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1 BAKGRUND 

Cementa AB i Degerhamn avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken för täktverksamhet inom fastigheten Albrunna 29:1 Mörbylånga 

kommun, samt bortleda dag- och grundvatten enligt 11 kap. miljöbalken. 

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 ansöks om ett förnyat och utvidgat  

täkttillstånd inom fastigheten Albrunna 29:1, Mörbylånga kommun. 

Ansökan om tillstånd kommer att ske samlat och kommer att lämnas in till 

Mark- och Miljödomstolen i Växjö.  

Ansökan gäller ett planerat uttag av sammanlagt 15 miljoner ton kalksten 

under en 30-årsperiod.  

2 LOKALISERING 

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

figur 1. Täkten ligger på Stora Alvaret och den närmaste omgivningen består, 

förutom den gamla bergtäkten, av alvarmark som delvis nyttjas som 

betesmark. Nordväst om täkten, väster om väg 136, ligger Cementas fabrik i 

Degerhamn. Närmast belägna by är Albrunna ca 2 km sydväst om planerat 

brytområde, figur 2.  

 
Figur 1. Täkten i Albrunna (röd ring) är lokaliserad ungefär 2,5 km sydost om Södra 

Möckleby. (© Lantmäteriet) 
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Figur 2. Albrunna är den närmast belägna samlade bebyggelsen och ligger sydväst 

om täkten. Cirka 800 meter nordväst om brytområdet finns en skjutbana med några 

byggnader men däremot ingen bostad. En buffertlinje på 1000 meter från brytområdet 

är inlagd som referens.  

3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Cementas täktområde nämns i Mörbylånga kommuns översiktsplan (antagen 

2015-03-24) som täkttillstånd, riksintresse mineralutvinning och riksintresse 

ämnen och material. Vidare anges det i kommunens översiktsplan ”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 inga detaljplaner eller områdesbestämmelser som 

berör vare sig täktområdet eller närliggande områden. 

 

4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Berggrunden vid Albrunna kalkbrott i Södra Möckleby är uppbyggd av 

kalksten och skiffrar från underordovicium. Grovt sett kan berget delas in i 

hög- och lågvärdig kalksten beroende på främst kalciuminnehåll. Den rena 

kalkstenen underlagras av en märglig och glaukonitisk kalksten och följs 

sedan av alunskiffer. 

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

tillsammans med organiskt material. Syre togs genom reduktion upp av de 
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organiska resterna så att dessa bl.a. omvandlades till bergoljerikt bitumen 

samt små mängder fritt kol. Denna färgade skiffern svart och den blev delvis 

brännbar. Den ovanpåliggande Ceratopyge-kalkstenen och skiffern är till 

stora delar genomfärgad av lermineralet glaukonit. Detta mineral bildas 

under havsytan ner till ca 200 meters djup.  

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. Även nästa enhet, 

Holenkalkstenen, är avsatt i ett varmt grundhav med ett rikt djurliv.  

I denna ansökan används begreppen Högsten, Lågsten, Märgelsten och 

Alunskiffer för att beskriva olika enheter/lager i kalkstensberget. Lagerföljd 

och ungefärlig mäktighet på dessa lager är enligt följande inom planerat 

täktområde (från marknivå och nedåt): 

1. Högsten, ca 7-11 meter mäktig 

2. Lågsten, ca 2 meter mäktig 

3. Märgelsten, ca 1-2 meter mäktig 

4. Alunskiffer, ca 1-2 meter mäktig 

Högsten representerar högvärdig kalksten ur ett tekniskt perspektiv. Den 

består nästan uteslutande av kalciumkarbonat och den totala CaO-halten 

understiger sällan 50 %. Det förekommer variationer inom högstenen både 

avseende halten kalciumkarbonat men även andelen inslag av andra mineral 

såsom exempelvis ler, fältspat, pyrit och kvarts. 

Lågsten innebär lågvärdig kalksten på grund av lägre kalciumkarbonathalt. 

