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KOMPLETTERING 

Mål nr M 770-15; Cementa Aktiebolag angående ansökan om tillstånd till fortsatt 

och utökad verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheten Våmb 30:10 i Skövde 

kommun (återförvisat mål M 4418-12) 

Mark- och miljödomstolens föreläggande, aktbilaga 14, åberopas. Cementa Aktiebolag 

(”Cementa”) inkommer härmed med kompletteringar enligt domstolens begäran samt 

de synpunkter som inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götalands län (aktbilaga 8), 

Sveriges Geologiska Undersökning (”SGU”) (aktbilaga 10) och Naturvårdsverket 

(aktbilaga 12). Kompletteringarna redovisas i den ordning som synpunkterna fram-

ställts. 

Med anledning av inlagorna från Nätverkerket Rädda Våmbsdalen som nyligen 

överssänts för kännedom (aktbilaga 17 och 18) kommenterar Cementa avslutningsvis 

påståendena och besvarar de ställda frågorna. 

1. Mark- och miljödomstolen 

1.1 En viktig förutsättning för att sumpskogen vid Våmbsbäcken ska utvecklas till 

en Natura-2000-naturtyp i enlighet med utpekandet och bevarandeplanen är 

att det sker översvämning på ett likartat sätt som vid orörda förhållanden. 

Särskilt viktiga är de höga flödestoppar som uppstår vid HHQ och MHQ i 

Våmbsbäcken vid inflödet i sumpskogen. Hur påverkas dessa av att 

Hålldammsbäcken nu leds om via Hjälpadalsbäcken, med en helt annan 

profil och helt andra svämplansförhållanden än Hålldammsbäcken? Värdera 
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risken för att HHQ och MHQ dämpas av Hjälpadalsbäckens översvämnings-

områden och sedimentfälla. Beskriv de åtgärder som kan fordras för att 

bibehålla förutsättningarna för sådana flödesförhållanden som råder idag i 

Våmbsbäcken vid sumpskogen. 

Cementa har låtit SMHI kartlägga storleksordningen på de hydrologiska konsekven-

serna av omledningen av Våmbsbäcken, se Bilaga 1.
1
 SMHI bedömer att omledningens 

totala påverkan på Våmbsbäcken i sammanflödespunkten med Hållsdammsbäcken blir 

liten, förutsatt att regleringen i Hållsdammen är oförändrad. Något mera vatten än tidi-

gare kommer att rinna ut i Våmbsbäcken i sammanflödespunkten i och med att Hjälpa-

dalsbäckens nuvarande mynningspunkt läggs igen. Vid högflöden kommer högflö-

destoppen i sammanflödespunkten att bli något högre och den kommer sannolikt att nå 

sammanflödespunkten något snabbare än i dagsläget, förutsatt att de kulvertar som 

byggs är tillräckligt dimensionerade. Detta kan i sin tur leda till något större översväm-

ningar. De sedimentationsdammar som planeras bedöms i ett längre tidsperspektiv ha 

liten dämpande effekt på högflödestopparna. 

Sammantaget kan konstateras att skillnaden i flödesförhållanden jämfört med nuvarande 

situation blir liten. Marginellt ökade flödestoppar med översvämning som följd torde ha 

en positiv effekt på naturtyperna inom Natura 2000-området längs Våmbsbäcken, se 

avsnitt 3.4 nedan. 

1.2 Hur påverkar planerade och ev. tillkommande (jfr frågan ovan) åtgärder 

befintliga naturvärden längs med Hjälpadalsbäcken? 

I Bilaga 2 redovisas en beskrivning av de naturvärden som förekommer i och kring 

Hjälpadalsbäcken, vilken påverkan omledningen kommer att få på naturvärdena samt 

skyddsåtgärder vid arbeten med omledningen. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

                                                 

1
 SMHI:s bedömning utgår ifrån att Hållsdammsbäckens och Hjälpadalsbäckens avrinningsområden 

svarar för 35% av det totala vattenflödet efter sammanflödet med Våmbsbäcken, vilket är en högre andel 

än vad Cementa tidigare redovisat. Förklaringen till detta är osäkerheter i att bedöma vattendelaren på 

mossarna uppe på Billingen, vilket också framgår av Bilaga 1. Skillnaden saknar dock betydelse för 

Natura 2000-prövningen eftersom flödet i Hållsdamms- och Hjälpadalsbäckarna, efter omledning, 

kommer att nå Våmbsbäcken i princip ograverat. Den sammanlagda vattenföringen efter 

sammanflödespunkten blir alltså i princip densamma i båda fallen. 
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den nya Hållsdammsbäcken på sikt kommer att öka variationen och biotopkvaliteterna i 

samtliga naturvärdesobjekt som finns längs med sträckningen. De naturvärdesobjekt 

som ligger intill den nuvarande Hjälpadalsbäcken utgörs av sumpskog/svämlövskog 

respektive videkärr och naturvärdena i dessa bedöms öka då områdenas sumpskogskva-

liteter kommer förstärkas. Objekten kommer således inte att påverkas negativt av 

omdragningen. Vattenmiljön i den nya bäckfåran och konnektiviteten med uppströms 

och nedströms liggande vatten kommer att vara oförändrad varför det kommer att ske en 

återkolonisation i den nya bäckfåran med de djur och växter som försvinner därifrån när 

Hållsdamsbäcken dras om. 

1.3 Beskriv långsiktigheten i tätningsåtgärder i Hjälpadalsbäcken. Hur lång tid 

kan föreslagen tätning antas bestå? Vad kan göras för att säkerställa en 

mycket långsiktig tätning som i princip aldrig behöver åtgärdas? 

De skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa tätningsåtgärdernas varak-

tighet finns beskrivna i bilaga 10 till Cementas yttrande den 7 maj 2015, sid 6-7. Tät-

ningsåtgärderna kommer att vidtas på de avsnitt där det finns risk för botteninfiltration, 

på kort eller lång sikt (se 3.3 nedan). För den nya bäckfårans botten planeras ett tätskikt 

av bentonitlera i form av mattor (s.k. lergeomembran, GCL). Tätskiktets fysiska egen-

skaper skyddas på båda sidor av geotextiler som förhindrar erosion av leran, se profil 

nedan. Bentonitens kemiska egenskaper är mycket stabila och dess varaktighet har 

egentligen ingen bortre gräns. Detta gäller i synnerhet vid PH-värden mellan 6 och 10. 

 

Tätskiktet skyddas i sin tur av ett lager med ballast som fungerar som ett ytterligare 

erosionsskydd och därtill ger en mindre homogen botten, se illustration nedan. De 

planerade tätningsåtgärderna är dimensionerade för HHQ50-klimat (dvs. högsta hög-

vattenföring med 50 års återkomsttid). Enligt leverantören är lergeomembranet helt 

underhållsfritt i över 100 år med den planerade utformningen, förutsatt att man applice-
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rar minst 30 cm ballast över tätskiktet. Enligt Cementas preliminära projektering 

kommer 50 cm ballast, dimensionerat för HHQ50, att användas. 

 

Sammanfattningsvis är de planerade tätningsåtgärderna bestående över tid, även bortom 

100-årsperspektivet. Någon egentlig bortre gräns för tätskiktets varaktighet finns inte. 

1.4 De geohydrologiska slutsatserna som bolaget drar baseras i hög grad på 

uppfattningen att akviferen i lerskiffern är åtskild den i kalkstenen och att en 

sänkt grundvattennivå i kalkstensakviferen därför inte påverkar nivån i 

lerskiffern. Vilken risk finns för att det finns ”fönster” i den av bentonit 

bestående akvikluden med effekten att grundvattenavsänkningen i kalkstenen 

åtföljs av lokala avsänkningar även i lerskifferakviferen? Var finns i så fall 

dessa och hur ser avsänkningstrattar ut för dem? Vilken betydelse kan dessa 

ha för grundvattenförhållandena inom Natura 2000-området? 

Lerskiffern, bentoniten, kalkstenen, alunskiffern och sandstenen är sedimentära bergar-

ter som uppkommit genom erosion och avsättningar på havsbottnen under en lång tid. 

Under bildningen av dessa lager påverkades de inte av tektonik eller glaciärrörelser. 

Bergarterna har utsatts för rörelse efter att de bildats men lagren är i princip horison-

tella. I en utredning som utförts av SGU 1977 (Bilaga 3) konstaterar SGU att ingen 

anmärkningsvärd nivåvariation har noterats i gränsytan mellan kalkstenen och alunskif-

fern, endast en mindre överskjutning på 1-5 dm har noterats. Utifrån SGU:s konstate-

rande bedöms endast mindre nivåvariationer förekomma mellan ovanliggande lager, 

dvs. att bentonitlagret är sammanhängande under lerskifferlagret. Bentonitlagrets 

mäktighet har inte undersökts över hela Sydbillingen men bolaget har inte hittat någon 

ny information som leder till någon annan bedömning än de tolkningar och bedöm-

ningar som SGU tidigare har gjort utifrån sina undersökningar. Cementa gör samma 
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bedömning som SGU gjorde 1977, 2005
2
 och 2006,

3
 dvs. att påverkan på lerskifferakvi-

fären bedöms bli ytterst begränsad av den ansökta verksamheten. 

De geohydrologiska slutsatser som bolaget drar utifrån uppfattningen att akvifären i 

lerskiffern är åtskild den i kalkstenen är att lövsumpskogen
4
 vid Sydbillingens fot till 

största del försörjs av grundvatten som trycks upp till ytan från de akvifärer som ligger 

ovanför bentonitlagret. Bolagets slutsatser styrks av att SGU har noterat flera källor i 

sluttningszonen (SGU, 2005), att källor har observerats under 2014 och 2015 och att 

utförd inventering inom det biologiska uppföljningsprogrammet klassificerar området 

vid sluttningens nederkant till ett annat habitat (med andra kärlväxter) än området där 

topografin är plan, se Bilaga 4 och avsnitt 3.4 nedan. Eftersom grundvattenavsänk-

ningen i kalkstenslagret har pågått en längre tid och sannolikt sträcker sig flera hundra 

meter in i Natura 2000-området torde eventuella ”fönster” i bentonitlagret, där lerskif-

ferakviferen står i hydraulisk kontakt med kalkstensakviferen, redan påverka vattenba-

lansen i området. 

Bolaget gör, utifrån ovanstående resonemang, bedömningen att eventuella ”fönster” i 

bentonitlagret redan borde ha påverkat vattenbalansen i Natura 2000-området. Om 

”fönster” i bentonitlagret förekommer innebär det att konsekvensen av dessa är liten då 

synliga källflöden i Sydbillingens nordsluttning förekommer än idag. 

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

2.1 Det behöver tydliggöras hur Cementa ska säkerställa att de föreslagna 

tätskikten och Hållsdammsbäckens vattenförande funktion ska upprätthållas 

och kontrolleras på längre sikt, samt vilka möjligheter att vidta skyddsåtgär-

der som finns och som bolaget även åtar sig att genomföra om behov skulle 

uppstå efter det att verksamheten avslutats på platsen. Det bör tydligt framgå 

                                                 

2
 SGU, 2005; Bedömning av påverkan på grundvattenförhållandena till följd av kalkstensbrytning i 

Våmb, M 625-06:4 Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen. 
3
 SGU, 2006; Komplettering avseende bedömning av påverkan på grundvattenförhållandena till följd av 

kalkstensbrytning i Våmb, M 625-06:4 Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen. 
4
 Skogsmarken närmast Sydbillingens fot söder om Våmbsbäcken inom Natura 2000-området bedöms 

utgöra utvecklingsmark med målnaturtyp lövsumpskog, se Bilaga 4 och 3.4.1 nedan. 
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vad bolaget åtar sig att genomföra vad gäller kontroll och underhåll, hur det 

ska finansieras och för vilken tidsperiod åtagandet görs. 

