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Svea hovrätt 

Mark- och miljööverdomstolen 

 

 

YTTRANDE 

Mål nr M 3129-16; Länsstyrelsen Västra Götaland m.fl. ./. Cementa Aktiebolag angående 

tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheten Våmb 30:10 i 

Skövde kommun 

Mark- och miljööverdomstolens (”MÖD”) föreläggande, aktbilaga 152, åberopas. Cementa 

Aktiebolag (”Cementa”) bemöter i det följande överklagandena från Länsstyrelsen i Västra 

Götaland (”Länsstyrelsen”), Naturskyddsföreningen Skövde (”Naturskyddsföreningen”) 

respektive enskilda klagande samt inkomna yttranden från Naturvårdsverket respektive Douglas 

Hjalmarsson. Samtliga dessa bemöts gemensamt och sakfrågevis. 

A. Inställning 

Cementa motsätter sig samtliga av motparterna framställda yrkanden. 

B. Grunder 

B.1 Riksintresset för mineral 

Naturskyddsföreningen och enskilda klagande ifrågasätter att kalkstensfyndigheten skulle 

utgöra riksintresse för mineral enligt 3 kap 7 § miljöbalken. Ifrågasättandet vinner ej stöd av vad 

Länsstyrelsen anför i målet. 

Cementa erinrar om att Sveriges Geologiska Undersökning (”SGU”) i ett yttrande till MÖD den 

27 november 2014 i mål M 5853-14
1
 bekräftat sin uppfattning att fyndigheten i Våmb utgör ett 

                                                      

1
 Målet avsåg Cementas överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2014-05-18 med avslag på 

Cementas tillståndsansökan, vilket sedermera resulterade i att målet återförvisades till mark- och 

miljödomstolen för fortsatt handläggning. SGU:s yttrande finns även i mark- och miljödomstolens mål, se 

bilaga 12 till Cementas yttrande den 7 maj 2015. 
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riksintresse enligt 3 kap 7 § miljöbalken och att den utvinningsverksamhet som idag bedrivs 

inom området är viktig för samhällets utveckling. I yttrandet anför SGU att kalkstenen i Våmb 

har de erforderliga egenskaperna för cementproduktion och att ytterst få tillsatser behövs för att 

använda råvaran. 

Klagandena påstår att kalkstensfyndigheten i Våmb inte skulle vara av särskilt hög kvalitet, 

något som synes bero på en missuppfattning. Det är riktigt att fyndigheten inte har den mest 

rena kalkstenen (halt av CaCO3) och att den därför inte lämpar sig för vissa industriella ändamål 

som ställer höga krav på renhetsgrad. För cementtillverkning är emellertid inte renhetsgraden 

avgörande. I stället eftersträvas att den kemiska sammansättningen av kalk, kisel, aluminium 

och järn så långt möjligt ska motsvara råmjölets sammansättning, dvs. den första mellanpro-

dukten i cementtillverkningsprocessen. Vidare eftersträvas att halterna av spårämnen (t.ex. 

natrium, kalium och svavel) ska vara låga för att undvika att dessa ombildas till föroreningar i 

tillverkningsprocessen. Kalkstenen i Våmb är näst intill optimal för cementtillverkning. Endast 

några få procent av kisel, i form av sand, måste tillsättas för att erhålla en lämplig råvara för 

cementproduktionen. 

Att all kalksten inte kan användas i tillverkningsprocessen kan kanske framstå som negativt ur 

resursperspektiv, men det innebär å andra sidan möjligheter för täktens efterbehandling eftersom 

den sekundära kalkstenen används som utfyllnad mot pallkanterna så att de anpassas till omgi-

vande terräng. 

Fyndigheten utgör alltså ett riksintresse eftersom den är ytterst väl lämpad som råvara i cement-

fabriken. Om det ansökta tillståndet inte skulle meddelas kommer möjligheterna att utnyttja 

riksintresset att helt gå förlorat. Påståendet att riksintresset för mineral kan säkerställas genom 

att kalkstensfyndigheten bevaras för framtiden är inte förankrat i verkligheten. Utnyttjandet av 

riksintresset förutsätter nämligen att det finns en cementindustri i Skövde. 