Det innebär samtidigt att halten av tekniskt oönskade mineral (ler, fältspat 

mm) är högre.  

Märgelsten benämns ett lager som huvudsakligen består av märgelsten, det 

är dock inte fritt från andra inslag. Ler, fältspat och även mindre mängder 

kalciumkarbonat förekommer. Ur ett tekniskt perspektiv är halterna av 

kalciumkarbonat alltför låga för att märgelstenen ska vara brytvärd. 

Alunskiffer är ett lager i stort sett helt utan innehåll av kalciumkarbonat. 

Halten lera är hög och även potentiellt höga halter av uran förekommer i 

detta mineral. 

Mäktigheten av högsten är som störst i det planerade brytområdets 

nordöstra hörn där den uppgår till omkring 11 meter. Längs planerat 

brytområdes östra kant sjunker högstenens mäktighet därefter något i sydlig 

riktning, ner mot omkring 8,5 meter i sydost. Längre västerut, omkring 

dagens brytfront, är högstenens mäktighet omkring 6-8 meter utan tydlig 

nord-sydlig gradient. 

5 PLANRITNING 

Inför ansökan har planritning över verksamheten utarbetats. Ritningen 

redovisas i bilaga A1 till ansökan under flik 2. Ritningen ska ses som 

översiktlig redovisning över uppställningar etc., där vissa avvikelser och 

anpassningar får ske i samband med verksamhetens bedrivande. Planen 

redovisas i koordinatsystemet RT R06 2.5 g V 0:-15 och i höjdsystemet 

RH70. 
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5.1 EXPLOATERINGSRITNING 

Av exploateringsritning, L209, i bilaga A1 till ansökan under flik 2, framgår 

bl.a. gränserna för bergtäktens brytningsområde samt verksamhetsområdet.  

All brytning av berg kommer att ske inom det planerade brytningsområdet. 

Verksamhetsområdet omfattar hela den samlade yta som genereras av täkt 

och arbetsområde.  

Koordinater för brytpunkterna i verksamhets- och brytningsområdets gränser 

anges i ritning L209. 

Ritning L209, innehåller även nivåangivelser för det utbrutna området i form 

av nivåer för underkant på lågstenen. 

5.2 EFTERBEHANDLINGSFIGUR 

Efterbehandlingsplanen, i bilaga C till ansökan under flik 12, visar hur 

området kan komma att se ut efter det att verksamheten upphört och 

efterbehandlingsåtgärderna är slutförda. Figurer på olika slutliga situationer 

framgår av planen. En kortfattad beskrivning av efterbehandlingen av 

området efter avslutad verksamhet redogörs för nedan under avsnitt 7.11. 

6 VERKSAMHETENS OMFATTNING 

6.1 FASTIGHETER 

All verksamhet kommer att bedrivas inom fastigheten Albrunna 29:1 i 

Mörbylånga kommun, Kalmar län, se figur 3. 

 

Figur 3. På bilden syns bland annat planerat brytområde, verksamhetsområde och 

fastighetsgränser. (© Lantmäteriet) 
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6.2 AREALER 

Det nya brytområdet, alltså det som ansökan omfattar, är ca 51 ha. Av dessa 

51 ha omfattas 21 ha av nu gällande tillstånd som inte brutits ut i dagsläget.  

I nuläget sker brytning enbart åt öster, men det nya ansökta brytområdet 

innebär att viss brytning även kommer att ske åt norr. Verksamhetsområdet 

är ca 178 ha, se figur 4. 

6.3 BERÄKNAD PRODUKTION 

Överst i täkten finns en pall av högvärdig kalksten (högsten). Denna pall har 

en mäktighet på 7-11 meter inom det sökta brytområdet. Denna underlagras 

av ett lager lågvärdig kalksten (lågsten) med en mäktighet på cirka 2 meter. 

Under denna finns ett lager märgelsten med en mäktighet på 1-2 meter. 