Cementa hänvisar till avsnitt 1.3 ovan. Efter att den nya bäcken har anlagts kommer 

Cementa under en inledande fas följa upp att tätningen fungerar som avsett och vid 

behov vidta korrigerande åtgärder. Detta sker inom ramen för egenkontrollen. Så länge 

Cementa äger fastigheten kommer Cementa också säkerställa att funktionaliteten 

upprätthålls. Något egentligt behov av underhålls- eller korrigeringsåtgärder förutses 

dock inte. 

Den framtida markanvändningen kommer, på samma sätt som täktverksamheten, att 

behöva bedrivas på ett sätt som inte skadar Natura 2000-området och kan, beroende på 

omständigheterna, bli föremål för detaljplan, tillståndsprövning, anmälan eller samråd. 

På så sätt säkerställs att Natura 2000-området skyddas även i ett långsiktigt perspektiv.   

2.2 På sträckan 900-1/140 kommer fallet i den nya Hållsdammsbäcken att vara 

kraftigt. Här finns även områden där infiltration sker med följd att vattenyta 

riskerar att saknas åtminstone under delar av året. Bäcken är även projekte-

rad att kulverteras ca 140 meter i de nedre delarna. Cementa behöver redo-

göra för möjligheterna för fiskar och djur att förflytta sig i vattendraget och 

redovisa vilka åtgärder som kan vara aktuella att vidta. 

I bilaga 10 till Cementas yttrande den 7 maj 2015 beskrivs huvuddragen för omled-

ningen av Hållsdammsbäcken. Projekteringens syfte är att konkret beskriva de tekniska 

lösningarna för att flytta bäckfåran. Projekteringen måste dock på detta stadie hållas på 

en rimlig detaljnivå. Samtliga detaljlösningar är inte beskriva eftersom sådana beskriv-

ningar skulle riskera att låsa fast projekteringen och därmed hindra bättre alternativ som 

identifieras på ett senare stadium, exempelvis i syfte att undvika onödiga ingrepp. 

På sträckan 900-1/140 m finns risk för infiltration mellan 1/000 – 1/100 m samt mellan 

1/120-1/373 m, vilket finns beskrivet i bilaga 9 till Cementas yttrande den 7 maj 2015. 

Sträckan 1/120-1/373 m kommer att förstärkas med tätande lager enligt vad som besk-

rivs i avsnitt 1.3 ovan för att begränsa infiltrationen. Sträckan 1/000 – 1/100 m har däre-

mot en annan karaktär. Områdets topografi med en ravinliknande dalgång innebär att 
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vattnet har ytterst begränsade möjligheter att ta någon annan väg än att följa dalgångens 

riktning. Marken är relativt sluttande från en högpunkt och har ett dominant inslag av 

stora stenblock. Eventuellt behov av tätning vid detta avsnitt kommer att avgöras i 

samband med anläggningsarbetena. Det ska noteras att avsnitt av motsvarande karaktär 

förekommer redan idag längs Hållsdammsbäckens befintliga sträckning. Vidare finns 

det ett definitivt vandringshinder uppströms den ändrade sträckningen, nämligen 

dammluckorna vid Hållsdammen på Billingens friluftsområde. Det finns alltså inga 

möjligheter till fiskvandring hela vägen upp till Hållsdammen. 

Beträffande kulvertering hänvisas till bilaga 10 till Cementas yttrande den 7 maj 2015, 

sid 22, där det framgår att kulverten kommer att utformas med en bottenstruktur som 

gör att små bottenlevande djur kan ta sig fram trots det relativt snabba vattenflödet samt 

att kulverten kommer att placeras så att vandringshinder inte uppstår i utloppet. 

2.3 Kan nya sprängningar alldeles nära den nya Hållsdammsbäcken orsaka nya 

sprickbildningar i de täta underliggande berglagren, där det skulle kunna 

uppkomma ”slukhål” för vattenflödet? 

Vid sprängningar i berg uppkommer en skadezon kring sprängningen, där nya sprickor i 

bergmassan kan uppkomma. Denna skadezon är emellertid begränsad till maximalt 

några meter från sprängningen. Några förändringar på längre avstånd uppkommer inte 

och någon risk för att slukhål ska uppkomma föreligger inte. 

2.4 Området där nya Hållsdammsbäcken ska rinna fram (väster och söder om 

den nya täkten) kommer att påverkas av grundvattenavsänkning i och med 

den planerade brytningen. I vilken omfattning kan bäckmiljön eller vattenflö-

det i bäcken påverkas av denna avsänkning? 

Redovisad grundvattenmodellering beaktar samspelet mellan grundvatten- respektive 

ytvattenförhållanden, se 3.3 nedan. Baserat på uppgifterna i modellen har en framtida 

vattenbalans för Våmbsbäcken genom Natura 2000-området beräknats, vilken innefattar 

det vatten som tillförs Natura 2000-området från den nya Hållsdammsbäcken. Som 

framgår av avsnitt 8 i den uppdaterade grundvattenmodelleringen motsvarar ökningen i 

läckage till underliggande berg till följd av ökad grundvattenbortledning ca 0,3 procent 
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av det totala inflödet av vatten i Natura 2000-området vilket bedöms som försumbart. 