B.2 Motstående riksintressen och avvägningen enligt 3 kap 10 § miljöbalken 

B.2.1 Inledning 

Cementa instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att ianspråktagandet av det 

utökade täktområdet skulle ha en ytterst begränsad påverkan på riksintressena för naturvård 

respektive friluftsliv och att intresset för materialutvinning från hushållnings- och samhällseko-

nomisk synpunkt väger tyngre än de motstående intressena. 
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I överklagandena ägnas stor uppmärksamhet åt vilka värden som finns inom riksintressena för 

naturmiljö respektive friluftsliv som helhet, områden som totalt uppgår till ca 10 500 respektive 

30 000 ha. Däremot innehåller överklagandena få konkreta uppgifter om vilka kärnvärden för 

riksintressena som skulle finnas inom de 23 ha som tas i anspråk av det utökade brytområdet. 

Cementa hänvisar till den riksintresseutredning som har ingivits i målet.
2
 

B.2.2 Odlingslandskapet 

Länsstyrelsen menar att det, inom det utökade täktområdet, finns ”en sista rest av ett representa-

tivt odlingslandskap på sydsluttningen av Nordbillingen” vilken skulle gå förlorad om tillståndet 

meddelas. 

Den utökade täkten kommer att ta 11,8 hektar jordbruksmark i anspråk.
3
 Jordbruksmarken 

utgörs av åkermark med låga naturvärden. Det finns dock element som omfattas av det generella 

biotopskyddet som har viss betydelse för biologisk mångfald, t ex stenmurar och små våtmar-

ker. Det finns också objekt av visst kulturhistoriskt intresse, men inget av dessa objekt är unikt 

och liknande återfinns på många platser kring Skövde. Inom riksintresset för naturvård Nordbil-

lingen finns totalt 1 446 ha åker,
4
 se Bilaga 1, vilket innebär att 0,8 procent av riksintressets 

åkermark tas i anspråk. Långt mycket mer jordbruksmark finns väster om Billingen inom Valle 

riksintresse för naturvård. 

Det är oklart för Cementa vad det är Länsstyrelsen menar är ”representativt” med just det 

odlingslandskap som återfinns inom det utökade täktområdet. Området har i äldre tider utgjort 

ett småskaligt odlingslandskap i ett för övrigt skogsklätt, backigt och småbrutet landskap, men 

många av de värden som förknippas med ett sådant landskap har minskat drastiskt, eller gått 

förlorade, med tiden. Rent visuellt kan landskapet vid Våmb upplevas som ett representativt 

odlingslandskap och det uppfattas sannolikt som ett relativt välbevarat småskaligt odlingsland-

skap av gemene man. Vissa strukturer finns också kvar från äldre tiders bruk av landskapet, 

såsom åkerholmar, stenmurar och fägator. Den mark som fortfarande hålls öppen brukas dock 

numera med moderna metoder och gödslas. Detta har medfört att den biologiska mångfald som 

kan förknippas med äldre tiders småskaliga odlingslandskap i mångt och mycket gått förlorad. 

Betet har upphört och de områden som tidigare har betats håller på att, eller har redan, vuxit 

igen. Även här har den biologiska mångfalden utarmats. Ur dessa synpunkter är det således 

                                                      

2
 Bilaga till Cementas yttrande till mark- och miljödomstolen den 15 december 2015. 

3
 Enligt terrängkartans klassning av åkermark. 

4
 Enligt beräkningar från terrängkartan. 
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tveksamt om det aktuella landskapsutsnittet över huvud taget kan betraktas som representativt. 

Äldre tiders brukningsformer (t.ex. slåtterängar, naturbetesmarker, hamlade träd, manuella 

metoder för plöjning, såning, skörd etc.) representeras inte och varken djur- eller växtlivet mot-

svarar idag vad som hade kunnat förväntas i samma område före jordbrukets rationalisering. 

Värdet av detta odlingslandskap ligger alltså inte i första hand i områdets reella natur- och 

kulturvärden, utan snarare i närheten till bebyggelse och den attraktionskraft för Skövdebornas 

vardagsrekreation som följer därav. Denna vardagsrekreation ska inte förväxlas med värden av 

riksintresse. 