Därunder ligger ett lager med alunskiffer. I nuläget bryts enbart högstenen, 

men ansökan omfattar även brytning av lågstenen då denna kan komma att 

användas om tillverkning av andra cementtyper blir aktuella i framtiden. 

Lågsten kommer dock endast att brytas inom det planerade brytområdet som 

omfattas av ansökan. 

Ansökan avser en tid på 30 år vilket inkluderar tid för 

efterbehandlingsåtgärder. Cementa avser även fortsättningsvis att bryta cirka 

400 000 ton kalksten per år för tillverkning av cement. Förändringar i t.ex. 

produktionen kan dock medföra att maxproduktion inom tillståndstiden kan 

hamna på 900 000 årston under enstaka år.  

 

Figur 4. Planerat verksamhets- (röd linje) och brytningsområde (blå streckad linje). 

Nuvarande tillstånds brytområde är markerat med grön streckad linje.  

7 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Täktverksamhet för cementproduktion har bedrivits på platsen sedan 1888. 

Täkten har under åren successivt förstorats och riktningen på brytfronten har 
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varierat under åren till att under de senaste åren uteslutande vara i ostlig 

riktning. Detta främst eftersom kalkstenens mäktighet är större i öster. 

7.1 TÄKTVERKSAMHET 

All kalksten bryts i dagbrott inom fastigheten Albrunna 29:1 och transporteras 

ca fyra km från brytfronten till primärkrossen vid cementfabriken. Det nya 

brytområdet omfattar totalt 51 ha varav 21 ha omfattas av gällande tillstånd. 

Inom brytområdet finns ca: 12 miljoner ton högsten och 3 miljoner ton 

lågsten. I nuläget sker brytning enbart åt öster, men det nya ansökta 

brytområdet innebär att viss brytning även kommer att ske åt norr. 

7.1.1 Avbaning 

Inom brytområdet är vegetationsskiktet mycket tunt. Tjockleken varierar från 

nära noll upp till cirka 50 cm. Avbaning av området sker med hjälp av en 

hjullastare vid något eller några tillfällen per år, se bild 1. Varje yta avbanas 

upprepade gånger eftersom det är en viktig kvalitetsaspekt att få kalkstenen 

så ren från jord och annat restmaterial som möjligt. Avbaningsmassorna ska 

användas för efterbehandling av täkten.  

 
Bild 1. Avbaning inför borrning/sprängning sker med hjullastare.  

7.1.2 Losstagning 

Losstagning sker genom sprängningar vid cirka 10-15 tillfällen per år. 

Borrningen görs av entreprenör som använder en dieseldriven borrigg. 

Borrningsmetoden är av typen roterande hammarborrmaskin. Riggen tankas 

från en särskild dubbelmantlad flyttbar tank.  

För närvarande används borrkronor med 76 millimeters diameter.  

Vid inplanerad sprängning förbereds salvan dagen innan. Detta görs genom 

att hålen kontrolleras för blockeringar. Dagen för sprängning hissas röd 

flagga vid matsalen i täkten för att informera om att sprängning kommer att 

utföras under dagen. Därefter plockas spräng- och tändmedel ut från 

sprängförråden. Sprängförrådens läge framgår av exploateringsritningen, 

Bilaga A1 under flik 2 till ansökan.   
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Borrhålen laddas med en sprängkapsel, dynamit och sprängemulsionen (i 

nuläget används Centra Gold 75) med en gruspropp på 0,8 m i toppen. 

Sprängemulsionen fylls på direkt i hålen av extern leverantör. När alla hål är 

laddade så kopplas salvan med ett Exel-system. Total mängd sprängmedel i 

borrhål överstiger av säkerhetsskäl inte 9,5 ton. 

Kontroll görs av salvan och tre vakter placeras ut vid 1) matsalen 2) norra 

vägen till brytfront samt 3) vid brytfronten. Ljudsignal ljuder tre min innan 

sprängning sker och efter sprängning ges klarsignal. Sprängarbas/sprängare 

har genomgått kurser i sprängteknik enligt arbetsmiljöverket.  