Överskottet på vatten inom Natura 2000-områdets norra del kommer att vara detsamma 

som tidigare, den ökade grundvattenbortledningen i jordlagren leder endast till att 

grundvattenytan hittar en ny balansnivå. Påverkan på vattenflödet i bäcken till följd av 

ökat läckage är alltså försumbar. Vad gäller bäckmiljön hänvisas till 1.2 ovan. 

Det råder en motsägelse i grundvattenutredningen och utredning om nya 

Hållsdammsbäcken som behöver redas ut, där det å ena sidan påstås att 

”påverkan på grundvattennivån väster om brytområdet kommer att begrän-

sas förutsatt att den nya bäckfåran inte görs tätare i botten än befintliga 

bäckfåror”, å andra sidan påpekas att de osäkra områdena utmed den nya 

bäckfåran ”kan behöva förstärkas med tätduk för att undvika infiltration av 

vatten”. 

Syftet med att anlägga geomembran (tätduk) är att begränsa infiltration av bäckens 

vatten i jordlagren. Vattnets förmåga att infiltrera i jordlagren kan styras av valet av 

geomembran. På detta sätt kan den nya bäckfåran ges en liknande förmåga som dagens 

bäckfåra. Om den nya bäckfåran inte skulle tätas skulle mer vatten infiltrera ned i jord-

lagren och påverkan på grundvattennivåerna i jordlagren väster om brytområdet skulle 

sannolikt bli något mindre. Att den nya bäckfåran till stor del tätas och därmed minskar 

vattnets förmåga att infiltrera ned i jordlagren bedöms emellertid inte ha någon praktisk 

betydelse, förutom att någon av de redovisade privata brunnarna riskerar att påverkas 

något mer om bäcken görs tät, se förlag till kontrollprogram, bilaga 8 till Cementas 

yttrande den 7 maj 2015. Kontrollområdet som redovisas i kontrollprogrammet är 

konservativt, dvs. ingen påverkan bedöms ske utanför detta område oavsett om bäcken 

görs tät eller ej. 

2.5 En fördjupad arkeologisk utredning av det aktuella området kommer behöva 

genomföras. Inom området finns bland annat en fossil åker samt lämningar 

vilka tidigare klassats som fornlämningar som ändrats, statusen på dessa 

behöver klargöras. 

Cementa har ansökt hos länsstyrelsen om att få genomföra en arkeologisk förstudie. 

Studien planeras att genomföras under hösten 2015. 
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3. SGU 

3.1 SGU anser att den redovisade grundvattenmodelleringen (bilaga 7 till 

Cementas yttrande den 7 maj 2015) bör kompletteras med underlag utvisade 

avsänkning på 0,5 m i berggrunden och 0,1 m i jordlager. Kravet på redovis-

ning av 0,1 meters avsänkning i jordlagren motiveras av behovet av att 

utreda påverkan på grundvattennivåkänsliga naturtyper. 

Cementa hänvisar till yttrandet den 18 augusti 2015. De naturliga årliga variationerna i 

grundvattennivå i jordlagren inom Natura 2000-området bedöms vara nära 1 meter. En 

analys av ett gränsvärde om 0,1 meter skulle innebära en mycket stor osäkerhet och kan 

därför inte ligga till grund för några slutsatser avseende exempelvis påverkan på hydro-

logiskt känsliga naturtyper. 

I tidigare yttrande till Mark- och miljööverdomstolen
5
 ansåg SGU att det fanns anled-

ning att se över och förbättra grundvattenmodellen, främst vad gällde påverkan i jord-

lagren, vilket Cementa redovisat i den uppdaterade grundvattenmodellen. SGU ansåg 

vidare att det borde ske en mer omfattande kontroll av grundvattennivåerna i området. 

Cementa har därför, efter godkännande från länsstyrelsen och Skövde kommun, installe-

rat fyra mätpunkter inne i Natura 2000-området. Mätpunkternas lokalisering redovisas i 

Bilaga 5, figur 6. Två mätpunkter mäter grundvattennivå i jordlagren och två mätpunk-

ter mäter vattenstånd i Våmbsbäcken. Syftet med de nya mätpunkterna är att erhålla mer 

information om grundvattennivåerna i området samt sambandet mellan vattenstånd i 

Våmbsbäcken och grundvattennivåer i jord. Syftet med mätpunkterna är också att på ett 

bättre sätt kunna följa upp en eventuell påverkan på områdets hydrogeologi. Om 

tillstånd medges har bolaget för avsikt att installera ytterligare ett grundvattenrör, söder 

om Våmbsbäcken i områdets nordvästra del. 

3.2 Brunnsinventeringen bör kompletteras med de brunnar som hamnar inom 0,5 

m respektive 0,1 m påverkan. Vad avser enskilda brunnar anser SGU att det i 

kontrollprogrammet kan finnas en anledning för sökanden att utreda grund-

vattenkemin, främst i de brunnar som påverkas mest av den utökande verk-

                                                 

5
 Se bilaga 12 till Cementas yttrande den 7 maj 2015 
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samheten. Detta främst för att ha en samsyn med fastighetsägarna om vilken 

kvalitet som nu råder i området innan påverkansbilden ytterligare förändras. 

Den brunnsinventering som redovisas i målet, bilaga 12 till tillståndsansökan, omfattar 

redan samtliga grävda brunnar inom påverkansområdet i kalkberget. Cementa anser att 

detta motsvarar största möjliga påverkansområde. 

Cementa har bedömt att sannolikheten för att en potentiell förorening i täkten skulle 

påverka grundvattenförekomsternas kemiska status är obefintlig, se miljökonsekvensbe-

skrivningen avsnitt 7.9.5. Cementa har dock ingen erinran emot att inkludera påverkan 

på vattenkemin i omgivande brunnar i kontrollprogrammet. 

