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1 BAKGRUND OCH INLEDNING 

Cementa AB i Degerhamn avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken för fortsatt täktverksamhet i kalkstenstäkten belägen inom 
fastigheten Albrunna 29:1, Mörbylånga kommun. 

Den industriella verksamheten i Degerhamn har anor sedan 1723. I dag 
producerar Degerhamnsfabriken anläggningscement, främst för den svenska 
marknaden.  

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 utpumpning och bortledning av grundvatten kommer tillstånd 
att sökas enligt 11 kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd kommer att ske 
samlat och kommer att lämnas in till Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Även 
till ärendet kopplade frågor gällande Natura 2000-tillstånd, artskyddsdispens 
och biotopskyddsdispens avses prövas gemensamt hos mark- och 
miljödomstolen. Däremot kommer eventuell prövning enligt Kulturmiljölagen 
ske separat hos Länsstyrelsen. 

2 SYFTE 

Föreliggande samrådsredogörelse kommer att biläggas den 
miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram avseende rubricerad 
verksamhet. Samrådsredogörelsen syftar till att beskriva hur samrådet 
genomförts och redovisar också i bilagor inkomna synpunkter i samrådet. 

3 SAMRÅDSKRETS OCH 
GENOMFÖRANDE 

Samråd genomfördes, med undantag för ett tidigt samrådsmöte med teknisk 
affärsverksamhet i Mörbylånga kommun i oktober 2016, under februari-mars 
2017. 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.   

Bolaget inledde samrådsprocessen genom att samråda med Teknisk 
affärsverksamhet  i Mörbylånga kommun den 19 oktober 2016. Därefter 
följde samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och Mörbylånga kommun 
samt naturorganisationer vid två separata tillfällen den 7 mars 2017. Samråd 
med berörda föreningar i närområdet hölls den 8 mars. Dessa samråd ägde 
rum vid Cementas anläggning i Degerhamn. 
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Den 15 mars 2017 hölls ett samrådsmöte med närboende och allmänhet i 
Folkets hus Degerhamn. Inbjudan till detta möte skedde genom utskick till 
samtliga fastighetsägare inom en kilometer från verksamhetsområdet samt 
via annons i lokalpressen (Ölandsbladet, Östra Småland samt Barometern) 
den 4 mars 2017, bilaga 9. 

I ovan nämnda annonser har samtidigt informerats om verksamheten samt 
också om möjligheten att ta del av ytterligare information och 
samrådsunderlag samt inkomma med synpunkter. 

Samrådsunderlag återfinns i bilaga 1.   

Vid samrådsmötena redogjorde Cementa bland annat för bakgrunden till 
planerad bergtäkt med anledning av att bolaget ser ett framtida fortsatt 
behov av kalksten för cementindustrin. Vidare redogjordes för områdets 
förutsättningar och bedömd miljöpåverkan. 

Aktuellt samråd samt innehåll i kommande MKB diskuterades samt vilka 
parter som borde ingå i samrådskretsen. Protokoll från samrådsmötena 
bifogas i bilagor 4, 6, 8 och 10.  

De myndigheter och organisationer etc. som bolaget samrått med framgår 
även av tabell 1. 

Tabell 1 Myndigheter och organisationer vilka bolaget samrått med. De instanser 
vilka meddelat att de avstår från att yttra sig har markerats med ”Nej” i kolumnen om 
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 

Sydostentomologerna Nej 

Ölands botaniska förening Nej 

Sockenföreningen Sa Möckleby Nej 

Scenbrottet Nej 

Degerhamns IF Nej 
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Gräsgårds hembygdsförening Nej 

Södra Möckleby hembygdsförening Nej 

Degerhamns skytteförening Nej 

Båtklubben Nej 

LRF Ottenby  Nej 

LRF Sydöstra Öland Nej 

Folkets Husföreningen Södra Möckleby Nej  

 

Under samrådet har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på den 
planerade verksamheten såsom den beskrivits i samrådsunderlaget. 

4 INKOMNA SYNPUNKTER 

Skriftliga handlingar i samrådet enligt miljöbalken (1998:808) har inkommit 
från: 

 Länsstyrelsen Kalmar län 

 RAÄ 

 HaV 

 MSB 

 Naturvårdsverket 

 SGU 

 Trafikverket 

 Teknisk affärsverksamhet  Mörbylånga kommun 

 ÖOF 

Inkomna synpunkter redovisas i bilaga 12-20 tillsammans med de som 
meddelat att de avstår från att yttra sig. 

5 INKOMNA SYNPUNKTER  

Överlag har remissinstanserna varit positiva till Cementas ansökan och de 
inför samrådet genomförda utreningar. De viktigaste synpunkter som inkom 
gällande ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen var följande: 

 Alternativa lokaliseringar ska redovisas i form av Gillberga samt 
andra lokalieringar inom riksintresse för mineral i Albrunna. Även 
import 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. 
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 Möjligheten att använda överskottsvatten från täkten som råvatten i 
dricksvattenförsörjning bör utredas. 

6 CEMENTAS BEDÖMNING AV 
LÄMPLIGHET TILL SAMLAD 
PRÖVNING 

Den aktuella prövningen kan ge upphov till handläggning i två skilda 
instanser. En sådan ordning bedöms av Cementa som mindre lämplig och 
har tagit fram ett PM som belyser möjlighet till samlad prövning av hela målet 
i en instans.  PM bifogas som bilaga 21.  

 

Bilagor 

1. Samrådsunderlag daterat 2017-01-27 

2. Protokoll från samrådsmöte den 19 oktober 2016 med Teknisk 
affärsverksamhet i Mörbylånga kommun samt deras synpunkter 

3. Inbjudan samt sändlista till samråd med lokala myndigheter, daterad 1 
februari 2017 

4. Protokoll från samrådsmöte den 7 mars 2017 med Länsstyrelsen i Kalmar län 
och Mörbylånga kommun samt deras synpunkter. 