Det finns gott om liknande småskaliga odlingslandskap i brytområdets närhet och runtom 

Skövde. Längs med Nordbillingens sydsluttning och ravinen mellan Nordbillingen och Sydbil-

lingen finns det flera platser som liksom det utökade brytområdet utgör rester av ett äldre 

kulturlandskap med slingrande byvägar med uppodlade marker, beteshagar och ängar omgivna 

av stenmurar samt utspridda åkerholmar. Längs vägarna förekommer också muromgärdade 

fägator. Även de geologiska förutsättningarna är liknande med postglaciala landformer ovanpå 

platåbergsterrasser. Exempel är Hagmanstorpet, Kleven, Storekullen, Ljungstorp och Hålltorp. 

Dessa platser är också till stor del belägna utmed de historiska färdvägar (hålvägar, stigar, vägar 

och banvall) som följer ravinen mellan Nord- och Sydbillingen. I ravinens förlängning västerut, 

på Nordbillingens södra sluttning öster om Varnhem, finns det ytterligare typiska rester av ett 

äldre odlingslandskap och dessa är dessutom betydligt mer levande och har bättre framtidsut-

sikter än de igenväxande markerna kring Våmb. 

På andra delar av Billingen finns det odlingslandskap som har högre värden än de i det tilltänkta 

brytområdet och som därför kan sägas vara både mer representativa och mer värda att bevara. 

Ett sådant område är odlingslandskapet kring Berg, som är utpekat i värdeomdömet för riksin-

tresse för naturvården samt av riksintresse för kulturmiljövård. Även runtom i övriga södra 

Sverige är småskalig jordbruksmark en vanlig landskapstyp. Detta gäller alla de liknande land-

skapen runt Billingen, men även områdena kring de andra skogsklädda platåbergen liksom till 

de övriga skogliga bygderna i både Väster- och Östergötland. I högsta grad ser man även 

likheter med de småskaliga landskapen runtom i Småland. Faktum är att stora delar av Göta-

lands landsbygd - i gränsområden mellan slätt och skogsmark, kring sjöar och längs vattendrag, 

i dalgångar och sänkor osv. – ser ut just på detta vis och har samma tradition av jordbruk som 

markerna kring Våmb.  

Cementa anser därför att Länsstyrelsens slutsats är felaktig. I ett extremt lokalt perspektiv (några 

hundra meters radie) kan resonemanget möjligen stämma, men det är tveksamt hur relevant det 
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är att bedöma landskapsfrågor utifrån ett så begränsat perspektiv. Odlingslandskap som både är 

mer representativa och hyser högre värden ur natur- och kulturmiljösynpunkt än det vid Våmb 

är ingen bristvara i Västergötland. 

Till skillnad från vad Naturskyddsföreningen och enskilda klagande påstår så är det inte 

Cementas markanvändning som har orsakat den gradvisa försämringen av de värden som kan 

förknippas med det småskaliga odlingslandskapet. Denna förändring är fullt jämförbar med 

många andra motsvarande områden och beror främst på att det småskaliga jordbruket med 

betesdjur har övergivits till fördel för ett mer storskaligt och rationellt jordbruk.  

B.2.3 Hållsdammsbäcken 

Länsstyrelsen påstår att det inom området finns ett för Nordbillingen typiskt vattendrag (Hålls-

dammsbäcken), med snabbt flöde i blockig terräng som ofta är ravinbildande. Som Cementa 

tidigare påpekat är denna beskrivning missvisande då Hållsdammsbäckens mest betydande 

naturvärde, ett biotopskydd som utgörs av en sprickdal med höga diabasväggar, är belägen 

uppströms det utökade brytområdet och således inte kommer att påverkas av verksamheten.
5
 

B.2.4 Friluftslivet 

Klagandena hävdar att täktverksamheten kommer att påverka en ”sammanlänkande passage” 

mellan Nordbillingen och en utlöpare av riksintresset för friluftsliv som sträcker sig mot Skul-

torp. Vad som däremot inte nämns är att denna s.k. passage blockeras av väg 49 mellan Skövde 

och Skara med över 12 000 fordonsrörelser per dygn. Vidare bortser klagandena från Cementas 

åtaganden att iordningsställa en gång- och cykelstig kring täktområdet samt en ny sträckning av 

Billingeleden, åtgärder som vidtas för att säkerställa tillgängligheten till friluftsområdena kring 

täktområdet. Påverkan på möjligheterna för rörligt friluftsliv blir i praktiken marginell. Exem-

pelvis innebär omledningen av Billingeleden att en sträcka om ca 750 meter (av totalt ca fyra 

mil vandringsled) leds om till en ny sträckning som istället blir ca 1 100 meter. 