Efter sprängning fylls sprängjournal i samt att alla sprängmedel avskrives i 

sprängdagboken. I journal redovisas placering av vakter samt vindriktning. 

Lokalt lagrat sprängmedel och tändmedel redovisas även för att säkerställa 

spårbarheten. Efter sprängning dokumenteras vindriktning och uppskattad 

vindstyrka. Under sommartid vattnas skotten för att minimera damning. 

Total sammanlagd mängd sprängmedel inom verksamhetsområdet (i borrhål 

och sprängförråd) kommer av säkerhetsskäl inte att överstiga 10 ton vid en 

enskild sprängning. Detta medför att verksamheten inte utgör någon 

Sevesoverksamhet enligt miljöbalken. 

Sprängning med kvävebaserade medel innebär ett visst spill av kväve till 

omgivningen, sprängämnet förbrukas inte fullständigt vid detonationen. Flera 

mätningar på halterna av näringsämnen utförs i Cementas regi och även i 

samband med enskilda undersökningar har mätningar och beräkningar 

utförts. Mest fokus har lagts vid dammen och efterföljande våtmark i sydost, 

som beskrivs närmare i avsnitt 7.2. Detta område är mest relevant eftersom 

sprängningar huvudsakligen sker i detta område eller i område som 

avvattnas åt sydost. Halterna av totalkväve har som exempel mätts upp 

tämligen frekvent under perioden april-juli 2016. Mätningar utfördes på 

totalkvävehalt vid inlopp till damm, inlopp till våtmark samt utlopp från 

våtmark. Resultatet visar på en kvävereduktion i storleksordningen 20 % från 

inloppet i dammen till utloppet från våtmarken. Reduktionen, mätt som gram 

totalkväve, var tämligen jämnt fördelad mellan dammen och våtmarken. 

Utsläppshalten var i denna undersökning omkring 0,5 mg/l i medelvärde mätt 

som totalkväve. 

7.1.3 Utlastning 

Den utsprängda stenen lastas med hjälp av hjulburna frontlastmaskiner på 

förstärkta lastbilar för transport till primärkrossen, nere vid cementfabriken. 

Primärkrossen omfattas av cementfabrikens tillstånd och ingår inte i den nu 

ansökta verksamheten. Block som är för stora att krossa i primärkrossen 

läggs upp längs brytfronten som varningshinder. Någon skutknackning 

förekommer därför inte. 

7.2 VATTENVERKSAMHET 

Enligt 11 kap. 2 § miljöbalken är bortledande av grundvatten och utförande 

av anläggningar för detta, vattenverksamhet. Cementa kommer att leda bort 

inläckande grundvatten, och därigenom avsänka grundvattennivån i 

närliggande berg i ökad omfattning allteftersom brytfronten rör sig mot norr 

och öster. 
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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. Vidare har utredningen även utgjort underlag för 

Cementas bedömning om att den planerade verksamheten utgör 

tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.  

Den planerade brytningen innebär att täkten bryts ut till som lägst nivå + 6,5 

m över havsnivå. Brytning sker redan, och kommer fortsätta ske, under 

grundvattennivån varvid Cementa fortsatt behöver avleda grundvatten för att 

sänka nivån ner till nivån + 6 m. 

Den mängd vatten som bedöms behöva bortledas, vid fullt utvidgad bergtäkt, 

bedöms i medeltal uppgå till ca 475 000 m3 grundvatten och ca 440 000 m3 

nederbörd årligen, alltså en total volym på ca 915 000 m3 årligen. 

Vattenverksamhet, enligt vad som beskrivits ovan, sker genom att Cementa 

kontinuerligt bortleder inläckande grundvatten för att hålla täktbotten fri från 

vatten. I praktiken kommer det att anläggas en eller fler pumpgropar under 

produktionsytan till vilken även avrinnande ytvatten kommer att ledas. 