5. Inbjudan samt sändlista till samråd med lokala naturorganisationer, daterad 1 
februari 2017 

6. Protokoll från samrådsmöte den 7 mars 2017 med naturorganisationer samt 
deras synpunkter 

7. Inbjudan samt sändlista till samråd med lokala föreningar, daterad 1 februari 
2017 

8. Protokoll från samrådsmöte den 8 mars 2017 med föreningslivet samt deras 
synpunkter 

9. Annons i lokalpressen den 4 mars 2017 

10. Protokoll från samrådsmöte den 15 mars 2017 med allmänheten samt deras 
synpunkter. 

11. Följebrev samråd centrala myndigheter 

a. Första utskicket, daterat 1 februari 2017 

b. Andra utskicket, daterat 13 mars 2017 

12. Yttrande Länsstyrelsen Kalmar län 

13. Yttrande Raä 

14. Yttrande HaV 

15. Yttrande MSB 

16. Yttrande Naturvårdsverket 

17. Yttrande SGU 

18. Yttrande Trafikverket 

19. Yttrande Tekniska kontoret Mörbylånga kommun 

20. Yttrande ÖOF 

21. PM, Mannheimer Swartling om gemensam handläggning 
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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 
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ara genom a
m här tillsam
i sitt förslag
r. Rubriken

ngen koncen
-talet byggd
ets byggnad
ndustrimiljön
ingar för tra
ten samt sp
ghögar bilda
tydande del 
dess täktom

urvård 

”Stora Alva
riksintresse
detta områd

e exempel p
äl visar land

såväl på lan
aturområde
aturtyper, ho
flora/fauna
en och mär

ngar för bev
täkt, bebygg

urmiljövård

rat brytområ
km österut 

d för de två 
g av landsk
mt anpassa

ag på utbred
lat riksintre

odlingslands
att omfatta e

mmans kan g
g till nytt riks
 Industrimilj
ntrerades ti

des en av de
der. En ny c
n hör även 
nsport och 

pår efter de 
ar tillsamma
av den ölän

mråde har lå

aret NRO08
e, se figur 11
de är  

på landskap
dskapets ut
d som i vat

otade eller s

rklig beskaff

varande att 
gelse, skog

åde återfinn
ligger Gräs
kulturmiljöo

kapet. Åtgär
as till lokal tr

dning av rik
esset Södra 
skap. Det n
ett större om
ge uttryck fö
sintresseom
jöerna inne
ill Degerham
e första cem
cementfabri
kalkstensbr
utskeppnin
olika verks
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078” och om
1. Av länsst
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tveckling sa
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naturvärdet
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gård-Seger

områdena k
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ksintresse fö
Öland (Fig
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mråde än d
ör just det s

mråde 2015-
håller bl.a. 

mn på grund
mentfabriker
ik byggdes 
rotten ute p
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amheter so
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oner och ut

mfattar dryg
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er naturtype
amt process
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dikning, slita
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-03-16 besk
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på alvaret sö
ch nya bygg
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p som på et

historia”. Be
tgör en vikti

gt 25 000 he
egisterblad f
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ser och natu

arter 

kas negativ
age av käns

urmiljö Albru
mst 1987), s
att hoten m
är att ny be

ö där hela M
ta främst fö
er dock att 

även genom
öländska ku
krivit värden
xt: ”Den ölä
örre bränsle

m till viss de
menttillverkn
öder om bru
gnader kop

s kring Dege
tt tydligt och
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ig del av ett

1

ektar. Ansö
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bination av 
urlig utveckl

vt av utebliv
slig vegetat

unna-Vickle
se figur 11.

mot kärnvärd
ebyggelse s

Mörbylånga
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ulturlandska
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ndska 
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pplade till 
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h pedagogis
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lavrinningsom
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d kemisk st
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dvattenföre
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nde till dess
etsnorm är a
atus kan ris
rat samt hö

att området 
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har låg årsn

hela ön, är u
m rester av 
örekomst m

med användn
de. Längre b

nerat brytom
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ad lågsten) 
n omfattar ä
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omfatta, är 
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ke åt norr. V
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med en mä
även brytnin
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et sökta täkt
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ng av lågste
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n tur underla
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ng 

ng 
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riken. Det ny
Av dessa 51
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etsområdet ä
g kalksten (s
tområdet. D
cirka 2 met
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en. Under lå
agras av al

s kunna bry
ng nivån + 6

ch brytnings
nde brytfront 
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a 29:1 och t
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1 ha omfatta

ansökta bry
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ågstenen fin
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tas maxima
6 m över ha
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t (jan 2017) ä

ton kalksten
ransportera
ådet, alltså 
as 21 ha av

ytområdet in
a, se figur 1
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rlagras av e

et bryts enba
mma att anv
ns ett omkr

alt inom ang
vsnivå. 

 
linje). Nuvar
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rande tillstån
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tillverkning
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de tillstånd s

viss brytning
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tillverkning
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nds brytområ
jämn linje un
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sprängda st
krossen som
pp längs bry

ager, som ä
behandling. 
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tående av rå
ulering. Cem
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berg 

 kommer at
enten i verk

g 

ch interna tr

saknas träd
ga. Avbaning
arje yta avb

möjligt. De a
det innan de
orrning anv

ängning för
Dagen för s
et för att inf
akter ut och
enen lastas

m finns ca 4 
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Olika jorda

ov av masso
åmjöl, klinke
menta har i 
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ksamheten 

ransporter 

dskikt. Vege
g av områd
anas flera g

avbanade m
e används f
änds en die

bereds salv
prängning h
formera om 
h en larmsig
s med hjälp 
km bort vid

Någon skutk

delvis osam
arter förekom

or vid den lö
er och cem
dagsläget i

på ett för br
är: 
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et sker med
gånger för a

massorna lag
för efterbeh
eseldriven b

van dagen i
hissas röd f
 att sprängn

gnal ljuder f
av frontlast

d fabriken.  
knackning k

mmanhänga
mmer. 

öpande efte
ent från Ce
inte avgjort 

ranschen tra

ten varierar
d hjälp av e
att få kalkste
gras inom a

handlingsän
borrmaskin.

nnan. Detta
flagga vid p
ning komme
för att varna
tmaskiner p
Block som 

kommer där

ande, komm

erbehandling
ementas ege

vilken tillstå

aditionellt sä

r från låga la
n hjullastare
enen så ren
ansökt verks
damål. Bor

a görs geno
ersonal- oc
er att ske un
a för spräng
på lastbilar f
är för stora 

rför inte att s

mer att avba

gen av täkte
en produktio
åndstid som

ätt. 

avbevuxna 
re vid något
n från jord o
samhetsom
rrningen gör

om att hålen
ch kontorsby
nder dagen
ningen. 
för transpor
 att krossa 
ske. 