B.2.5 Långsiktig hushållning enligt 3 kap 10 § miljöbalken 

Cementa vill korrigera klagandenas felaktiga påståenden om att kalkstensfyndigheten vid Våmb 

skulle komma att brytas ut inom en 15-årsperiod. Missförståndet synes bero på att mark- och 

miljödomstolen har begränsat tillståndstiden till 15 år. 

                                                      

5
 Se Cementas yttrande till mark- och miljödomstolen den 7 maj 2015, avsnitt 3.3.3.3. 
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Sedan 1994, då SGU förklarade fyndigheten som ett riksintresse, har ca en tredjedel av denna 

brutits ut.
6
 Därmed kvarstår ca två tredjedelar av den då riksintresseförklarade fyndigheten. Det 

utökade täktområdet omfattar långt mindre än hälften av det idag kvarvarande riksintresset. 

Exakt hur mycket av den brytbara volymen som kommer att tas ut under tillståndstiden beror på 

den regionala efterfrågan på cementprodukter under perioden. 

B.3 Alternativa lokaliseringar 

B.3.1 Inledning 

Cementa har i målet redovisat en utredning avseende alternativa lokaliseringar
7
. Utredningen 

har getts den omfattning och inriktning som behövs för att ta ställning till om det finns några 

realistiska och rimliga alternativ till fortsatt kalkstensbrytning i Våmb. 

Länsstyrelsens påstående om att det skulle föreligga brister i redovisningen är förvånande av 

flera skäl. Som Länsstyrelsen själv påpekar i sitt överklagande har myndigheten redan bedömt 

att miljökonsekvensbeskrivningen kan godtas. Vidare ska det noteras att det efter att alternativ-

utredningen redovisades i målet inte ställts några krav under handläggningen i mark- och miljö-

domstolen, vare sig från Länsstyrelsen eller domstolen, på att denna skulle kompletteras i något 

avseende. Efter att MÖD återförvisade målet till mark- och miljödomstolen, i syfte att mark- 

och miljödomstolen skulle förelägga om de kompletteringar som var nödvändiga för målets 

vidare handläggning, bereddes länsstyrelsen ånyo tillfälle att yttra sig om behovet av eventuella 

ytterligare kompletteringar av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Inga krav 

på komplettering av redovisningen av alternativa lokaliseringar framfördes. 

Länsstyrelsens sent anförda inställning i frågan skiljer sig också från hur myndigheten har 

agerat i tidigare tillståndsprövningar avseende kalkstensutvinning i länet. Det förtjänar att 

nämnas att Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, kort tid innan Cementa ingav sin 

tillståndsansökan, meddelade Nordkalk AB tillstånd till kalkstensbrytning vid Uddagården i 

                                                      

6
 Klagandena påstår att 60 procent av fyndigheten redan är utbruten vilket härrör ur den skiljaktiga 

meningen i mark- och miljödomstolens dom (Morales och Andersson). Uppgiften är felaktig eftersom den 

utgår från hela riksintresseområdets areal trots att detta, utöver fyndigheten, även omfattar fabriksområdet 

och att en stor del av fyndigheten redan var utbruten 1994. SGU:s bedömning 1994 avser således den 

kvarvarande resursen vilken myndigheten ansåg representera värden i miljardklassen och viktig ur 

försörjningssynpunkt. 
7
 Se Cementas yttrande till mark- och miljödomstolen den 16 september 2013 (mål M 4418-12), avsnitt 

2.2 och bilaga 1. 
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Falköpings kommun. I sitt yttrande med förslag till beslut anförde Länsstyrelsen, såvitt avser 

alternativa lokaliseringar, följande:
8
 

Utredning av alternativa lokaliseringar har inte gjorts med hänvisning till (Prop. 

1997/98: 45 punkt 4.11.5) att det är fråga om en speciell fyndighet som bara finns 

på denna lokal och som är klassad som riksintresse enligt Miljöbalken 3 kap 7§ - 

värdefulla ämnen och mineral. Att hitta en annan plats med likvärdig kalkkvalitet 

och kvantitet inom närområdet har inte bedömts som realistiskt. Närmaste annat 

område av riksintresse för värdefulla ämnen och material är Rådene Kalksten, ca 20 

km bort. Området är sedan länge efterbehandlat och det är oklart hur mycket bryt-

värt material som finns kvar. Vid öppnandet av ny täkt skulle man förlora den 

samordnings- och miljövinst som erbjuds i en redan exploaterad täkt. Täktläget är 

bra ur försörjningssynpunkt och har en god anslutning till omgivande vägsystem och 

mycket nära till fabriken där vidareförädling av materialet sker. 