3.3 Det framgår inte i vilken utsträckning man i modellen har tagit hänsyn till 

omgrävningen av Hållsdammsbäcken och hur samspelet mellan den 

omgrävda bäcken och de avsänkta grundvattennivåerna i området kommer 

att ske. Enligt utredningen avseende omledningen av Hållsdammsbäcken är i 

huvudsak området där avsänkningen uppgår till mer än 0,5 m idag utström-

ningsområde, men att det även inom delar av detta område redan idag är ett 

inströmningsområde. Det vore önskvärt att det utförs en fördjupad bedöm-

ning av in- och utströmningsområdenas utbredning med hänsyn till det 

förbättrade modelleringsresultatet. 

Redovisad grundvattenmodellering, bilaga 7 till Cementas yttrande den 7 maj 2015, 

inkluderar både grund- och ytvattenflöden liksom samspelet mellan dessa. Befintliga 

bäckar är inte direkt definierade i modellen med ett förutbestämt läge eller vattennivå 

utan bestäms utifrån topografin. Bottensediment längs med förekommande bäckfåror 

har inkluderats i modellen. På modellen appliceras nettonederbörd liksom in- och 

utströmmande yt- och grundvatten vilket bestämmer grundvattennivån i respektive 

punkt. Förutsatt att topografin är tillräckligt detaljerad så avbildas de naturligt före-

kommande bäckarna i modellen. På så sätt kan modellen verifieras genom att jämföra 

med de faktiska förhållandena i dagsläget. Skillnaden mellan modelleringen av nuva-

rande situation respektive framtida situation består bland annat i att den nya Hålls-

dammsbäcken är inkluderad i den sistnämnda modelleringen, se bilaga 7 till Cementas 

yttrande den 7 maj 2015, avsnitt 6 samt figur 7-1. 
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In- och utströmningsområden längs nya Hållsdammsbäckens sträckning har redovisats i 

WSP:s rapport Geohydrologiska förutsättningar för omflyttning av Hållsdammsbäcken, 

bilaga 9 till Cementas yttrande den 7 maj 2015. Det är inte möjligt att göra en fördjupad 

bedömning av in- och utströmningsområdenas exakta utbredning med hänsyn till 

modellresultatet eftersom modellen inte fångar mer småskaliga komplexa geologiska 

förhållanden som kan förekomma. Därtill redovisar modellen en medelsituation medan 

utbredningen av in- och utströmningsområdena varierar beroende på årstid. Även om en 

översiktlig bedömning av utströmningsområdenas utbredning vid en medelsituation kan 

göras, så vore det inte möjligt att verifiera resultatet i fält. Dock, som nämns i 3.1 ovan, 

har ytterligare hydrogeologiska och hydrologiska undersökningar genomförts efter att 

grundvattenmodellen upprättades för att erhålla mer information om området. Cementa 

bedömer därför att bättre bedömningar nu kan göras utifrån genomförda fältobservat-

ioner och uppmätta mätvärden än utifrån grundvattenmodellen. Vid en fullt utbruten 

täkt är det rimligt att anta att en mindre del av nuvarande utströmningsområden längs 

nya Hållsdammsbäckens sträckning blir inströmningsområden. Dessa områden kommer 

dock att vara små sett till Hållsdammsbäckens avrinningsområde och det grundvatten 

som potentiellt sett hade kunnat bilda ytvatten är försumbart. SMHI bedömer att 

utformningen av nya Hållsdammsbäcken kommer att ske på ett sådant sätt att flödesva-

riationerna inte förändras nämnvärt jämfört med nuvarande situation, se Bilaga 1. 

Eftersom nya Hållsdammsbäckens bäckfåra till stor del kommer att tätas så kommer 

samspelet med grundvattennivåerna i anslutningen till bäcken att vara liten. En grund-

vattensänkning i jord längs nya Hållsdammsbäcken kommer inte att påverka flödet i nya 

Hållsdammsbäcken. 

3.4 Sökanden bör redovisa vilka skyddsvärda naturtyper som är känsliga för en 

förändrad grundvattennivå och är belägna på ett sådant sätt att en negativ 

påverkan kan komma att ske. Vissa naturtyper kan vara känsliga för grund-

vattennivåförändringar i centimeter, eller decimeterskala. SGU vill därför 

återigen peka på att påverkansområdets utbredning bör redovisas utifrån 

naturtypernas känslighet vilket ytterligare pekar på behovet av att redovisa 

påverkansområdets utbredning utifrån någon decimeters avsänkning. 
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3.4.1 Förekommande naturtyper 

Enetjärn Natur på har Cementas uppdrag initierat ett uppföljningsprogram och genom-

fört inventeringar i ett uppföljningsområde inom Natura 2000-området, längs med 

Våmbsbäcken, under sommaren 2015. Resultaten härav redovisas i Bilaga 4. Resultaten 

visar att vegetationen i uppföljningsområdet består av utvecklingsmark med potential att 

bilda delvis svämlövsskog, delvis lövsumpskog. De arter som har störst krav på tillgång 

till markvatten återfinns intill Sydbillingens fot. Det är denna del som bedömts ha 

potential att bilda naturtypen 9080 lövsumpskog i framtiden. Längre norrut, kring 

Våmbsbäcken, dominerar arter som trivs i fuktig, men inte blöt jord. Arterna klarar 

tillfälliga översvämningar men kan inte stå i vatten under längre perioder. Detta område 

bedöms ha potential att utvecklas till naturtypen 91E0 svämlövskog. Fördelningen 

mellan dessa områden framgår av figur 11 i Bilaga 4. 