2

anas och 

en kan iner
on komma 

m ansökan 

hällmarker 
eller några

och annat 
mråde eller i
rs av 

n kontrollera
yggnaden v

n. Innan 

rt till 
i primärkros
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täktens östr
Utifrån berä
identifierats
WSP:s prel
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drogeologis
Modflow. Un
ökningar på
gen litteratu

verksamhet,
attennivån f

pumpas ida
råde finns e
m täkten. Fr
t i äldre täkt
marknivå o
t. En tredje 
amm, ”Sten
in i process
pumpas de

löden närm

ns planer på
en mer utve
ska mångfal
s utanför pl

ta har även
mpas upp f
by. 

erksamhe

1 kap. 2 § m
etta vattenv

g om det är 
ens inverkan

WSP utföra 
läggas ans

rytning kom
balkens 11 
sebart påver
 eller för en
grundvatte
ra del. 
äknad påve
s. 
iminära bed

nna intresse

ska utrednin
nderlaget til
å platsen, i d
ur. 

, enligt vad 
för att hålla 

ag till totalt 
en lågpunkt 
rån denna d
tområde led
ch leds nor
pump finns 

nsjön”, utanf
sen i cemen
et vidare mo
are i komm

å att förbättr
cklad våtma
lden i områd
anerat verk

 haft samrå
från täkten k

et 

miljöbalken 
verksamhet.
uppenbart a
n på vattenf

en hydrolog
ökan, framg

mmer att krä
kapitel. 
rkansområd

nergiändamå
n vid den u

rkan har ko

dömning är 
en. 

ngen basera
l modellen 

de fallen un

som beskri
täktbotten f

tre olika de
med en pum

damm leds 
ds till en pu
rmalt till däm

i dammarn
för täktområ

ntfabriken el
ot Kalmarsu
ande ansök

ra den dam
ark. Detta fö
det. Denna 

ksamhetsom

åd med Mör
kan använd

är bortleda
. Enligt 9 § 
att varken a
förhållande

gisk utredn
går bl.a. att 

äva grundva

de för plane
ål. 
tvidgade br

onsekvense

att vattenv

as på den g
och utredni
derlag sakn

vits ovan, s
fri från vatte

estinationer,
mp som lyft
vattnet till e
mpgrop i sö

mmet, men 
na i sydvästr
ådet från vil
ller så nyttja

und i öppna/
kan. 

m som ligge
ör att öka k
nya våtmar

mråde. 

rbylånga ko
das som råv

nde av grun
och 12 § i s

allmänna ell
na. 

ing kring pla
 

attenbortled

erad brytnin

rytningen hä

r bedömts. 

erksamhete

grundvattenm
ingen bygge
nas har kon

sker genom 
en.  

 se figur 17
ter vattnet t
ett dämme. 
ödra kanten
en mindre d
ra delen av 
lken vattnet
as det för be
/slutna syst

er sydost om
väverening
rk kommer 

mmun och 
vatten i kom

ndvatten oc
samma kap
ler enskilda

anerad verk

ning. Detta 

g finns inga

ärrör från et

Inga skadli

en inte kom

modell som
er till stor de
servativa a

att Cement

7. Längst i s
ill en sedim
Vatten som

n av täkten. 
del kan bräd
täktområde

t kan ta tre v
evattning m
tem. Cemen

m täkten, u
en i dämme
att ta mer y

kommer att
mmunens ny

ch utförande
pitel är såda
a intressen s

ksamhet. Av

är en vatte

a brunnar, v

tt begränsa

iga konsekv

mer att ska

m byggts upp
el på utförd

antaganden 

ta kontinue

sydost på be
mentationsda
m uppstår nå

Vattnet pum
ddas över o
et. Därifrån 
vägar. Antin

m.m. av en lo
nta kommer

ppe på plat
et och förbä
yta i ansprå

t undersöka
ya vattentäk

2

e av 
an verksamh
skadas gen

v rapporten

nverksamh

vare sig för 

t område kr

venser har 

ada enskilda

p i program
a mätninga
gjorts utifrå

rligt avsänk

efintligt 
amm i mark
ågot mer 
mpas upp ti
och infiltrera
pumpas va

ngen leds 
okal lantbru
r att beskriv

tån, genom 
ättra den 
k och därfö

a om vattne
kt i Södra 
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h godkänd c

ersonalutry
av dem och 

alt att bedriv
n att ske på

m av:  
rängmedel)

ktområdet 

stern på 5 m
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WSP Sverige AB  

Box 503  
391 25 Kalmar  
Besök: Södra Malmgatan 10  
Tel: +46 10 7225000  
WSP Sverige AB  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
http://www.wspgroup.se  

ANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅD MED TEKNISKA 

KONTORET MÖRBYLÅNGA KOMMUN INFÖR ANSÖKAN 

OM BERGTÄKT ALBRUNNA 

 

Samrådsmöte 2016-10-19 vid Cementas platskontor Degerhamn 

 

Närvarande 

Mörbylånga kommun, Tekniska affärsveksamheten: Niclas Beermann och Michael 
Ingard. 

Cementa: Claes Kollberg, Staffan Johnson, Roger Pettersson & Johan Carlsson  

WSP: Mats Waern  

Frånvarande: Håkan Lagesson, Mörbylånga kommun. 

 

 

Syfte med mötet  

Inledande möte i samrådsprocessen (enl 6 kap Miljöbalken) inför ansökan om utvidgad 
bergtäkt i Albrunna. Mötet avgränsades till att beröra vattenfrågorna. Ett samrådsmöte 
gällande övriga frågor kommer att hållas senare. 

 

Sammanfattning mötet  

Staffan redogjorde för bakgrunden, omfattning av planerad ansökan.  

Claes presenterade Cementa och redogjorde för tillverkningsprocessen. 

WSPs hydrogeologiska rapport från 2016 delgavs och Staffan redogjorde för 
vattensituationen och den beräknande påverkan.  

Niclas berättade att det finns planer att bygga en vattenledning från Grönhögen till 
Södra Möckleby och pumpa vatten från Grönhögen till S Möckleby. Just nu 
detaljprojekteras ett nytt vattenverk i S Möckleby. Att ta vatten från Cementas täkt är en 
möjlig tanke. Att bygga något stort vattenverk i S Möckleby för att försörja t ex Kastlösa 
och Mörbylånga är dock inte aktuellt.   

I det fall avlett vatten från bergtäkten kommer att användas som dricksvatten finns en 
farhåga man skapar en situation där dricksvattenuttag medför försvårande restriktioner 
för bergtäkten i framtiden.  Vad ett dricksvattenuttag i täkten skulle innebära för 
Cementa måste därför utredas närmare. Enligt Michael var det inget större problem om 
vattnet delvis var i kontakt med alunskiffern. Så är dock inte fallet med det aktuella 
vattnet i nuläget. 
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 UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE 

 

Cementa bergtäkt Mats Waern 

UPPDRAGSNUMMER DATUM 
  2016-10-19 

 2 (2)  

Att dra en vattenledning kostar ca 1 000-1 500 kr/meter. 

