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BERÄKNING AV SÄKERHET- CEMENTA DEGERHAMN 

För att säkerställa att ekonomiska resurser finns tillgängliga för kostnader som uppstår när platsen ska återställas kan 

tillståndsmyndigheten enligt 16 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) ställa krav på ekonomiska garantier (säkerhet). 

Syftet med den ekonomiska säkerheten är enligt lagens förarbeten ”att säkerställa att det verkligen är förorenaren 

som betalar och inte det allmänna”. 

För täkter krävs ekonomisk säkerhet i enlighet med Miljöbalken 9 kap. 6 e §. Cementa har i sitt nuvarande tillstånd 

krav på säkerhet med beloppet 1 975 000 SEK.  

I aktuellt fall är det slutliga valet av efterbehandling inte fastställd utan kan komma att utföras enligt i huvudsak ett av 

två olika scenarier, i det ena hålls täkten torrlagd med hjälp av sprängda kanaler eller horisontalborrad ledning  och i 

det andra tillåts täkten vattenfyllas med inströmmande grundvatten.  

Storleken på säkerhetsbeloppet ska vara betryggande för sitt ändamål (16 kap. 3 § Miljöbalken). Alternativet med 

torrlagd täkt är avsevärt mer kostsamt än att låta den naturliga vattennivån inställa sig. Samtidigt är det, sett ur allmänt 

intresse, inte nödvändigt att torrlägga täkten. Vattenfyllt alternativ uppfyller väl de krav och förväntningar som 

allmänna och enskilda intressen kan ha på området i stort. Cementa anser därför att beloppet ska beräknas på 

alternativ med vattenfylld täkt eftersom det uppfyller lagens krav som angetts ovan.   

Säkerhetsbeloppet har, erfarenhetsmässigt och med konservativa skattningar, beräknats till ca 1 880 000 SEK. 

Föreslagen säkerhet bedöms vara väl betryggande för sitt ändamål. Bolaget har sedan tidigare en ställd säkerhet på 

1 975 000 SEK och för enkelhetens skull föreslås att denna kan kvarstå. Bolaget föreslår således ett säkerhetsbelopp 

på 1 975 000 SEK. 

Anledningen till att bolaget inte har valt att följa Miljösamverkan Sveriges vägledning1 för beräkning av säkerhet är att 

denna inte tar hänsyn till bergtäkter som slutligen bildar en täktsjö. Används denna kommer storleken på säkerheten 

att överskattas grovt. 

 

 

 

 

                                                      

1 Efterbehandling av täkter, En förtäkt vägledning, Miljösamverkan Sverige 2006 
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Beräkning av säkerhet 

Återställning täktbotten mm.   

Antal timmar arbetsmaskin 200 h  
Timpris arbetsmaskin 900 SEK/h  

   

Summa maskinarbeten  180 000 

   
Avveckling materiella tillgångar 
samt säkerhetsfrämjande och 
estetiska åtgärder   

Skrotning bergkanter (skutrad) 30 h á 2700 SEK/h 81 000 

Ytjustering/insådd 20 ha á 4 000 SEK/ha 80 000 

Flyttning/rivning av byggnader 350 000 
Demontering konstruktioner 
(pumpgropar etc)  400 000 

Summa avveckling/säkerhet  911 000 

   

Övrigt   

Slutstädning 20 h á 1500 SEK/h 30 000 

Reserv  100 000 

   

Summa totalt  1 221 000 

   

KPI (%)  1,5 

Antal år innan efterbehandling   30 

   

Summa efter indexuppräkning, ca  1 880 000 SEK 
 