3.4.2 Lövsumpskogens vattenförsörjning 

Vidare har Enetjärn Natur uppdaterat tidigare redovisad promemoria avseende påverkan 

på naturtyper och markhydrologi i Natura 2000-området, se Bilaga 5.
6
 Som framgår 

härav överensstämmer resultaten av uppföljningsprogrammet väl med de bedömningar 

som Golder och Bergab gör avseende hur området försörjs med vatten. Området längs 

med Sydbillingens fot försörjs med utströmmande grundvatten från lerskifferakviferen 

på Sydbillingen, ytvatten som rinner längs Sydbillingens nordsluttning och direkt 

nederbörd. Det faktum att fuktkrävande arter förekommer i betydande omfattning just i 

detta område styrker SGU:s bedömningar avseende bentonitlagrets tätande egenskaper. 

Den underliggande kalkstensakviferen är nämligen avsänkt till följd av hittillsvarande 

täktverksamhet. Om bentonitlagret inte skulle ha en tätande funktion så skulle grund-

vattnet i lerskifferakviferen i betydligt större utsträckning ha perkolerat ner i kalkstens-

lagret istället för att sippra ut längs Sydbillingens sluttning se 1.4 ovan. Detta område 

kommer inte alls att påverkas av den utökade täkten eftersom varken ytvattnet, mark-

vattnet eller grundvattnet i lerskifferakviferen förändras. Utströmningsområdet i Syd-

billingens nordsluttning kommer att bestå. 

                                                 

6
 För tidigare version se bilaga 5 till Cementas yttrande den 7 maj 2015 



   18 september 2015 13(20) 

 

3.4.3 Svämlövskogens vattenförsörjning 

Det område som bedömts kunna bilda naturtypen svämlövskog förses med vatten från 

Våmbsbäcken, från Hållsdammsbäcken, från en bäck längs Sydbillingens sluttning och 

direkt nederbörd, varav Våmbsbäcken står för den största delen. De ytliga jordarterna 

består av svämsediment med mull, lera och silt som är relativt tätt som har låg vattenge-

nomsläppslighet och hög vattenhållande förmåga. Jordarterna har sedimenterat på 

platsen i samband med återkommande översvämningar eftersom området är mer plant 

än uppströms varför vattendraget bräddar ut över strandzonerna i högflödessituationer. 

Enetjärn Natur bedömer att översvämningarna troligen var mycket vanligare förr i tiden 

innan Våmbsbäcken rätades ut någon gång under första delen av 1900-talet. Våmbs-

bäcken hade tidigare ett meandrande lopp med lägre flödeshastigheter varför mer sedi-

ment avlagrades. I dagsläget bedöms kraftiga översvämningar förekomma endast de år 

det sker omfattande snösmältning på Billingen på våren. Det finns inga uppgifter i beva-

randeplanen om en eventuell återställning av Våmbsbäcken. Utgångspunkten för skade-

bedömningen i detta mål är därför att verksamheten inte ska försämra förutsättningarna 

för framtida översvämningar. 

Golder har beräknat att det ökade inläckaget via jordlagren samt vattenförluster på 

grund av täktens ökade areal (förlust av direkt nederbörd), på årsbasis, sammantaget 

utgör ca tre procent av Våmbsbäckens medelvattenföring vilket Enetjärn Natur bedömer 

som försumbart för Natura 2000-områdets vattenförsörjning, se Bilaga 5 avsnitt 4. 

Samtidigt kommer högflödestopparna i framtiden bli något högre (se 1.1 ovan). 

Sammantaget bedöms förändringarna, som är marginella, inte ha någon betydelse för 

utvecklingen mot naturtypen svämlövskog. 

3.4.4 Betydelsen av den ökade grundvattenbortledningen 

En förändrad grundvattennivå bedöms inte ens medföra marginell påverkan på vegetat-

ionen inom vare sig lövsumpskogen eller svämlövsskogen, i jämförelse med nuläget. I 

mätpunkter som är belägna ca 10 respektive 30 meter norr om Våmbsbäcken, inom 

Natura 2000-området i riktning mot täkten, har grundvattennivåer som ligger ca 4,8 

respektive 3,4 meter under markytan uppmätts. Avståndet mellan grundvattenytan och 

markytan ökar i riktning mot täkten. Generellt är grundvattennivån ca 2,5-3,5 meter 
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under markytan i områden som ligger längre bort från täkten. De kärlväxter som obser-

verats inom svämlövskogen har rötter som på sin höjd sträcker sig 0,5 meter under 

markytan. Att fuktkrävande kärlväxter ändå finns inom svämlövskogsområdet visar på 

att de inte är beroende av en hög grundvattennivå för sin vattenförsörjning samt att de 

erhåller sitt vatten från andra källor. Ingenstans i de delar av Natura 2000-området som 

påverkas är förhållandena sådana att växtligheten är beroende av en konstant hög 

grundvattennivå i jordlagret för sin vattenförsörjning. Vad gäller svämlövskogen är det 

tvärtemot så att dräneringen av ytvatten är en förutsättning för att naturtypen ska kunna 

fortsätta utvecklas. De för naturtypen typiska växterna överlever nämligen inte vid 

konstant höga grundvattennivåer, se Bilaga 5 avsnitt 4. 

Cementa vill understryka att de närmare utredningar som genomförts avseende verk-

samhetens påverkan på grundvattenförhållandena inom Natura 2000-området i allt 

väsentligt bekräftar vad Cementa ursprungligen redovisade i miljökonsekvensbeskriv-

ningen, dvs. att avsänkningsområdet i jord kommer att sträcka sig en bit in Natura 2000-

områdets norra del, ungefär fram till Våmbsbäcken. I Bilaga 6, redovisas beräknat 

influensområde i jord enligt den ursprungliga grundvattenmodelleringen och den upp-

daterade version som kompletterats med uppmätta värden avseende grundvattennivåer i 

jord samt hydraulisk konduktivitet. Överensstämmelsen mellan de beräknade influens-

områdena är mycket god såvitt avser grundvattenförhållandena inom Natura 2000-

området. Den väsentliga skillnaden mellan de båda modelleringarna avser förhållandena 

norr om det utökade täktområdet. 