Beräknad påverkan på grundvattenytans läge sträcker sig upp till ca 400 

meter från brytgräns. Som påverkan avses i detta sammanhang en 

trycksänkning på 0,3 meter eller mer. Se hydrogeologisk rapport, bilaga B 2 

under flik 5 för ytterligare detaljer.   

Vattnet pumpas idag till totalt tre olika destinationer, se figur 5.  

1. Längst i sydost i befintligt brytområde finns en lågpunkt med en 

pump som lyfter vattnet till en sedimentationsdamm i marknivå öster 

om täkten. Från denna damm leds vattnet till en mindre våtmark.  

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

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

marknivå och leds normalt till våtmarken som nämns i punkt 1 ovan, 

men en mindre del kan brädda över och infiltreras i så fall söderut.  

3. En tredje pump finns i dammarna i sydvästra delen av täktområdet. 

Därifrån pumpas vattnet till en damm, ”Stensjön”, utanför 

täktområdet från vilken vattnet kan ta tre vägar. Antingen leds vattnet 

in i processen i cementfabriken (ca 100 000 m3/år) eller så nyttjas 

det för bevattning m.m. av en lokal lantbrukare (ca 50 000 m3/år) 

eller så leds det vidare mot Kalmarsund i delvis öppna och delvis 

slutna system (25 000-50 000 m3/år).  

Cementa har även haft samråd med Mörbylånga kommun och kommer att 

undersöka om vattnet som pumpas upp från täkten kan användas som 

råvatten i kommunens nya vattentäkt i Södra Möckleby. 

 



 
12 | 10229709  • Cementa 

 

Figur 5 Schematisk bild över vattnets väg i nuläget.  (© Metria) 

För vattenverksamheten krävs pumpar med nivåreglerare och slangar för att 

lyfta upp och leda vatten ur täkten. Bild 2 visar en av pumpgroparna. 

 
Bild 2 Pumpgrop vid Kalkbrottsjön som pumpar vatten till Stensjön i en tät ledning. 

Bilden på framsidan av detta dokument visar pumpgropen i sydöstra delen av täkten. 

(Foto från Cementa) 

 

Vatten för dammbekämpning av t.ex. maskiner och vägar/körstråk kommer 

vid behov att tas från någon av pumpgroparna nere i täkten. 

7.3 MASKINPARK 

För den planerade verksamheten krävs maskinutrustning i form av:  

- Borrmaskin för losshållning av berget (installation av sprängmedel) 

- Hjullastare för lastarbeten och avbaning 

- Förstärkta lastbilar för transporter av material ut från täktområdet 
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7.4 ENERGIFÖRSÖRJNING OCH 
KEMIKALIEHANTERING  

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, se bild 3. Tankplatsen är hårdgjord 

för att förhindra att eventuellt spill når mark och grundvatten.  

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

Övriga insatskemikalier såsom smörjmedel, spolarvätska mm lagras 

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

 

 

Bild 3. Diesel lagras i en dubbelmantlad 5 m3 cistern i närheten av matsalen. Foto 

från Cementa.  

7.5 SPILLVATTENHANTERING 

Spillvatten från kontor/matsal avleds till en enskild avloppsanläggning med 

trekammarbrunn. Tömning sker genom kommunens försorg (eller av den 

entreprenör som anlitas av kommunen).  

7.6 BYGGNADER 

Inom verksamhetsområdet finns en byggnad med personalutrymmen och 

kontor samt två godkända sprängförråd, se bild 4. I sprängförråden lagras 

tändare i ett av dem och sprängmedel i det andra.  
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Bild 4. Två godkända sprängförråd finns inom verksamhetsområdet. Foto från 

Cementa.  

7.7 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. 

7.8 TRANSPORTER 

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

intern enskild väg mot cementindustrin som ligger ca fyra km bort, se figur 6. 