Cementa finner ingen förklaring till varför Länsstyrelsen drar helt motsatta slutsatser i fråga om 

täktverksamheten i Våmb jämfört med Uddagården. 

B.3.2 Redovisade alternativa lokaliseringar 

För att avgöra om en kalkstensförekomst över huvud taget är lämplig för cementtillverkning 

måste den vara väl undersökt och konstateras ha lämplig kemisk sammansättning och mäktighet 

(se avsnitt B.1 ovan). Sådana undersökningar är både tidskrävande och kostsamma. För att redo-

visningen av alternativa lokaliseringar ska avse alternativ som är åtminstone teoretiskt möjliga, 

har Cementa valt att redovisa två lokaliseringar som redan är väl kända och undersökta, nämli-

gen Rådene och Uddagården. 

B.3.2.1 Rådene 

Rådene är en oexploaterad kalkstensfyndighet i Sydbillingens sluttningszon som prospekterades 

utförligt på 1950- till 70-talen. Fyndigheten har av SGU förklarats vara av riksintresse eftersom 

dess mäktighet och kemiska sammansättning i stort motsvarar den i Våmb och därmed är lämp-

lig som råvara för cementtillverkning. Precis som i Våmb är fyndigheten belägen i kanten av 

riksintresseområdet för naturvård och det överlappas dessutom delvis av ett riksintresseområde 

för kulturmiljövård. Inom de prospekterade områdena för fyndigheten finns också ett naturre-

                                                      

8
 Se Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2012-02-25, Dnr 551-20185-2010, sid 22. 
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servat och Natura 2000-område, Kalksågsmossen, med bland annat fuktängar, rikkärr och 

sumpskogar. Nuvarande markanvändning är huvudsakligen bostadsbebyggelse samt jord- och 

skogsbruk. 

Rådenealternativet innebär alltså öppnande av en helt ny täkt inom riksintresseområdet för 

naturvård. Om brytningen ska kunna ske på ett rationellt sätt skulle naturreservatet och Natura 

2000-området gå förlorat och ca 10-15 bostadsbyggnader tas bort. Skövde kommun anger i sin 

översiksplan att riksintressena för natur- och kulturvärdena lämpligast främjar en hushållning 

med marken, vatten och den fysiska miljön och därför bör prioriteras i Rådene. 

B.3.2.2 Uddagården 

I Uddagården i Falköpings kommun bryter Nordkalk AB kalksten för andra ändamål än 

cementtillverkning. Fyndigheten är belägen inom riksintresse för naturvård och kulturmiljö och 

överlappas delvis av Natura 2000. Mäktigheten är ca 10 meter och arealanspråket beräknas till 

ca 2,5 gånger arealanspråket i Våmb. Till skillnad från i Våmb och Rådene saknas s.k. lågsten i 

lagerföljden vilket innebär att stora mängder tillsatsmedel (kisel, aluminium och järn) skulle 

behöva tillsättas i tillverkningsprocessen. 

B.3.3 Konsekvenser av alternativ lokalisering 

Som framgår ovan skulle en lokalisering till Rådene eller Uddagården inte innebära att intresse-

konflikter av det slag som klagandena påtalar undviks. Därtill kommer att en lokalisering av 

täktverksamheten till en ny plats, på avsevärt längre avstånd från fabriken, medför totalt sett 

betydligt större olägenheter och kostnader än lokaliseringen i Våmb. 

I Våmb är transportavståndet mellan täkt och fabrik 1,6 km på en intern transportväg. Avståndet 

mellan fabriken och Rådenefyndigheten är 7,5 km fågelvägen, men nyttjandet av denna väg 

skulle kräva anläggande av transportinfrastruktur (truckväg eller transportband) genom riksin-

tresseområdena för naturvård och friluftsliv, ett område med fritidsbebyggelse samt ett större 

Natura 2000-område. Vid transport på befintlig väg har avståndet beräknats till 17 km. Detta 

förutsätter omlastning till tung lastbil och skulle kräva sju tunga lastbilar i kontinuerlig rörelse 