 

 

Övrigt 

David Klemetz (WSP) har en förfrågan från en student om ett exjobb som går ut på att 
studera huruvida spillvärmen från Cementas fabrik kan användas till att destillera 
havsvatten. Niclas föreslår att Cementa kontaktar Jörgen Madebrink på Kalmar 
kommun. Tekniska affärsverksamheten i Mörbylånga har idag full fokus på att lösa 
dricksvattensituationen kommande ett/två år, och har inte resurser just nu att engagera 
sig i ett sådant projekt. 

 

Att göra härnäst 

Fler dricksvattenanalyser bör utföras på vatten från bergtäkten. Cementa/Staffan 
skickar de analyser/underlag som finns idag till Håkan Lagesson. Norconsult kommer 
sedan att utvärdera om vattenkvalitén är duglig för att skapa ett dricksvatten. 

Håkan och Staffan bokar in nytt möte. 

 

 

 

 

Kalmar 2016-10-19 

 

 

Mats Waern, WSP Sverige AB 
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WSP Sverige AB 
Box 503 
391 25 Kalmar 
Besök: Södra Malmgatan 10 
Tel: 010-7225565 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅD 6 KAP 4 § MB   

Fört vid samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun och 
Cementa angående bergtäkt på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun 

Tid 2017-03-07 

Plats Mötet höll på Cementas anläggning i Degerhamn. 

Närvarande Staffan Johnson 

Claes Kollberg 

Karin Comstedt 

Martin Johansson 

Sofia Lund 

Maja Hemlin 

Lotta Bohman 

Lotta Lindeborg 

Åsa Axheden 

Helena Lager 

Mats Kvist 

Håkan Lagesson 

Susanne Bredesjö Budge 

Helén Wåhlstrand Persson 

Emil Friberg 

Mats Wærn 

 

Cementa 

Cementa 

Cementa 

Mannheimer Swartling 

Enetjärn Natur AB 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen i Kalmar 

Mörbylånga kommun 

Mörbylånga kommun 

Mörbylånga kommun 

Mörbylånga kommun 

WSP 

WSP 

 

 

    

 

Vad ansökan avser 

Martin Johansson redogjorde för ansökans innehåll. Utöver det som framgår av samrådsunderla-
get kan följande förtydligas och framhållas. De angivna 15 miljoner ton inkluderar även kvarva-
rande volym. 

Transporterna mellan brottet och fabriken betraktas som en följdverksamhet och ingår inte i 
prövning. 
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Det planerade verksamhetsområdet är större nu än tidigare p.g.a. att de pumpar som kommer 
att användas för att bortleda vatten ska omfattas av verksamhetsområdet.  

 

Genomgång av pågående verksamhet  

Utöver det som framgår av samrådsunderlaget förtydligades att all sten levereras till Cementas 
egen fabrik i Degerhamn. Ingen sten exporteras. 

 

Beskrivning av berört område och förutsedd miljöpåverkan 

Natur 

Till skillnad från N2000 inbegriper Länsstyrelsens Naturvårdsplan klass 1 dagens täkt samt plane-
rad utvidgning. Denna är dock framtagen innan de N2000 områdena togs fram och Naturvårds-
planen har inget formellt skydd. 

Diskussion om biotopskydd och åkermark uppstod. Biotopskyddet omfattar även betesmark och 
eftersom alvaret är betat gäller biotopskydd. Biotopskyddsdispens kommer således att bli nöd-
vändigt. 

Sofia Lund och Mats Waern presenterade de genomförda natur- och fågelinventeringarna. Läns-
styrelsen och Mörbylånga kommun ansåg att de genomförda inventeringarna var tillräckliga och 
hade inga önskemål på ytterligare inventeringar. 

Vatten 

Emil Friberg presenterade den genomförda hydrologiska utreningen.  

Vid bedömning av konsekvenser med anledning av avsänkt grundvatten ska dessa gälla utifrån 
nuläge och framtida avsänkning. Den avsänkning som skett historiskt ska inte prövas och konse-
kvensbedömas. 

Finns risk för påverkan av grundvattnet vid ett ev dieselläckage? Emil Friberg: nej  - eftersom 
pumpning sker fångas allt grundvatten i täktområdet upp. 

Kultur 

Det finns en fornlämning (RAÄ Södra Möckleby 48:1) inom brytområdet. Detta ärende ska prövas 
separat enligt kulturmiljölagen. Kontakt kan tas med Daniel Tedenlid på  Länsstyrelsens kulturav-
delning. 

Buller 

Verksamheten ger upphov till begränsat buller hos närboende. Länsstyrelsen anser dock att en 
enklare beräkning avseende vilket buller som stentransporterna ner till fabriken genererar vid 
närliggande bostäder.   Däremot bedöms det inte finnas behov av någon bullerutredning avse-
ende själva täkten. 

 

Alternativa lokaliseringar 

Utöver nollalternativ och huvudalternativ ansåg Länsstyrelsen att även ett  utformningsalternativ 
(annan utformning inom befintligt riksintresset för mineralutvinning) utredas. Som alternativ 
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lokalisering godtogs  alternativet Gillberga. Detta eftersom det är det enda andra området på 
Öland som utgör riksintresse för mineralutvinning.  

Länsstyrelsen ansåg att detta är en tillräcklig avgränsning av alternativbeskrivning, men  tryckte 
på att det är viktigt att resonera kring   import av kalksten.  

 

Efterbehandling och kompensationsåtgärder 

En efterbehandlingsplan kommer att tas fram under 2017. Samtliga ansåg att man i denna bör 
eftersträva en mosaik av naturtyper. 

 

Fortsatt samråds- och tillståndsprocess 

Följande samrådsinstanser lyftes under mötet: 

Centrala myndigheter - SGU, Trafikverket, MSB, Naturvårdsverket, HaV, RAÄ 

Naturorganisationer - ÖOF, Ölands Naturskyddsförening, Sydost entomologerna, Ölands bota-
niska 

Lokala organisationer - Sockenföreningen, Scenbrottet, Degerhamns IF, Hembygdsföreningen, 
Gräsgårds Hembygdsförening, Skytteföreningen, Båtklubben, LRF Ottenby och Sydöstra Öland, 
Folkets hus föreningen  

Enskilt berörda (inom 1 km) och allmänheten bjuds in till möte 15 mars via annons. 

