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Angående anmälan om krossverksamhet samt
bergmaterialtransporter vid Cementa AB:s
verksamhetsområde i Slite, Gotlands kommun
Beslut
Länsstyrelsen i Gotlands län prövar med hänvisning till 27 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd den av Cementa AB,
organisationsnummer 556013-5864, anmälda krossverksamheten och beslutar om
följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
Länsstyrelsen förelägger Cementa AB (bolaget) med stöd av 26 kap. 9 §
miljöbalken (MB) och 27 § förordningen ovan om försiktighetsmått i sin
verksamhet på fastigheten Gotland Othem Österby 1:229 enligt följande.
1. Cementa AB ska senast den 15 november 2021 vidta bullerbegränsande
åtgärder i form av anläggande av den bullervall och den bullerskärm som
beskrivs under punkt 4.5 i den bullerutredning som bilagts bolagets
anmälan.
2. Nedan redovisade begränsningsvärden för buller ska tillsvidare gälla för
bolagets krossnings- och transportverksamhet inom verksamhetsområdet
Västra brottet fram till anslutningen mot väg 147.
Buller ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalenta
ljudnivåer utomhus vid bostäder än:
50 dB(A) dagtid vardagar (07.00 – 18.00)
40 dB(A) nattetid (22.00 – 07.00)
45 dB(A) övrig tid.
Den momentana ljudnivån till följd av bolagets verksamhet får nattetid
utomhus vid bostäder uppgå till högst 55 dB(A).
Efterlevnaden av dessa begränsningsvärden vid kringliggande
bostadsfastigheter ska verifieras genom successivt uppdaterade
närfältsmätningar och beräkningar.
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3. Cementa AB ska tillsvidare begränsa verksamhetstiden för de beskrivna
externa lastbilstransporterna till och från bolagets verksamhetsområde
Västra brottet till dagtid vardagar mellan kl 07.00 och 18.00.
Länsstyrelsen förelägger vidare med stöd av 26 kap. 21 och 22 §§ MB bolaget att
till länsstyrelsen senast den 10 december 2021 skriftligen redovisa;
1) Journalföring för november månad 2021 över i vilken omfattning
krossverksamhet, intern och extern transportverksamhet bedrivits vid
Västra brottet, med uppgifter redovisade per arbetsdag över mellan vilka
klockslag transport- respektive krossverksamheterna bedrivits, hur många
externa lastbilsrörelser som genomförts, hur stora mängder externt
bergmaterial som transporterats till området, och hur stora mängder
bergmaterial som totalt krossats i bolagets krossanläggning.
2) Redogörelse för bolagets erfarenheter under november månad 2021 av de
externa stenmaterialtransporterna till Västra brottet, och om de
skyddsåtgärder som vidtagits bedöms ha bidragit till att i tillräcklig
utsträckning begränsa störningar för kringboende.
3) Utredning av möjliga ytterligare åtgärder som kan vidtas av bolaget för att
begränsa bullerpåverkan och andra störningar för kringboende från
lastbilstrafiken till och från Västra brottet.
Försiktighetsmåtten gäller omedelbart efter det att bolaget tagit del av beslutet, för
de åtgärder där ingen annan tidpunkt anges. Verksamheten skall utöver vad som
anges i detta beslut drivas i enlighet med inlämnad anmälan.

Beskrivning av ärendet
Bolaget har i skrivelse till länsstyrelsen den 13 oktober 2021 anmält att man från
den 1 november 2021 planerar att bedriva krossning av bergmaterial inom sitt
verksamhetsområde i Västra brottet vid Slite, samt följdverksamhet i form av dels
interna transporter dels lastbilstransporter av externt bergmaterial till Västra
brottet.
Länsstyrelsen har remitterat anmälningar till Trafikverket samt Region Gotland,
Miljö- och byggnämnden.
Yttranden från Region Gotland har den 28 oktober inkommit från dels
Samhällsbyggnadsförvaltningen, dels Teknikförvaltningen. Yttrande från
Trafikverket har den 29 oktober inkommit från Trafikverket. Ingivna yttranden
bifogas som bilagor till detta beslut.
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Bolagets anmälan
Bolaget har i sin anmälan redovisat att krossning av bergmaterial planeras att
genomföras i den befintliga krossanläggningen i Västra brottet och att det
krossade materialet därefter kommer att transporteras via transportband till
bolagets upplag i Östra brottet för vidare användning i bolagets
cementtillverkning.
Det bergmaterial som planeras att krossas består dels av upplagrat tidigare
utbrutet eget material, dels av bergmaterial som i en omfattning av som mest
65 000 ton per månad planeras att transporteras till Västra brottet via väg 147 från
företaget Nordkalk AB:s kalkbrott i Storugns på Gotland.
Av bolagets anmälan framgår att man vad gäller begränsningsvärden för buller
föreslår att 10 dB högre bullernivåer (dvs ett fördubblat ljudtryck) ska medges
mellan kl 6 och 7 på vardagsmorgnar, och 5 dB under sön- och helgdagsmorgnar,
jämfört med villkoren för nuvarande tillståndsprövade verksamhet.
De transporter av externt bergmaterial som avses att genomföras till Västra brottet
planeras ha en omfattning av cirka 80 lastbilsrörelser per verksamhetsdag och
genomföras vardagar mellan kl 06.00 och 22.00.
I bolagets redovisning beskrivs möjliga skyddsåtgärder för att begränsa störande
buller genom byggande av bullervallar och en bullerskärm. Vidare framgår att
begränsningar av antalet lastbilsrörelser kan behöva vidtas för att uppnå de av
bolaget föreslagna begränsningsvärdena för buller under kvällstid.
Bolaget anger i sin anmälan att den planerade krossverksamheten inte föranleder
prövning av någon anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet inom det
angivna verksamhetsområdet.