16 timmar per dygn. I alternativet Uddagården skulle transportavståndet uppgå till 32 km på 
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allmän väg. Transportbehovet skulle då motsvara 12 tunga lastbilar i kontinuerlig rörelse 16 

timmar per dygn.
9
 

Cementa har översiktligt undersökt förutsättningarna för järnvägstransporter mellan å ena sidan 

Rådene respektive Uddagården och å andra sidan cementfabriken, via Västra stambanan och 

befintligt stickspår till cementfabriken. Anläggningskostnad för nytt järnvägsspår från täkt till 

anslutningspunkt på Västra stambanan kan uppskattas till i storleksordningen 50-75 miljoner 

kronor per kilometer spår.
10

 En anslutning till Rådene skulle som allra minst kräva två kilometer 

nya järnvägsspår. För Uddagården är minsta tänkbara avstånd något längre. Kostnader för 

vägkorsningar och överfarter av mindre vattendrag är inte inräknade. Investeringar för mottag-

ning av kalkstenen på fabriksområdet skulle inte understiga tio miljoner kronor. Därtill kommer 

att Västra stambanans kapacitet redan idag är fullt utnyttjad. Eftersom järnvägstrafiken måste 

ske inom stadsbebyggelse kan den endast utföras dagtid (06-22) vilket skulle konkurrera med 

persontrafiken. Vidare skulle installation av nya växlar för godstågstransporter riskera att 

komma i konflikt med snabbtågstrafiken eftersom det råder nedsatt hastighet vid växlarna. I 

praktiken är det ytterst ovanligt med etablering av järnvägsinfrastruktur för denna typ av ända-

mål i Sverige och i de fall det genomförs har det vanligtvis varit fråga om avsevärt större voly-

mer och längre transportavstånd. 

Linbanor är en teknisk lösning som idag generellt används i svår terräng där vägtransporter inte 

är ett alternativ. Linbanor i Sverige finns idag främst som persontransporter inom turismnär-

ingen. De linbanor som funnits inom industrin har avvecklats på grund av för höga drifts- och 

underhållskostnader. 

Vidare skulle en täktetablering på annan plats, i motsats till vad klagandena påstår, kräva 

omfattande investeringar i ny utrustning som redan finns i Våmb. En ny krossanläggning skulle, 

i likhet med den befintliga i Våmb, behöva anläggas under jord för att begränsa omgivningspå-

verkan. Investeringskostnaden uppgår till ca 50 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för 

bl.a. personalutrymmen, maskinhallar, sedimentationsdammar och pumpstationer. 

                                                      

9
 Se bilaga 1 till yttrande 2013-09-16. 

10
 Uppskattningen baseras på lätt tillgängliga uppgifter om anläggningskostnader för nya enkelspårsbanor 

i Sverige under de senaste 15 åren. Det ska noteras att kilometerkostnaderna varierar stort varför 

uppskattningen ska ses som ungefärlig. 
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Det är vidare ett felaktigt antagande att kostnaderna för skyddsåtgärder skulle bli lägre eftersom 

ett mindre antal personer bor i närheten. Åtgärder för exempelvis bullerreducering eller damm-

bekämpning måste vidtas oavsett antalet närliggande bostäder. 

Cementa instämmer därför i mark- och miljödomstolens slutsats, att den redan pågående täkt-

verksamhet i Våmb och de fördelar som närheten till cementfabriken innebär medför att sökt 

alternativ framstår som en lämpligare lokalisering än övriga alternativ. 

B.3.4 Ytterligare alternativ 

Vad gäller eventuell redovisning av ytterligare alternativa lokaliseringar delar Cementa mark- 

och miljödomstolens uppfattning, dvs. att lokaliseringsalternativ bör avgränsas så att de är real-

istiska. Det är inte realistiskt att tro att berörda kommuner (Skövde respektive Falköping) skulle 

ställa sig positiva till öppnandet av helt nya kalkstenstäkter. Som mark- och miljödomstolen 

påpekar torde redovisning av sådana alternativ åtminstone förutsätta att myndigheter eller andra 

motparter under samrådet pekar på konkreta alternativa lokaliseringar som kan antas vara lämp-

liga. 