3.4.5 Betydelsen av hittillsvarande grundvattenavsänkning 

Tillstånd till den nuvarande brytningen vid Cementas kalkstenstäkt meddelades första 

gången år 1992 av dåvarande Koncessionsnämnden
7
 respektive Länsstyrelsen i Skara-

borgs län.
8
 2007 års täkttillstånd, meddelat av miljödomstolen, avsåg ingen utökning 

eller väsentlig förändring av verksamheten utan föranleddes endast av att tillståndstiden 

enligt 1992 års tillstånd löpte ut. Nuvarande brytområde och den grundvattenavsänkning 

                                                 

7
 Tillstånd enligt miljöskyddslagen (SFS 1969:387), Koncessionsnämnden 1992-11-17, Nr 172/92. 

8
 Tillstånd enligt naturskyddslagen (SFS 1964:822), Länsstyrelsen Skaraborgs län 1992-12-18, Dnr 233- 

2991-92. 
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som följer av brytningen var alltså tillståndsgiven redan innan 2005, då Natura 2000-

området bildades och även innan 2001, då reglerna om Natura 2000-tillstånd infördes i 

svensk rätt. Detta innebär att täktverksamheten och dess påverkan på grundvattenför-

hållandena redan vid Natura 2000-områdets utpekande var en känd förutsättning för 

vilka kvaliteter som långsiktigt kan uppnås i Natura 2000-området. 

Som framgår av övergångsbestämmelserna till 7 kap 28-28 b §§ miljöbalken krävs inte 

något Natura 2000-tillstånd för verksamheter som påbörjades före den 1 juni 2001.
9
 

Syftet med Natura 2000-bestämmelserna är alltså inte att de verksamheter som var 

pågående då regelverket inrättades ska underkastas särskild tillståndsprövning. Cementa 

ifrågasätter inte att förändringar i tiden därefter, såsom utökningen av täktområdet, kan 

underkastas en Natura 2000-prövning men skadeprövningen begränsas i så fall till de 

konsekvenser som den utökade brytningen medför för Natura 2000-området. Såvitt 

avser grundvattenförhållandena så är det den ökade grundvattenavsänkningen, jämfört 

med nuläget, som ska bedömas. Eventuella konsekvenser på Natura 2000-området av 

den hittillsvarande täktverksamheten omfattas däremot inte av bedömningen. Därtill 

kommer att miljödomstolen i 2007 års tillstånd ansåg att den då aktuella verksamheten 

inte aktualiserade krav på Natura 2000-prövning. 

3.5 Sökanden har föreslagit att kompensationsåtgärder som stödinfiltration kan 

sättas in om det skulle uppkomma en situation där skyddsvärda naturtyper 

riskerar att påverkas på ett negativt sätt. Sökanden bör redovisa med vilket 

vatten som man avser att infiltrera samt om detta vatten skiljer sig från det 

vatten som naturligt infiltrerar i området. Om det bedöms vara skillnad bör 

även naturtyper känsliga för variation i grundvattenkemi inventeras i de 

områden där sökanden planerat att utföra stödinfiltrationen. Sökanden bör 

även belysa om och hur man planerar för övervakning och skötsel, i det fall 

en stödinfiltration krävs efter att täktverksamheten upphört. 

                                                 

9
 Övergångsbestämmelserna till SFS 2001:437. 
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Baserat på de ytterligare hydrogeologiska och hydrologiska undersökningar som hu har 

genomförts bedömer Cementa att behov av skyddsåtgärd i form av infiltration i jordlag-

ren inte föreligger. Cementa hänvisar särskilt till avsnitten 1.1 och 3.4 ovan. 

4. Naturvårdsverket 

4.1 Uppdaterad och utvidgad grundvattenmodell som på ett detaljerat sätt 

redovisar avsänkningen i jordlagren och eventuella effekter på vegetationen. 

Cementa har i bilaga 5 till yttrandet den 7 maj 2015 redovisat en kompletterande 

modellering av påverkan på grundvattennivåer. Som framgår av avsnitt 3.1 ovan är det 

inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt modellera grundvattennivåförändringar med en 

större detaljeringsgrad än vad som redovisas i nämnda bilaga. Vad gäller grundvatten-

avsänkningens betydelse för vegetationen hänvisas till 3.4 ovan. 

4.2 Redovisning av hur omledningen av Hållsdammsbäcken och de avsänkta 

grundvattennivåerna interagerar. 

Cementa hänvisar till 3.3 ovan. 

4.3 Detaljerad redovisning av hur omgrävningen av Hållsdammsbäcken påver-

kar hög- och lågvattenflöden samt den årstidsvisa variationen i Våmbs-

bäcken. 

Cementa hänvisar till 1.1 ovan. 

4.4 Redogörelse för hur grundvattennivåer kommer att påverkas efter att kalk-

stenstäkten är avslutad. Det bör tydligt framgå vilka eventuella effekter 

täkten kommer att ha på Natura 2000-området efter att denna är avslutad 

både avseende grundvattennivåer samt vad gäller hög- och lågvattenflöden 

samt den årstidsvisa variationen i Våmbsbäcken. 

Redogörelse för hur grundvattennivåerna påverkas, såväl under som efter avslutad 

täktverksamhet, framgår av den kompletterande grundvattenmodelleringen, bilaga 7 till 

yttrandet den 7 maj 2015 (se bland annat figur 7-1). Cementa hänvisar även till 3.3 och 

3.4 ovan. 
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4.5 Förslag hur eventuella skyddsåtgärder såsom infiltration ska genomföras i 

praktiken och en redovisning av deras ekologiska funktionalitet. 