 

Årsuttag 

Bolaget överväger att ta höjd för framtiden och därför beskriva ett större årsuttag än vad som är 
aktuellt för de närmaste åren. Eventuellt kan årsuttaget bli högre om tex 10 år. 500 000 ton/år är 
inte omöjligt i en framtid.  

Lst: Beskriv detta scenario och kopplade konsekvenser, dvs worst case.  

 

Ej tidsbegränsat tillstånd 

Cementa överväger att yrka på ett ej tidsbegränsat tillstånd.  

Lotta Bohman: MPD vid Länsstyrelsen i Kalmar har tidigare inte prövat detta. Viktigt att redogör 
för varför tiden inte är relevant utifrån störning, påverkan natur etc.  

 

Övrigt 

Cementa kontaktar Länsstyrelsen i april angående vattenfrågan och eventuell kap 11-ansökan. 
Lotta Lindeborg är Länsstyrelsens kontaktperson i detta ärende. Erika Johansson (vattenhandläg-
gare) har deltagit vid Länsstyrelsens interna diskussioner. 

Alla utredningar läggs ut på www.cementa.com/degerhamn 
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Lotta Lindeborg: vid användning av inert avfall för anläggningsändamål (efterbehandling) ta med 
SNI-kod. 

Lotta Bohman: miljökvalitetsnormer för vatten är viktiga att belysa. Antingen separat bilaga eller 
fylligt i MKBn. 

Lotta Lindeborg skickar Länsstyrelsens anteckningar från samrådsmötet till Mats Waern. 

Ett samrådsyttrande med kommentar om betydande miljöpåverkan kommer från Lst. 

Lotta Lindeborg: det är bra om bolaget föreslår och redovisar garantiberäkning 

Lotta Lindeborg: länsstyrelsen vill även ha digital leverans 

 

 

 

Anteckningar förda av 

Mats Waern, 

WSP Sverige AB 
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Protokoll 
 

 Ämne:  Samrådsmöte med naturorganisationer 

Datum: 2017-03-07 

Plats: Cementas kontor 

 
 Inbjudna: Ölands Ornitologiska Förening, Ölands Naturskyddsförening, 

Sydostentomologerna och Ölands botaniska förening. 

  

Deltagare: Naja Magnusson (ordf.) och Sven Åhlin från Ölands Naturskyddsförening.  
 
Från Cementa (inkl konsulter): Claes Kollberg, Staffan Johnsson, Sofia  
Lund (biolog på Enetjärn Natur), Börje Ekstam (biolog), Emil Friberg 
(hydrogeolog på WSP)  Mats Waern (biolog på WSP). 

 

Vid 
protokollet: 

Mats Waern 
 
 

Nr Punkt 

1. Presentation av Cementa AB Degerhamns verksamhet gällande: 
 Historik  
 Samhällets behov av cement-betong 
 Cementas verksamhet i Degerhamn 
 Beskrivning av täktansökan 
 Förutsedd miljöpåverkan 
 Alternativa lokaliseringar 
 Efterbehandling och kompensationsåtgärder 
 Fortsatt samråds- och tillståndsprocess 

 
2.  

Ölands Naturskyddsförening är positiv till att skapa nya biotoper i området 
och diskussionerna under kvällen uppehöll sig kring hur efterbehandlingen 
kan ske.  
 
Ölands Naturskyddsförening framförde att de inte tycker att man ska slänta 
av branter med krossad sten. Det är bättre med branter och att dessa är 
lite flisiga och helst med avsatser. 
 
Vidare diskuterades möjligheten att skapa basiska berghällar, plantera in 
grönfläckig padda och bladfoting. 
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Protokoll 
 

 Ämne:  Samrådsmöte med närboende 

Datum: 2017-03-08 

Plats: Cementas konferensrum 

 
Deltagare: Föreningar enligt bifogad deltagarlista 

Från Cementa: Claes Kollberg, Tommy Petersson, Staffan Johnsson 

 

 

Vid protokollet: Tommy Petersson 

 
Nr Punkt Ansvarig Förfallodatum 

1. Presentation av Cementa AB Degerhamns 
verksamhet gällande: 

 Historik  
 Samhällets behov av cement-betong 
 Cementas verksamhet i Degerhamn 
 Beskrivning av täktansökan 

 

  

2. Täktansökan   
3. Frågestund med följande frågor som besvarades 

efter hand: 
 

 Hur mycket sten bryts ut vid Skövde och 
Slites anläggningar? 
 
Svar: I Slite bryter man mer än 2 miljoner 
ton per år och i Skövde bryts årligen drygt 
600 000 ton. 
 

 Flera i Albrunna upplever ibland starkare 
explosioner vid utsprängning av sten. 
 
Svar: Nytt sätt att spränga infördes för cirka 
3 år sedan och det är möjligt att de haft en 
effekt på hur starkt explosionerna upplevs.  
 
 

 Representant för Folketshusförening sa att 
som en utav de närmaste fastigheterna har 
ingen påverkan av brytningen märkts. 
 
Svar: Noteras 
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 Det ifrågasattes varför tillgängligheten 

minskats till fabriksområdet minskats genom 
stängsling. 
 
Svar: Det är av säkerhetsskäl vi inte vill få in 
obehöriga på industriområdet. 

 
  

4. Mötet avslutades.   
 
 





INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE
Cementa avser att söka tillstånd för fortsatt verksamhet för kalkstenstäkt belägen 
inom fastigheten Albrunna 29:1, Mörbylånga kommun Vi inbjuder därför till sam-
rådsmöte där vi presenterar våra planer och utredningar. Ni får också möjlighet att 
ställa era frågor. 

Välkommen onsdagen den 15 mars kl 17.30– 20.00 i Folkets hus, Folketshusvägen 
7, Södra Möckleby.

För att i förväg ta del av sammanfattande information hittar du vårt samrådsunder-
lag m.m. på www.cementa.se/degerhamn. Kontakta oss om du vill ha materialet 
skickat med post.

Vid själva samrådet kan du skriftligen lämna synpunkter och idéer. Om du inte kan
närvara eller vill skicka in i efterhand skickar du dessa till Staffan Johnson, Cementa
AB, Degerhamnsvägen 44,386 63 Degerhamn alt. Staffan.johnson@cementa.se, 
0485-56 19 60. Vi vill ha dina synpunkter senast den 31 mars.

Varmt välkommen!

Claes Kollberg, Fabrikschef
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Protokoll 
 

 Ämne:  Samrådsmöte med närboende och allmänhet 

Datum: 2017-03-15 

Plats: Folkets hus i Degerhamn 

 
Deltagare: Allmänhet och närboende enligt bifogad deltagarlista 

Från Cementa (inkl konsulter): Claes Kollberg, Staffan Johnsson, Börje 
Ekstam (konsult biologi) och Mats Waern (konsult från WSP). 