I ett yttrande ingivet vid den senaste huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen anförde 

Länsstyrelsen att det finns ett område vid Billingen söder om Skövde med ytligt liggande kalk-

sten som inte omfattas av något område av riksintresse. Cementa uppfattar att det i huvudsak är 

området norr om Stenstorp, mellan Häggum och Rådene, som avses. Naturskyddsföreningen 

och enskilda klagande kallar i sitt överklagande motsvarande område för Häggum. Området är 

mycket väl prospekterat, dels eftersom AB Atomenergi (Ranstadverket) bedrivit täktverksamhet 

inom området (täkten är sedan länge efterbehandlad), dels eftersom det angränsar till 

Rådenefyndigheten. Markanvändningen i området är i huvudsak modern jordbruksdrift. 

Eftersom området, till skillnad från riksintresset i Rådene, ligger nedanför Billingens sluttnings-

zon är kalkmäktigheten låg (ca fem meter) vilket innebär att ca fem gånger så stor areal skulle 

behöva tas i anspråk för att bryta motsvarande kalkstensmängder som i Våmb. Därför saknas 

också lågsten i lagerföljden vilket, precis som för Uddagården, innebär att mycket stora mäng-

der tillsatsämnen skulle behövas om kalkstenen skulle användas för cementtillverkning. Att 

området inte är utpekat som riksintresse för mineral har alltså sina naturliga förklaringar. 



   14 juli 2016 11(14) 

 

B.4 Övrig omgivningspåverkan 

Cementa har visat att verksamheten kan innehålla de villkor som föreskrivits beträffande bl.a. 

buller, vibrationer, luftstötvåg och damning, vilka är sedvanliga för denna typ av verksamhet. 

Verksamheten kommer därmed inte ge upphov till oacceptabla störningar för närboende. 

Överklagandena från Naturskyddsföreningen och enskilda innehåller ett flertal kraftigt över-

drivna eller direkt felaktiga påståenden om omgivningspåverkan från befintlig och sökt verk-

samhet. Cementa bemöter ett urval av dessa nedan. 

 Damning från täktverksamhet och transporter utgör risk för hälsoproblem med hänsyn 

till bl.a. EU:s miljökvalitetsnormer för PM10. Mätningar av halter av PM10 i Skövde 

tätort har genomförts av Skövde kommun år 2010 och 2015. Samtliga mätningar har 

visat att miljökvalitetsnormerna som årsmedelvärde (40 mg/m3) samt dygnsmedelvärde 

(50 mg/m3), liksom även antagna miljömål (20 mg/m3) och utvärderingströsklar i 

samtliga mätfall underskrids. 

 

 Täkten är ”extremt tätortsnära” och Stora torget i Skövde ligger 900 meter från befint-

lig täktverksamhet. I själva verket ligger torget (Hertig Johans torg) 1 380 meter från 

den närmaste punkten där täktverksamheten bedrivs (krossanläggning under jord). 

Avståndet till befintlig brytfront är 2 300 meter och kommer att öka i takt med att bryt-

fronten rör sig mot väster. 

 

 Stängningen av Brandstorpsvägen kommer få stor betydelse för vardagstrafiken i 

Skövde. Antalet uppmätta trafikrörelser på Brandstorpsvägen är ca 400 per dag, att 

jämföra med väg 49 (Skaravägen) med över 12 000 per dag. Brandstorpsvägen har 

alltså relativt sett ytterst liten betydelse för trafiken västerut från Skövde, se Bilaga 2. 

Såväl Skövde kommun som Trafikverket har ställt sig positiva till att Brandstorpsvägen 

stängs. 

 

 För att tillförsäkra vattenföringen till Natura 2000-området måste man på sina ställen 

gräva 15-20 meter ner i marken för att komma över höjder. Schaktdjupet uppgår som 

mest till ca tre meter vid kulvertens läge. Längs övriga sträckor är schaktdjupet mycket 

ringa, i huvudsak mindre än en meter. Schaktens påverkan på omgivningen blir således 

mycket begränsad. 
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 Tätningen av den omledda Hållsdammsbäcken kommer att kräva kontinuerlig övervak-

ning och underhåll. Som Cementa har visat är den föreslagna bentonittätningen under-

hållsfri, se kompletteringen den 18 september 2015, avsnitt 1.3. 