Motivering till beslutet
Den bergtäkt- och krossverksamhet som för närvarande bedrivs inom bolagets
verksamhetsområde Västra brottet i Slite har tillståndsprövats enligt miljöbalken
genom beslut av Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (deldom den 1 november
2010, mål nr M 2334-09). Det aktuella tillståndet är tidsbegränsat och upphör att
gälla den 31 oktober 2021.
Bolagets ingivna anmälan avser tiden från den 1 november 2021. Syftet med
anmälan är att möjliggöra fortsatt krossverksamhet i bolagets befintliga bergkross.
Den sten som avses att krossas kommer dels att bestå av tidigare utbrutet material
från den egna bergtäkten, dels externt bergmaterial som transporteras till
verksamhetsområdet med lastbil.
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Av anmälan framgår inte i vilken omfattning eller under vilka verksamhetstider de
planerade kross- och transportverksamheterna avses att genomföras.
Länsstyrelsen bedömer att det tills vidare är rimligt att ställa samma krav vad
avser buller som föreskrivs i det fram till den 31 oktober gällande
miljöbalkstillståndet för verksamheten. Länsstyrelsen beslutar därför att
bullergränsvärdet för nattetid även i fortsättningen ska omfatta tidsintervallet kl
22.00 – 07.00.
Vad avser de tillkommande lastbilstransporterna bedömer länsstyrelsen att det
under en inledande period av den nya transportverksamheten bör prövas om
verksamheten för att reducera störningar för kringboende kan bedrivas i ett mer
komprimerat tidsintervall under dagtid vardagar mellan kl 07.00 och 18.00.
Erfarenheterna av den första månadens verksamhet ska sedan redovisas till
länsstyrelsen tillsammans med en utredning av möjligheter till kompletterande
skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att begränsa bullerstörningar och andra
olägenheter för kringboende som berörs av transportverksamheten. Länsstyrelsen
uppfattar att dessa åtgärder t.ex. kan bestå av en ytterligare utbyggnad av fysiska
bullerskydd såsom vallar och skärmar eller anpassning av utrustning, körsätt och
hastigheter för transportfordonen.
Utifrån vad som framkommer i bolagets kommande redovisning till länsstyrelsen,
och i länsstyrelsens tillsyn av bolagets verksamhet, kan skäl finnas att besluta om
förändrade åtgärder från bolagets sida för att begränsa miljöstörningar för
kringboende.
Länsstyrelsen bedömer utifrån bolagets redovisning i ärendet, och vad som
framförs i ingivna yttranden från Trafikverket och Region Gotland, att bolagets
anmälan för närvarande inte ger anledning till förelägganden om ytterligare
skyddsåtgärder eller försiktighetsmått.

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap 3 § MB, är alla som bedriver en verksamhet skyldiga att
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Redan risken för olägenhet räcker för att åtgärder skall vidtas.
Enligt 9 kap. 6 § MB får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts
1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan
miljöfarlig verksamhet,
2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda
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till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller
4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1-3, om den ändras med
avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt.
Av 26 kap. 9 § MB framgår bl.a. att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.
Av 4 kap. 6 § miljöprövningsförordning (2013:251) framgår att anmälningsplikt C
och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för sortering eller krossning av
berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod.
Av 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
framgår bl.a. att när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs,
ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till
verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken
eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a §
miljöbalken. Om myndigheten inte förelägger om försiktighetsmått eller förbud
enligt första stycket, ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om
att ärendet inte kommer att leda till någon åtgärd från myndighetens sida.

Beslutet kan överklagas
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se
bilaga.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Karin Fager med miljöskyddshandläggare Åke
Mauritzson som föredragande. I den slutliga beredningen av ärendet har även
länsjurist Marlene Andersson deltagit.
Handlingarna har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Hur beslutet kan överklagas
Yttrande från Region Gotland, Trafikförvaltningen
Yttrande från Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Yttrande från Trafikverket
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Kopia utan bilagor:
5. Lena Yotis, Cementa AB, Slite (e-post: lena.yotis@cementa.semailto:)
6. Trafikverket, Region Stockholm (e-post: trafikverket@trafikverket.se)
7. Region Gotland, Miljö- och byggnämnden (e-post: registratormbn@gotland.se)

Bilaga 1
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Beslutet kan överklagas
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att
du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till länsstyrelsen,
telefonnummer 010-223 90 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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