 

Vid protokollet: Mats Waern 
 
 

 
Nr Punkt 

1. Presentation av Cementa AB Degerhamns verksamhet gällande: 
 Historik  
 Samhällets behov av cement-betong 
 Cementas verksamhet i Degerhamn 
 Beskrivning av täktansökan 
 Förutsedd miljöpåverkan 
 Alternativa lokaliseringar 
 Efterbehandling och kompensationsåtgärder 
 Fortsatt samråds- och tillståndsprocess 

 
2. Frågestund med följande frågor som besvarades efter hand: 

 
 

 Säljer vi vår ö för billigt? 
 
Svar: Nej. Kalkstenen är viktig för Öland på många sätt men 
samtidigt en naturtillgång som varit en viktig landsbygdsnäring för 
Öland i århundraden. Sett i det stora hela är det volymer som bryts 
försumbara. Stora delar av ön är påverkad av stenbrytning sedan 
1300-talet. Med tiden smälter äldre brytområden in i landskapet och 
i många fall främjas även biodiversitet och friluftsliv, jämför tex 
Cementas täkt och hela kuststräckan mellan Äleklinta och 
Byxelkrok. 
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Dokumentnamn Utgåva Sida 
Protokollmall 3 2 (2) 

 

 
 

   
 

 
 

 Hur påverkas Stormaren? Skulle man kunna avleda vatten från 
Cementas täkt till Stormaren för att främja vattentillgång i 
Stormaren under torrperiod? 
 
Svar: Stormaren ligger alltför långt norr om den ansökta täkten för 
att riskera att påverkas. Att leda vatten från den bergtäkten till 
Stormaren är teoretiskt möjligt men inget som har varit uppe för 
diskussion och är inte ett ärende som är aktuellt i dagsläget. 
 
 
 
 

 Hur många år räcker sten för nuvarande tillstånd och produktion? 
  
Svar: 11-12 år 
 

3. Övrigt 

Närvarande på mötet fick frågan om någon har upplevt dammig eller 
bullerstörningar från täkten. Ingen av de närvarande har upplevt störning i 
form av buller eller damning.  
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Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken inför planerad prövning av Cementas 

kalkstenstäkt på fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun, 

samrådsdatum 2017-03-07 

Verksamheten innebär per automatik betydande miljöpåverkan (BMP) då årsuttaget kommer att 

överskrida 25 000 ton. Sökanden kan gå vidare med ytterligare samråd direkt utan något formellt beslut 

om BMP. Samråd kommer att ske med bland annat närboende till verksamheten och boende längs 

transportvägar, SGU, Naturvårdsverket, Trafikverket, MSB, RAÄ, HAV samt med olika lokala 

organisationer; båtklubben, sockenföreningen m.fl.  

Närmast boende finns på 1,8 km avstånd. Möte på plats med närboende kommer att vara den 15 mars. 

Cementa Degerhamn tillverkar endast specialcement, anläggningscement, A-cement samt mikrocement 

för tätning. Ingen export, all kalksten går till den egna fabriken. Man bryter idag endast högsten med 

den högsta kalciumhalten, den har en mäktighet på 8-9 meter. Det kan framöver bli aktuellt att även 

bryta lågsten. Lågstenen ligger under högstenen och av denna bryts i så fall ca 2 meter av. Denna sten 

kan behövas till andra cementsorter i framtiden. Ingen krossning eller siktning kommer att ske i täkten.  

Alternativa lokaliserar ska redovisas, diskussion om att redovisa resonemang kring Gillberga, andra 

lokaliseringar inom riksintresse för material i Albrunna samt import av material. 

Vibrationsmätningar och mätningar av luftstötvågor är inte motiverat på grund av hittills uppmätta 

mycket låga värden. Enklare beräkning av buller kommer att redovisas, inte varit några klagomål. Damm 

bör inte heller vara något problem.  

Ansökan ska innehålla täktplan med nivåkurvor och koordinater, även en preliminär 

efterbehandlingsplan. Vid efterbehandlingen är bolagets målsättning att höja naturvärdena och att 

området efter genomförd efterbehandling ”ska klara sig självt” utan att behöva genomföra aktiva 

åtgärder. En eventuell plan är att vatten ska bli tillskott till vattenförsörjningen. Det går att göra olika 

varianter och det går bra att presentera olika förslag i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Många utredningar har redan utförts. Naturvärdesinventering visar att naturvärdesklass 1 saknas, detta 

berör på ohävd. Kommer att sannolikt att krävas dispens från artskyddsförordningen. Finns 

biotopskyddade element. Dispens krävs. Ansökan om dispens från artskydd samt biotopskydd bör 

lämnas in separat till Naturvårdsenheten. Upplysningsvis kan nämnas att handläggningstiderna är långa 

på Naturvårdsenheten.  
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Hydrogeologi. Grundvattennivåerna varierarar mycket under året i området. Mängden vatten som 

pumpas bort från täkten kommer att öka från 500 000 m3 till ca 850 000 m3.  

Det är tillståndspliktigt enligt 2 kap KML att göra markingrepp inom området för utvidgning p.g.a. av 

fornlämningen Södra Möckleby 48:1. Sökanden bör lämna in detta som ett separat ärende till 

Länsstyrelsen kulturmiljöenhet.  

Verksamheten kommer inte att omfattas av SEVESO-lagstiftningen då mängderna sprängmedel som 

används vid ett enskilt sprängtillfälle understiger 10 ton. 

Tillrinningsområdet ligger norr om täkten. En diskussion förs kring om verksamheten omfattas av 11 

kap. Bör enligt utredningar inte bli några konsekvenser för brunnar, ytvatten eller växtlighet. Sökanden 

och myndigheter funderar och återkommer till frågan om 11 kap. 

Tillägg efter myndighetssamrådet om frågan kring prövning av 11 kap miljöbalken 

Enligt 11 kap 12 § miljöbalken behövs inte tillstånd eller anmälan enligt 9 a, om det är uppenbart att 

varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena.  

Det anges i kommentarerna till miljöbalken att uppenbarhetsrekvisitet betyder att beviskravet är 

mycket starkt. Tröskeln är alltså mycket hög för att undantag ska bli tillämpligt. 

Vid skada kan avsaknaden av tillstånd också innebära att avhjälpande åtgärder ska utföras utan att 

någon skälighetsbedömning behöver göras.  

Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

inte skadas vid bortpumpningen av vatten vid täkten, bl.a. på grund av att den grundvattenförekomst 

som berörs är har bedömts med kvantitativ status som är god men at risk. 

Den stora fördelen med ett tillstånd är att sökanden får rätt att pumpa bort vattnet. 

Samtal mellan Staffan Johnsson, Cementa och Åsa Axheden, Länsstyrelsen den 6 april 2017.  

Sökanden uppger att man kommer att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen för prövning 

samtidigt av 9 och 11 kapitlet miljöbalken. 
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Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE

Från: Karina Johansson <karina.johansson@havochvatten.se>
Skickat: den 23 mars 2017 11:58
Till: Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE
Kopia: Havs- och vattenmyndigheten
Ämne: HaV dnr 1055-2017, Samråd enl. MB avs. tillst. för bergtäkt m.m. samt bortledande av 

grundvatten m.m. fast. Albrunna 29:1, Mörbylånga k:n, Kalmar län.

På uppdrag av enhetschefen Ann Lundström meddelas att Havs- och vattenmyndigheten avstår från att 
yttra sig i rubricerat ärende. 
 
/Med vänlig hälsning 
 
Karina Johansson 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Avdelningsassistent 
Havs- och vattenförvaltningsavdelningen 
010-698 61 57 
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg 
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg 
karina.johansson@havochvatten.se 
http://secure-
web.cisco.com/1yua9Znihqe4W0VG3HJyxv4XqieTH_LBJ3EkjfbbFikJdidJBopYo8SAawa7IYu77ndNcRRiWtqkmEz8Nc81oBPa1xh
FrW6Qk3G98hoSp-2t-fuBA4_gevga40CcSf0m583KbdOVN1naEeHvmJH6NHq5XBVBZMIpUTXsKP16Q0SeBnW-
pnpXJtu8zV7avfD4kuL8YVvgVCmHtCowm5kLe_JrymdifTFf8YGtwCCKCm7kGafK-zcibzozO_aeqyMnq_-
8lYNQnVjhhjrLMngI7Sd0SxgAozHGaq53JQTtjQ12WTtFoiL3pMITVrdpiiH_ejg69hxG-
n_SiP9RbxQzO1g/http%3A%2F%2Fwww.havochvatten.se 
 

 
 
Levande hav, sjöar och vattendrag  
till glädje och nytta för alla. 
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Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE

Från: Löfström Claes <Claes.Lofstrom@msb.se>
Skickat: den 2 februari 2017 09:36
Till: Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE
Ämne: MSB Samråd Cementa AB Degerhamn

Till Cementa AB 
Staffan Johnson 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått möjlighet att yttra sig i samråd angående förnyat 
täkttillstånd för Cementa AB, Albrunna 29:1, Mörbylånga kommun. 
 
MSB avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
Claes Löfström 
MSB:s Dnr: 2017‐716 
 
 
_______________________________________ 
Claes Löfström 
Handläggare 
Mydigheten för samhällsskydd och beredskap 
Enheten för säker hantering av farliga ämnen 
651 81 Karlstad 
 
Växel: 0771‐240 240 
Tel: 010 240 54 03 
E‐post: claes.lofstrom@msb.se 
www.msb.se 
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Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE

Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 10 februari 2017 08:49
Till: Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE
Ämne: NV-00941-17: Samråd
Bifogade filer: 03 - Samråd centala myndigheter.pdf

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i ärendet. 
 
Detta e‐postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument‐ och ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 
 
 
Hälsningar Elisabet 
 
 
ELISABET PERMING 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010‐698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 
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Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE

Från: Sven Lundqvist <Sven.Lundqvist@sgu.se>
Skickat: den 9 mars 2017 11:49
Till: Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE
Kopia: SGU Diariet
Ämne: Yttrande gällande samråd inför Cementa AB:s ansökan om fortsatt täkt av berg inom 

fastigheten Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun. SGU dnr: 33-464/2017.

Till: Cementa AB, Staffan Johnson  
     
Jag översänder SGU:s svar gällande samråd inför Cementa AB:s ansökan om fortsatt täkt av berg inom fastigheten 
Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun. SGU dnr: 33-464/2017.  
 
Till stöd för ansökningar om grus- och bergtäkter samt masshantering har SGU sammanställt vad lagen säger om 
täktverksamhet, vilka SGU:s generella ställningstagande är och tagit fram checklistor för grus- respektive bergtäkter. 
http://secure-web.cisco.com/10Ov-
khjXAQ9c9uzeprIMHhZeEAD18qXN160yM4ul7OIuMlWrDNgMn8OjHUTHEFrTExsSRl7trGRdYFRGi9eZPsmeXzi6G
COnFYEcJlGzNyMcj3NUhSl-DMYAfxQQvUJzzjJrQyLkUXqGvaDkr5Mfm0GfZCIoJhSx5k3p2O2EeENwR-
j2SuqTKtc0G6Y86vSH2_8nwjU633sIIbRgVLRSe54HDyz9OiqX7iqcJyz3IainSdCwRoiAJ0CVJf2M-
NrN74hod4wMyovhE0MwXKKg1f7Cm0aAZVKvUkR-A4oCXxVvmJp1Dxln6e-
o_rzxaa7A/http%3A%2F%2Fwww.sgu.se%2Fsamhallsplanering%2Fbergmaterial-for-byggande%2Fstod-vid-
ansokan-om-grus-och-bergtakter%2F 
 
Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen och vi lämnar därför endast i undantagsfall 
platsspecifika synpunkter.  
 
 
Med vänlig hälsning,  
Sven Lundqvist  

Sven Lundqvist 
State Geologist 
c/o Geological Survey of Sweden 
Box 670 
SE-751 28 UPPSALA 
SWEDEN 
Phn: +46-18-17 93 26 
http://secure-web.cisco.com/1aKucPZyu_THQjJfnVQpuCiVFMjgxFd70-
HmHUNgrqkfaEY1qiGiPAuVeW7Wt3YhaxxGDtJSv9keOAqsGTUps9Gn8ntDAuA22bQYTu1AC03FGSPrqQL6eDhqlwymTQzhOjdlb1QCNBQabbP
Rceg8qNuTBaqES7f1sT42u8meLbaR_wnuKEa0ON0q0X-
ndPhIlNzvuYmYw85XaVxTUJnyunGi4RCtcrxvXqch1FFnHQTFB41gpyHcIdof8urV2EsFYs4POSZFlXjUY8laYyVJTB67Sav8Y8d1WLJx4BhZ_9tJG
hUHN7RUdRMzVNBZ2gurP/http%3A%2F%2Fwww.sgu.se 
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Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE

Från: natalia.bielak-arenskogh@trafikverket.se
Skickat: den 21 mars 2017 10:13
Till: Johnson, Staffan (Degerhamn) SWE
Ämne: Yttrande från Trafikverket: Albrunna 29:1, Mörbylånga kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2017/13336 

Er referens: ‐ 

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet på fastigheten Albrunna 
29:1, Mörbylånga kommun 

Trafikverket har tagit emot samrådshandlingar om tillstånd till forsatt täktverksamhet inom fastigheten Albrunna 
29:1 i Mörbylånga kommun. Verksamhetens transporter sker enligt ansökan enbart på det enskilda vägnätet. Några 
nya anslutningar kommer inte enligt ansökan att tillkomma. 

