mest aktuella statusklassningen från 2013. 

Förekomsten har en area på 1467 km2. Utifrån den hydrogeologiska 

utredningen görs bedömningen att ingen nämnvärd påverkan på 

vattenförekomsten som helhet kommer att ske, varken kvantitativt eller 

kvalitativt. Ur kvalitativ aspekt gäller att pumpning och tillhörande avledning 

skapar en tillrinning av grundvatten från omgivande berggrund, det finns 

således inget flöde som transporterar en potentiell förorening från täkten ut 

mot övriga grundvattenförekomsten. När det gäller kvantitetsaspekten så 

upptar influensområdet omkring 0,4 promille av grundvattenförekomstens 

yta. Det är som mest denna andel som kan anses bli påverkad.   

Verksamheten har inte direktutsläpp till någon klassad vattenförekomst med 

beslutade miljökvalitetsnormer. En viss volym utpumpat vatten från täkten 

kan komma att nå Kalmarsund men aktuella volymer, vattenkvalitet (på avlett 

vatten) samt storleken på denna recipient gör att risken för att 

täktverksamheten ska leda till att miljökvalitetsnorm för ytvatten inte uppnås 

är försumbar. 

8.2.1 Samlad bedömning 

Ansökt verksamhet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för 

miljökvalitetsnormerna för luft eller vatten. 

9 KONTROLL AV VERKSAMHETEN 
I enlighet med förslag till villkor, avser Cementa att inom sex månader från 

det att beslut om tillstånd vunnit laga kraft, ta fram ett kontrollprogram för 

verksamheten. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med 

tillsynsmyndigheten. 
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Nedan redovisas exempel på omfattning av kontroll som kan komma att 

vidtas: 

 Avsänkning av grundvattenytan kommer att kontrolleras genom 
observation i befintliga brunnar enligt det förslag till kontroll av 
verksamheten som ska upprättas. 

 Omfattning och frekvens för kontroll av luftstötsvåg, vibrationer och 
buller. 

 Eventuell överträdelse av meddelade villkor samt inkomna klagomål 
kommer att kommuniceras med tillsynsmyndigheten. 

 I enlighet med gällande krav, sker en årlig miljörapport för 
verksamheten sammanställas och skickas in till tillsynsmyndigheten.  

 Omfattning och frekvens på naturvärdesinventeringar för att kunna 
styra efterbehandlingen.  

 Kontroll av utgående vatten. 

10 SAMLAD BEDÖMNING 
Vid en jämförelse med nollalternativet, vilket kommer att kräva att behovet av 

kalksten för cementframställning måste täckas av en produktionsökning i 

befintliga täkter i regionen eller av en nyetablering av täktverksamhet i ett 

annat läge i regionen, bedömer Cementa att planerad täktverksamhet på 

rubricerade fastighet är det bästa alternativet. Samma bedömning görs vid 

en jämförelse med alternativa utformningar och lokaliseringar som bedöms 

medföra en större negativ påverkan på människors hälsa och miljön ur ett 

helhetsperspektiv. 

Den planerade grundvattenbortledningen bedöms vid maximal bortledning 

inte påverka grundvattennivån i någon brunn av enskilt eller allmänt intresse. 

Grundvattenförekomsten Östra Ölands kalkberg bedöms utifrån de 

geohydrologiska förutsättningarna inte heller påverkas. I övrigt kommer den 

planerade verksamheten medföra en måttlig till stor påverkan på 

grundvattenförhållandena lokalt, inom och i direkt anslutning till det 

planerade brytningsområdet. Inom angränsande områden i övrigt bedöms 

påverkan på grundvattennivåerna bli liten. Närliggande naturvärden, inom 

naturreservatet och Natura 2000-områdena, bedöms utifrån utförda 

utredningar inte heller påverkas negativt av den planerade sänkningen av 

grundvattennivån. 

Den planerade verksamhetens bidrag till luftföroreningar bedöms i 

sammanhanget som mycket liten. I föreliggande fall, med vidtagna 

skyddsåtgärder, och med verksamhet utanför tätbebyggt område ses inga 

risker att djur, växter eller kulturvärden på lokal nivå skulle ta skada. 