Cementa hänvisar till 3.5 ovan. 

4.6 Förslag på kontrollprogram som kan hantera bedömningar av påverkans-

grad och eventuella skaderisker kopplade till Natura 2000-områdets vege-

tation. Kontrollprogrammet bör innehålla uppföljningsbara mål baserat på 

vad naturtyperna tål. 

Cementa hänvisar till Bilaga 4, avsnitt 6. 

4.7 Övriga kommentarer till Naturvårdsverkets yttrande 

Med anledning av vad Naturvårdsverket anför under rubriken ”Kommentarer till 

Cementa AB:s senaste komplettering den 11 maj 2015” vill Cementa lämna följande 

förtydliganden. Generellt vidhåller Cementa vad som anförs i tidigare yttrande. 

Cementa har dock aldrig, som Naturvårdsverket hävdar, påstått att de hydrologiska 

förhållandena skulle sakna betydelse för skogsmarkens kontinuitet eller utveckling. Vad 

Cementa har hävdat, och alltjämt hävdar, är att det faktum att skogsmarken idag inte 

utgör en fullgod natura-naturtyp inte beror på de hydrologiska förhållandena utan 

uteslutande på att skogsmarken ännu inte haft tid på sig att utveckla de nödvändiga 

strukturerna. Vad gäller skyddsåtgärdernas funktionalitet i ett långsiktigt perspektiv 

hänvisas till avsnitt 2.1 ovan. 

5. Nätverket Rädda Våmbsdalen 

5.1.1 Aktbilaga 17 

Den infiltration som idag sker i Hållsdammsbäcken är ett resultat av avtäckningar som 

har genomförts i enlighet med 2007 års tillstånd. Att den tillståndsgivna verksamheten 

skulle ge upphov till viss påverkan på yt- och grundvattenförhållandena i omgivningen 

redovisades vid den tillståndsprövningen. Miljödomstolen ansåg inte att dessa förhål-

landen föranledde någon tillståndsplikt enligt vare sig 11 kap miljöbalken eller enligt 

Natura 2000-bestämmelserna, en bedömning som sedermera Miljööverdomstolen 
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instämde i. Därtill kommer att åtgärderna var tillståndsgivna redan före den 1 juni 2001, 

se 3.4.5 ovan. 

Åtgärderna är således vidtagna med stöd av 2007 års täkttillstånd. 

5.1.2 Aktbilaga 18 

Vad gäller påståendet om bentonitlagret hänvisas till 1.4 ovan. 

Cementa uppfattar invändningen beträffande Hjälpadalsbäcken som så att infiltration i 

marken skulle omöjliggöra den planerade omdragningen av Hållsdammsbäcken. De 

geohydrologiska förutsättningarna för omdragningen av Hållsdammsbäcken är 

beskrivna i bilaga 9 till Cementas yttrande den 7 maj 2015. Vidare kan följande noteras. 

Både befintliga Hållsdammsbäcken och nya Hållsdammsbäcken har sin bäckfåra i 

sandig, siltig och ställvis lerig morän. Jordlagret bestående av beskriven morän är inte 

lätteroderat. Moränmäktigheten har i sonderingspunkter funnits vara ca 5-10 m. Mellan 

jordlagret och den täta alunskiffern är ett kalkstenslager med en mäktighet på ca 50 m. 

Genomförda grundvattennivåmätningar i jordlagren och i kalkstenslagret visar att 

trycknivån i kalkstenslagret är påverkad i en betydligt större utsträckning än vad tryck-

nivån i jordlagret är. Den hydrauliska kontakten mellan jordlagret och kalkstenslagret 

kan därför antas vara liten. Vidare hänvisas till avsnitten 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 och 3.3 ovan. 

Cementa uppfattar att nätverket menar att grundvattenbortledningen skulle försämra 

förutsättningarna för naturbetesdrift öster om bäckarnas sammanflöde inom Natura 

2000-området. Som framgår av bland annat 3.4.3 ovan kommer det ökade inläckaget av 

vatten att vara försumbart i förhållande till det totala flödet i Våmbsbäcken. Verksam-

heten kommer således inte att påverka möjligheterna till ett sådant vattenuttag, om det 

skulle vara aktuellt. 

Vad som anförs beträffande Nåpabäcken och ”Södra brottet” rör inte den ansökta verk-

samheten och dess omgivningspåverkan och kommenteras därför inte. Detsamma gäller 

för de ”ytterligare exempel” som nätverket påtalar avseende vattenföringen i kalkstenen. 

De påståenden som anförs under rubriken ”Hållsdammsbäckens omledning” kommente-

ras enligt följande. Omledningen av Hållsdammsbäcken påverkar inte förhållandena 
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norr om bäcken eftersom de är belägna uppströms omledningen. Hur den nya Hålls-

dammsbäcken kan anläggas så att den blir natur-lik framgår av bilaga 10 till Cementas 

yttrande den 7 maj 2015. Beträffande framtida underhåll hänvisas till 1.3 och 2.1 ovan. 

Beträffande infiltration hänvisas till 2.2, 2.4 och 3.3 ovan. Beträffande strömhastighet 

hänvisas till 1.1 ovan där det bland annat framgår att något mer vatten kommer att rinna 

ut i bäckarnas sammanflöde på grund av Hjälpadalsbäckens tillskott, vilket kan ge något 

högre flödestoppar. Däremot är det riktigt att Hjälpadalsbäcken totalt sett inte ger något 

tillskott till Våmbsbäckens vattenflöde i och med omledningen, vilket den framtagna 

grundvattenmodellen och vattenbalansen beaktar.  

 

Malmö den 18 september 2015 

 

CEMENTA AB, genom 

   
Bo Hansson  Martin Johansson 

(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt)  
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