 

 Vissa hus har spräckta bottenplattor, spruckna väggar eller så har fönster spruckit utan 

synbar anledning. För att bedöma hur stora vibrationsnivåer olika typer av byggnader 

kan utsättas för innan det uppkommer risk för skada har Svensk Standard SS 

4604866:2011 använts, se riskanalysen, bilaga 11 till tillståndsansökan. Detta har i sin 

tur legat till grund för Cementas villkorsförslag. Det finns inga vetenskapliga belägg för 

att vibrationer i den storleksordning som uppkommer vid sprängningar i täkten, och 

som mäts kontinuerligt, orsakar skador på byggnader. 

 

 Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård. Påståendet är felaktigt. 

B.5 Artskydd 

Vid mark- och miljödomstolens senaste huvudförhandling rådde oklarhet kring huruvida åker-

groda levde inom det utökade täktområdet. Eftersom arten därefter har påträffats och med 

anledning av vad som framförs i överklagandena har Cementa låtit Enetjärn Natur utreda före-

komst av groddjur inom och omkring det utökade täktområdet samt lokalernas betydelse för 

populationerna, se Bilaga 3. Bedömningen är att enstaka exemplar av groddjur kommer att 

påverkas men att detta inte får någon negativ påverkan på arternas bevarandestatus, vare sig 

regionalt eller lokalt, eftersom det finns gott om småvatten med lekvattenkvalitet utanför det 

utökade täktområdet, inom vandringsavstånd för groddjuren. 

Det ska noteras att vissa av de svamparter som påträffats i en kalkbarrskog utanför det utökade 

brytområdet visserligen är rödlistade men att ingen av dessa omfattas av artskydd. 

B.6 Natura 2000 

Frågan om den ansökta verksamhetens påverkan på Natura 2000-området Klasborgs och Våmbs 

ängar (SE 0540093) är synnerligen väl utredd i målet i mark- och miljödomstolen. Cementa 

hänvisar särskilt till bolagets yttrande den 7 maj 2015 respektive kompletteringen den 18 

september 2015, med bifogade underlagsrapporter, där samtliga de frågeställningar som Natur-

skyddsföreningen och enskilda klagande nämner belyses utförligt. 
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Cementa instämmer till fullo med mark- och miljödomstolens och Länsstyrelsens bedömningar, 

att en eventuell grundvattenavsänkning inom Natura 2000-området är av mindre betydelse och 

inte bedöms kunna skada de skyddade livsmiljöerna liksom att den föreslagna utformningen av 

den nya bäckfåran säkerställer att negativ påverkan på skogsmarken inom Natura 2000-området 

inte kommer att uppstå. 

B.7 Villkorsfrågor 

Naturskyddsföreningen och enskilda klagande har alternativt yrkat att tillståndet ska förses med 

vissa ytterligare villkor. Cementas inställning är att de villkor som mark- och miljödomstolen 

har föreskrivit är ändamålsenliga och tillräckliga med hänsyn till den omgivningspåverkan som 

verksamheten medför. Därtill har Cementa följande kommentarer till villkorsförslagen. 

Att stängsel ska sättas upp kring verksamhetsområdet torde vara helt okontroversiellt och 

Cementa ifrågasätter behovet av ett särskilt villkor härom. Cementa har dock ingen erinran mot 

detta om MÖD anser det nödvändigt. 

Förslaget att närliggande fastigheter skulle undersökas av en oberoende besiktningsman fyller 

ingen funktion. Som nämns i avsnitt B.4 ovan utförs sprängningarna så att skador på byggnader 

inte uppkommer. 

Frågan om infiltration från den befintliga Hållsdammsbäcken har varit föremål för ett tillsynsä-

rende hos Länsstyrelsen.
11

 Ärendet föranledde inte Länsstyrelsen att vidta någon åtgärd och är 

numera avslutat. Ansökan avser dessutom omledning av bäcken till ny sträckning vilket 

kommer att reducera infiltrationen. 

Cementa anser också att det är lämpligt att det delegeras åt tillsynsmyndigheten att meddela 

villkor och föreskrifter beträffande frågor av mindre betydelse. 

B.8 Verkställighetsmedgivande 

Cementa vidhåller sitt yrkande om verkställighetsmedgivande och hänvisar till vad som anförts 

i överklagandet. 

                                                      

11
 Dnr 535-224922015. 
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Malmö den 14 juli 2016 

Cementa Aktiebolag, genom 

  
Bo Hansson  Martin Johansson 

(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt)  

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Karta – åkermark inom riksintresset för naturvård 

2. Karta – trafikmängder 

3. Artskyddsbedömning avseende åkergroda, Enetjärn Natur 
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