Verksamhetens luftutsläpp bedöms inte heller påverka människors hälsa på 

lokal nivå. Verksamheten bedöms vidare inte medverka till att 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Damningen från 

verksamheten bedöms generellt sett bli begränsad. Skyddsavstånden till 

närboende är goda. 

Den mängd vatten som leds bort från verksamheten bedöms inte påverka 

omkringliggande markavvattningsföretag negativt. De beräkningar och 
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analyser av övergödande ämnen som utförts på utgående vatten visar på att 

verksamheten inte kommer att ha någon negativ påverkan på omgivningen.  

De tunga transporterna på täktvägen kommer vid normal produktion enligt 

denna ansökan att förbli desamma som vid nuvarande tillståndsgiven 

verksamhet. Trafikens påverkan och olycksrisken längs med transportvägen 

kommer därmed kvarstå i nuvarande omfattning. Vid maximal produktion 

kommer den tunga trafiken att öka, vilket ger en negativ påverkan under de 

perioderna.  

Den planerade verksamheten kommer att bidra till bullerstörningar, dock 

enligt Cementas bedömning, inte i en sådan grad att människor utsätts för 

oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. Med beaktande av vad som 

redogjorts för ovan och med föreslagna skyddsåtgärder bedömer Cementa 

att verksamheten kan bedrivas med innehållande av Naturvårdsverkets 

”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”.  

Den planerade verksamhetens bidrag till negativa störningar avseende 

vibrationer och luftstötvåg bedöms bli liten, tidigare utförda mätningar visar 

på mycket begränsad påverkan. Cementa bedömer att verksamheten kan 

bedrivas utan att människor utsätts för oacceptabla hälso- och 

säkerhetsrisker. 

Den samlade bedömningen är att det inom det planerade brytningsområdet 

är möjligt att ta oexploaterad mark i anspråk utan oacceptabel konflikt med 

naturvärden. I övrigt kommer täktverksamheten inte att påverka befintliga 

naturvärden negativt.  

Den planerade verksamheten berör ett fast fornlämningsobjekt som kommer 

att försvinna om verksamheten bedrivs enligt ansökan. Frågan om dispens 

mm hanteras i ett separat ärende.  

Inga kärnvärden inom riksintresse för kultur berörs av verksamheten. Utöver 

det som angetts om fast fornlämning ovan bedöms verksamheten därmed 

inte medföra några negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

Den planerade verksamheten kommer sannolikt att innebära en viss negativ 

påverkan på upplevelsen av rekreation och friluftsliv för den allmänhet vilken 

kommer att uppehålla sig i direkt närhet till den planerade verksamheten, 

framförallt i form av buller och transporter från verksamheten. Viss påverkan 

av buller kommer verksamheten även ha i det intilliggande naturreservatet 

och Natura 2000-området. 

Den planerade verksamheten bedöms medföra en stor lokal påverkan på 

landskapet, inom området för planerad bergtäkt och dess direkta närhet. 

Detta kan upplevas negativt av personer som vistas i täktens närhet. 

Påverkan på landskapsbilden i sin helhet bedöms bli liten eftersom 

verksamheten sker genom en nedsänkning i marken vilket inte skapar någon 

siluett.  

Vid en jämförelse med etablering av täktverksamhet på rubricerade fastighet, 

i enlighet med Cementas ansökan, får nollalternativet enligt Cementas 

bedömning negativa konsekvenser för hushållningen med naturresurser. 
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Avfall vilket uppkommer i den egna verksamheten kommer att hanteras helt 

enligt gällande krav. Konsekvensen med avseende på avfall bedöms bli 

obefintlig.  

Under förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas bedöms påverkan 

på människors säkerhet som mycket liten till följd av den planerade 

verksamheten. Riskerna till följd av sprängmedelshanteringen bedöms som 

små beroende på egenskaperna hos det sprängmedel som används, 

hantering och de säkerhetsrutiner som finns.  
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