 

Transporter 

Bolaget beräknar att det maximala antalet lastbilstransporter kommer att uppgå till ca 90 st. per dag. Bolaget har 
dock åtagit sig att enbart transportera helgfria vardagar mellan kl. 06,00‐22,00.  

Under förutsättning att transporterna sker vardagar och på dagtid, vilket anges i handlingarna har Trafikverket inget 
att erinra ur miljösynpunkt. 

 

Trafikverket har i övrigt inga synpunkter i ärendet. 
 
 
Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 
 
 
Med vänlig hälsning 

Natalia Bielak Arenskogh  
Bygglovshandläggare/ Samhällsplanerare 
Planering Region Syd 

natalia.bielak-arenskogh@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 59 71 
 
Trafikverket 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17, Kristianstad 
http://secure-web.cisco.com/1Krau_-UmdjHILQzTENObcP7pZggwsibSxzir7tm3V-db-
dfKFVSYiY_Aq9nSPtBEuNcfT2KKmCjvKrSwDviyap6xW0SXd97ykYAyq5eIz8JafSkZNc7Fe4RcALhuoVUsK7tgvP_keC0BgKbZCx
WJIGz9TYJswUPlD5tFZkqAoGvdo8ui0AZ2bi4oesRvVPzlJ51BBSyO3AcAdPD0HF66Wsq4dEHLhWUZeTJ0yz_U8nV4aOlV47XnV
MuXlwpipdm-
zJia7hrxoeUQYEmxUkvX7tpSgTtAhj1_petpqOD4PNYBZl1KI9P1NPugRr6cOlRxBi7USUQl9vkOpfLzdpdsvA/http%3A%2F%2Fww
w.trafikverket.se 
Växel: 0771- 921 921 
 
Samtliga remisser till Trafikverket ska skickas till kristianstad@trafikverket.se eller: 
 
Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
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Promemoria avseende gemensam handläggning av 
prövningsfrågor relaterade till Cementas täkt i Degerhamn 

1. Utgångspunkter 

I anslutning till Cementas kommande ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet i 
Degerhamn kan det, utöver frågor om den miljöfarliga verksamheten, uppkomma frågor om 
vattenverksamhet, Natura 2000-tillstånd, artskyddsdispens och biotopskyddsdispens. 

Cementas avsikt är att söka ett gemensamt tillstånd hos mark- och miljödomstolen (”MMD”) 
för att möjliggöra en samlad prövning av alla relevanta frågor om tillstånd och dispens enligt 
miljöbalken. 

I denna promemoria klargörs förutsättningarna för att åstadkomma en sådan prövning. 

2. Prövningen av de olika frågorna 

2.1 Utgångspunkter för prövningen 

Den miljöfarliga verksamheten (täktverksamheten) omfattas av tillståndsplikt B enligt 
miljöprövningsförordningen och tillståndsprövas därmed som utgångspunkt av länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation (”MPD”).  

Vattenverksamhet omfattas som huvudregel av krav på tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. 
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av MMD. Enligt miljöbalken krävs inte 
tillstånd för en vattenverksamhet om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Länsstyrelsen 
har i samrådsyttrande gjort bedömningen att detta undantag inte är tillämpligt. Cementa 
utesluter visserligen inte att undantaget skulle kunna vara tillämpligt, men avser ändå att söka 
tillstånd för vattenverksamheten för att klargöra att Cementa har rätt att bedriva sådan 
verksamhet. Detta innebär att frågan om vattenverksamheten kommer att prövas av MMD.  

Prövningen av ett eventuellt Natura 2000-tillstånd görs som utgångspunkt av länsstyrelsen. 
Eventuella frågor om artskyddsdispens samt biotopsskyddsdispens prövas också av 
länsstyrelsen.  

2.2 Möjligheten att handlägga frågorna gemensamt 

Som framgått av avsnittet ovan aktualiserar således de olika frågorna prövningar hos MMD, 
MPD samt länsstyrelsen. Av 21 kap. 3 § miljöbalken följer dock att mål eller ärende enligt 
miljöbalken i mark- och miljödomstol får ”handläggas i en och samma rättegång, om de har 
samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med 
varandra. Om en mark- och miljödomstol prövar ett sådant mål eller ärende, får en ansökan i 
ett annat sådant ärende göras hos domstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en 
förvaltningsmyndighet eller kommun.”  
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Vattenverksamheten kommer att föranleda en tillståndsprövning hos MMD. Samtliga mål och 
ärenden kommer att ha samma sökande, dvs Cementa, och samtliga prövningsfrågor 
uppkommer som ett resultat av den planerade utökade täktverksamheten. Enligt bestämmelsen 
ovan är det alltså möjligt för MMD att tillägna sig även övriga relevanta prövningsfrågor. Det 
finns inga kända omständigheter som talar emot en gemensam handläggning i MMD.  

En gemensam handläggning och prövning av samtliga relevanta omständigheter som kan ha 
betydelse för bedömningen av verksamhetens påverkan på människors hälsa eller miljö har 
generellt förordats i praxis se t.ex. MÖD 2007:50. Det finns också ett flertal exempel ur praxis 
där tillståndsprövningar av kalkstenstäkter har handlagts på detta sätt, exempelvis MÖD 2016:1 
samt Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 3129-16 den 17 november 2016. I båda 
målen prövades frågor om täktverksamhet, vattenverksamhet, Natura 2000 och artskydd 
gemensamt, och i det sistnämnda målet prövades även frågan om biotopskyddsdispens.  

3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det förutsättningar att låta frågorna om vattenverksamhet, miljöfarlig 
verksamhet, Natura 2000-tillstånd, artskyddsdispens och biotopskyddsdispens prövas 
gemensamt av mark- och miljödomstolen.  

 

 

MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ 

 

Martin Johansson 