Transporter av kalksten går inte på det allmänna vägnätet. 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. 
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Figur 6. Transportväg mellan täkt och cementfabrik. (© Metria) 

7.9 AVSPÄRRNINGAR OCH SÄKERHET 

Verksamhetsområdet och transportvägen till cementfabriken är stängt för 

obehörig fordonstrafik. Längs hela verksamhetsområdet finns körvägar för 

snabb tillgänglighet till området, t.ex. vid avsyning inför sprängningar. Utöver 

ordinarie tillfartsväg från fabriksområdet finns tre reservinfarter. Dessa är 

försedda med låsta grindar. Utöver Cementas fordon förekommer också 

trafik av lantbrukaren som är markägare och bedriver jordbruk längs den väg 

som leder ned till fabriken.  

Vid schaktkanten kringgärdas området av en framkomsthindrande rad av 

cirka 0,5-1,0 meter höga block. Detta för att undvika olyckor.  

De äldre efterbehandlade täktdelarna är välbesökta av allmänheten och där 

har Cementa bl.a. anlagt en naturstig. Avståndet från denna del till 

brytfronten är cirka 1 km och allmänheten informeras att de inte får röra sig 

inom verksamhetsområdet genom tydlig skyltning.  

7.10 AVFALL 

Bolaget arbetar för att minska avfallsmängden samt att återvinna det avfall 

som uppkommer till följd av verksamheten. All kalksten som bryts används i 

cementproduktionen och inga losstagna bergmassor blir således avfall.  
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All utrustning i verksamheten hanteras varsamt för ökad livslängd och 

förbrukning av produkter är sparsam. 

Avfall som från verksamheten uppkommer huvudsakligen vid 

maskinunderhåll av fordonsparken (t.ex. spillolja). I regel sker underhållet på 

fordonsverkstaden nere på fabriksområdet och ingår därför inte i ansökan 

om bergtäkten. Övrigt avfall utgörs av hushållsavfall från personalutrymmen 

från täktverksamheten.  

Cementa förvissar sig om att entreprenörer som utför transporter och 

omhändertagande av avfallet har relevanta tillstånd.  

7.11 EFTERBEHANDLING 

En särskild efterbehandlingsplan 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 7. 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. 

Massor från avbaningen kommer att användas i efterbehandlingen i den 

utsträckning jordmaterial behövs. Eftersom slutlig utformning av 

efterbehandlingen inte är klarlagd är behovet av lösa massor inte känt men 

sannolikt kommer ett massunderskott att uppstå. Externa massor får i så fall 

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

annat än jungfruliga massor finns att tillgå och Cementa ser det som lämpligt 

att ta in dessa så föregås det av en anmälan till tillsynsmyndigheten.  
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Figur 7. Två huvudsakliga scenarier för efterbehandling finns, andelen vattentäkt yta 

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

 

8 FÖRSLAG TILL KONTROLL 

Egenkontroll av verksamheten är ett generellt lagkrav för den som bedriver 

tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Egenkontroll innebär att 

löpande planera och kontrollera verksamheten, t.ex. genom undersökningar 

eller provtagningar, för att motverka eller förebygga sådan påverkan. 

I Cementas organisation finns en skriftlig dokumentation av 

ansvarsfördelningen. För varje arbetsplats finns en platsansvarig. Genom ett 

certifierat ledningssystem ges instruktioner för hur organisationen ska 

fungera.  
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Ett kontrollprogram finns för kontroll av verksamheten. I kontrollen ingår 

bland annat ytvattenprovtagning och mätning av grundvattennivåer. 

I miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga B under flik 3 lämnar Bolaget förslag 

till kontroll av den planerade verksamheten. Bolaget åtar sig därutöver att 

inom sex månader från det att beslut om tillstånd vunnit laga kraft, ta fram ett 

kontrollprogram för verksamheten. 
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 

Arenavägen 7 

121 88 Stockholm-Globen 

Tel: +46 10 7225000 

http://www.wspgroup.se 

       


